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Πάτρα, 11 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 25η Συνεδρίαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, την 11η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναγκαιότητας υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του Fam
Trip που διοργανώνει η TUI Poland το οποίο θα πραγματοποιηθεί από
22.09.2018- 29.09.2018 για 46 περίπου τουριστικούς πράκτορες σε προορισμούς
της Δυτικής Ελλάδας, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝ ΙΚΕ» ως αποκλειστικό συνεργάτη για τις μεταφορές
της TUI Poland στην περιοχή της Δυτικής Πελοποννήσου, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 1.850,83 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 382/2018)
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος –Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας στη συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης - 12ου αγώνα
δρόμου Αιτωλικού 2018 που διοργανώνει ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος
Δρομέων Αιτωλικού με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε.
στις 29.09.2018 στην Ανατολική παραλία του Αιτωλικού Δήμου Ι.Π.
Μεσολογγίου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής
προσφορών και επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς,
συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στην εκτύπωση έντυπου-διαφημιστικού υλικού.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Σταρακά Χριστίνα)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 383/2018)
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2. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος –Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας στη συνδιοργάνωση της 3ης Αναπτυξιακής Έκθεσης
Υπηρεσιών και Προϊόντων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που διοργανώνει ο Δήμος
Ι.Π. Μεσολογγίου με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε.
το χρονικό διάστημα από 20 έως 23.09.2018 στο Μεσολόγγι, με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της
χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης έως του ποσού
των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στην
στέγαση χώρου-ενοικίαση περιπτέρου και εκτύπωση έντυπου-διαφημιστικού
υλικού.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Σταρακά Χριστίνα)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 384/2018)
3. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος –Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας στη συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης-πανευρωπαϊκού
τουρνουά footvolley που διοργανώνει ο Γ.Φ.Σ. ΠΑΕ Παναιτωλικός με την
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. στις 21 έως 23.09.2018
στο αθλητικό κέντρο Εμιλέον στο Αγρίνιο, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν
συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερης-οικονομικότερης
προσφοράς, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 8.680,00
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στην ηχητική κάλυψη,
εκτύπωση έντυπου-διαφημιστικού υλικού, διαμονή αθλητών και διαμόρφωση
χώρου υποδομής πραγματοποίησης των εκδηλώσεων.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Σταρακά Χριστίνα)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 385/2018)
4. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε.
Αχαΐας στη διοργάνωση της 4ης Συνάντησης Activewomen- Δραστήριες Γυναίκες
το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018, στην Πάτρα, που διοργανώνεται από το
Σύλλογο Νέων Καλλιτεχνών Πατρών σε συνεργασία με την Ανέλιξη Σύμβουλοι
Επιχειρήσεων και με την υποστήριξη του Συλλόγου Άλμα Ζωής Αχαΐας και την
Ένωση Γυναικών Πάτρας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συλλογής
προσφορών και ανάδειξη της οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης έως του
ποσού των 1.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στην
φιλοξενία σημαντικών καλεσμένων, στην ενοικίαση χώρου πραγματοποίησης
της εκδήλωσης, στην ενοικίαση συστήματος ηχητικής κάλυψης και στην
εκτύπωση έντυπου υλικού, αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση της
εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόριος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 386/2018)
5. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε.
Αχαΐας στην πολιτιστική εκδήλωση 8η Γιορτή Τσίπουρου, στις 14 Οκτωβρίου
2018, στο κτήμα Διαμαντή που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Προστασίας
Υγείας και Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, με
απευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της
χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης έως του ποσού των
1.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στο κόστος
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ενοικίασης συστήματος ηχητικής και οπτικοακουστικής κάλυψης, αναγκαία για
την επιτυχή πραγματοποίηση της διοργάνωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόριος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 387/2018)
6. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε.
Αχαΐας στη δαπάνη για τη μετακίνηση των μαθητών (Αθήνα- Ταϊλάνδη-Αθήνα),
του 49ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών και του Γυμνασίου Καστριτσίου, με
σκοπό τη συμμετοχή τους στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής W.R.O.™
που θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου 2018 στο Τσάνγκ Μάι, στο
βόρειο τμήμα της Ταϊλάνδης, με απευθείας ανάθεση, συλλογή προσφορών και
ανάδειξη της οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης έως του ποσού των
3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και αντιστοιχεί στη μετακίνηση
(αεροπορικά εισιτήρια), μελών των ομάδων του 49ου Δημοτικού Σχολείου
Πατρών και του Γυμνασίου Καστριτσίου, με σκοπό την ενθάρρυνση της
ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόριος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 388/2018)
7. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε.
Αχαΐας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις στις 15, 22- 24 Σεπτεμβρίου 2018 στα Κρύα
Ιτεών, που διοργανώνονται από τον Εκπολιτιστικό- Αθλητικό Σύλλογο
Εργατικών Κατοικιών Ιτεών και Περιοίκων, κατόπιν διαδικασίας με απευθείας
ανάθεση, συλλογής προσφορών και ανάδειξη της οικονομικότερης προσφοράς,
δαπάνης έως του ποσού των 800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που
αφορά την ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων, αναγκαίων για την επιτυχή
πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόριος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 389/2018)
8. Έγκριση αναγκαιότητας ορισμού εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας- Π.Ε. Αχαΐας στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΒΙΟΠΑ
Πάτρας Α.Ε. η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα
Δευτέρα, και ώρα 12.00 μ.μ., στην Πάτρα, (ή στην Ά επαναληπτική Τακτική
Γενική Συνέλευση στις 30/9/2018, ημέρα Κυριακή, και ώρα 12.00 μ.μ., στην
Πάτρα, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία)
και συγκεκριμένα στα Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Γλαύκου Α’-πάρ.
Γλαύκου 60 (άνοδος της Παραγλαύκειας Αρτηρίας).
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόριος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 390/2018)
9. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε
Αχαΐας στη διοργάνωση συναυλίας χορωδιακής μουσικής στο Συνεδριακό και
Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, το Σάββατο 6 Οκτωβρίου στα
πλαίσια του Σεμιναρίου Διεύθυνσης Χορωδίας που θα πραγματοποιηθεί από 57 Οκτωβρίου 2018 και διοργανώνεται από την Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας,
δαπάνης έως του ποσού των 300,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α που αφορά
την ενοικίαση της αίθουσας του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του
Πανεπιστημίου Πατρών.
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(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόριος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 391/2018)
10. Έγκριση του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, του Δήμου
Πατρέων και της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας, σύμφωνα
και με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 του άρθρου 100 παρ 2.
του Ν.3852/2010 και του άρθρου 8 παρ.9 και παρ.10 του ν. 4071/2012, με
υποχρέωση καταβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνολικής δαπάνης
έως του ποσού των 60.000,00 ευρώ, ως οικονομικής ενίσχυσης προς το ΔΗ.Κ.Ε.
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (για την περίοδο από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
μέχρι 31-12-2020)
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόριος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 392/2018)
11. Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης για εργασίες «συντήρησης του
συστήματος Η/Ζ του Διοικητηρίου Π.Ε Αχαΐας (Πανεπιστημίου 254 Β) για τα έτη
2018-2019», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής
προσφορών, έως του ποσού των 2.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόριος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 393/2018)
12. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας πριονιδίου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων-Π.Δ.Ε. (εργοταξίων Ν. Αχαΐας – Ηλείας – Αιτωλοακαρνανίας),
με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών & επιλογή της
οικονομικότερης, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 4.000,00
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., απαραίτητη για την οδική ασφάλεια Ε.Ο.Δ.
Π.Δ.Ε..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, κ. Λύτρας Ιωάννης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 394/2018)
13. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας υλικών συστημάτων άρδευσης νησίδων
πρασίνου Ε.Ο.Δ. και υλικών αντικατάστασης άρδευσης, με απευθείας ανάθεση
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της οικονομικότερης, λόγω φθοράς
των υπαρχόντων, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 500,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, κ. Λύτρας Ιωάννης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 395/2018)
14. Έγκριση αναγκαιότητας για τη συντήρηση του αναλυτή μέτρησης αρωματικών
υδρογονανθράκων (ΒΤΧ) VOC72M του σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στην πλατεία Γεωργίου για τα έτη 2019-2020, ετήσιας δαπάνης μέχρι
του ποσού των 11.153,80 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2019 και 9.665,80
ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2020, ήτοι συνολικά μέχρι του ποσού των
20.819,60 (με Φ.Π.Α. 24%) για τη διετία 2019-2020.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Μπαλαμπάνης
Νικόλαος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 396/2018)
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15. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
διοργάνωση συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί 21 Σεπτεμβρίου 2018 με έργα
και παρουσία του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου στον
αρχαιολογικό
χώρο
του
Ρωμαϊκού
Υδραγωγείου
Πάτρας,
που
συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ), το Κέντρο Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης Europedirect ΠΔΕ και το γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο έναρξης λειτουργίας του έργου της
μικρής περιμετρικής Πατρών, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία E-Prod, ως
αποκλειστικό εκπρόσωπο για τις μουσικές παραστάσεις του συνθέτη Γιάννη
Μαρκόπουλου, δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.440,00 συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., που αφορά έξοδα ενοικίασης μουσικών οργάνων, συναυλιακού υλικού,
καθώς και έξοδα μετακινήσεων.
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 397/2018)
16. Έγκριση αναγκαιότητας κάλυψης του κόστους
παροχής, μεταφοράς,
εγκατάστασης και απεγκατάστασης εξέδρας για τις ανάγκες της
πραγματοποίησης της συναυλίας του φημισμένου συνθέτη Γιάννη
Μαρκόπουλου, που θα πραγματοποιηθεί στις 21.9. 2018, στον αρχαιολογικό
χώρο του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου Πάτρας, που συνδιοργανώνεται από την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ), το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europedirect
Π.Δ.Ε. και το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο
έναρξης λειτουργίας του έργου της μικρής περιμετρικής Πατρών, με απευθείας
ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 992,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 398/2018)
17. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
διοργάνωση του 17ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας
Γενετικής Βελτίωσης Φυτών που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, 17-19
Οκτωβρίου 2018, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και
επιλογής της οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.500,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά στην κάλυψη του κόστους
προμήθειας βιβλίων περιλήψεων Ανακοινώσεων Συνεδρίου, Προγράμματος
Συνεδρίου, Banners με μηχανισμό rollup, Βεβαιώσεις συμμετοχής συνεδρίου,
Badges με τα ονόματα των συνέδρων για τις ανάγκες του Συνεδρίου,
απαραίτητων για την επιτυχή διοργάνωση του συνεδρίου.
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 399/2018)
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18. Ανάκληση της υπ. αριθμ. 311/ 2018 Απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής
και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με
θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας διαχείρισης και υποστήριξης, για εννέα (9)
μήνες, του ταξιδιωτικού portal (διαδικτυακή πύλη), www.western-greece.com,
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Youtube) της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την προβολή και προώθηση του
τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν
συλλογής προσφορών και επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 14.880,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.», λόγω
αλλαγής της διαδικασίας ανάθεσης και του αντικειμένου της σύμβασης ως
προς τη δαπάνη (μείωση ποσού) και το χρόνο υλοποίησης του έργου σε τρεις
μήνες.
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 400/2018)
19. Έγκριση αναγκαιότητας διαχείρισης και υποστήριξης του ταξιδιωτικού portal
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, www.western-greece.com, και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Youtube), για τρεις (3) μήνες,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
με απευθείας ανάθεση στην Marketing Greece Α.Ε. ως δημιουργό και
αποκλειστικό διαχειριστή των ανωτέρω ηλεκτρονικών εργαλείων τουριστικής
προβολής τα οποία φιλοξενούνται σε δικούς της servers.
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 401/2018)
20. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2018», στo
Λονδίνο της Μ. Βρετανίας, η οποία θα διοργανωθεί από τις 5 έως τις 7
Νοεμβρίου 2018, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.500,00 €, με
απευθείας ανάθεση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμό (ΕΟΤ), ως αρμόδιο
Εθνικό Φορέα εκπροσώπησης της Ελλάδας στο εξωτερικό.
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 402/2018)
21. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «PHILOXENIA 2018», στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα
διοργανωθεί από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2018, με απευθείας ανάθεση στην
εταιρεία «ΔΕΘ HELEXPO - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AE» ως διοργανωτή
της έκθεσης, δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 403/2018)
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22. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
διοργάνωση της 1ης Διεθνούς Ποιητικής Συνάντησης Ars Poetica1 που
διοργανώνεται στην Πάτρα, 21-23 Σεπτεμβρίου 2018 από το Γραφείο
Ποιήσεως, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής
της οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.800,00 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α., που αφορά την κάλυψη του κόστους μέρους των διανυκτερεύσεων των
συμμετεχόντων.
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 404/2018)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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