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Πάτρα, 12 Μαρτίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, την 12η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ορισμό δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τακτικού και
αναπληρωματικού, προκειμένου για το έτος 2019 να συγκροτηθούν, από το
Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών για την περιοχή αρμοδιότητάς του στην Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, οι κάτωθι επιτροπές:
α. Επιτροπή του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 «περί χαρακτηρισμού του χώρου ως
πολυσύχναστου ή μη, για να θεωρηθεί ή όχι λουτρική εγκατάσταση
β. Επιτροπή με σκοπό την εξέταση των αιτημάτων, όπως αυτά προβλέπονται στην
παρ.2 του άρθρ. 35 του αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ. (Β΄444/1999), όπως τροποποιήθηκε με την
Αριθ. 2133.1/39328/2018 Υπ. Απόφαση (1929 Β’) και ισχύει.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 130/2019)
2. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην
εκδήλωση Workshop Greek Alternative Tourism 2019, στη Χάγη της Ολλανδίας στις
16 Απριλίου 2019, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Tourism Today Μ. EΠΕ ως
διοργανώτρια αρχή της εκδήλωσης, δαπάνης μέχρι του ποσού των 8.680,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 131/2019)
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3. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
συνδιοργάνωση εκδήλωσης που διοργανώνεται από την εφημερίδα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, με αφορμή την
συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, στις 21
Μαρτίου 2019 με θέμα «Μιλάμε για την Ιστορία του τόπου μας», συνολικής
δαπάνης μέχρι του ποσού των 992,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή
προφορών και επιλογής της οικονομικότερης, που αφορά την κάλυψη
οπτικοακουστικών καθώς και εκτυπωτικών αναγκών (αφίσες, προσκλήσεις, roll ups,
banners,εκτυπώσεις πάνελ) αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 132/2019)
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος –Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας στη συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης-περιφερειακού
πρωταθλήματος ιστιοπλοΐας που διοργανώνει ο Ναυταθλητικός Όμιλος Βόνιτσας
με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. στις 23 έως 25.03.2019
στη Βόνιτσα, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής
της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού 800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά τη διαμόρφωση
χώρου εκδήλωσης.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 133/2019)
2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Γενικού Νοσοκομείου
Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου για την Πράξη
«Αναδιαμόρφωση τμημάτων κτιρίων Α, Β και Γ του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου
σε χώρο στέγασης του ΕΟΠΥΥ (Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του Δ.ΙΕΚ Βοηθών
Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ όροφος Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του
Ξενώνα ατόμων με ψυχικές νόσους στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης (Κτίριο Β) και
σε χώρο στέγασης του ΕΚΑΒ (Κτίριο Γ).
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 134/2019)
3. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε.
Αχαΐας στη διοργάνωση, από την Ναυταθλητική Ένωση Πατρών, και διεξαγωγή του
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών στο Εθνικό
Κολυμβητήριο «Ολυμπιονίκης Α. Πεπανός» από 15 έως 17 Μαρτίου 2019, με
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερηςοικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά τη φιλοξενία (διαμονή) αθλητώναθλητριών, προπονητών, κριτών-αγωνοδίκων, καθώς και μετακίνηση των αθλητών
από Αθήνα προς Πάτρα και επιστροφή, αναγκαίων για τη διεξαγωγή του
πρωταθλήματος.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 135/2019)
4. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π.Ε.
Αχαΐας στη διοργάνωση από τον Σύλλογο των Πατρών Α.Ε.Π. Ακαδημία των Σπορ,
εκδήλωσης για τον εορτασμό των 25 χρόνων προσφοράς στο άθλημα της
χειροσφαίρισης του συλλόγου Α.Ε.Π. Ακαδημία των Σπορ με διάφορες δράσεις και
αναπτυξιακά τουρνουά αθλητών-τριών, προπονήσεις και αγώνες αντιστοίχων
κλιμακίων, για επιλογή αθλητών-τριών που θα πλαισιώσουν τις αντίστοιχες εθνικές
ομάδες, στις 30-31.3.2019 στο κλειστό γυμναστήριο «Κουκούλι» του ΠΕΑΚ Πάτρας,
με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της
χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.500,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί στην μετακίνηση των αθλητών
από Ηγουμενίτσα προς Πάτρα και επιστροφή, ενοικίαση οπτικοακουστικού
συστήματος καθώς και εκτύπωση έντυπου υλικού (αφίσες, φυλλάδια κλπ),
αναγκαίων για τη επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 136/2019)
5. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε.
Αχαΐας στη διοργάνωση του αγώνα οχημάτων 4x4 με τίτλο “MEGA FOUR 4X4” ο
οποίος θα διεξαχθεί από την Λέσχη 4x4 Πάτρας “SkartaEkato” με την υποστήριξη
της ΟΜΑΕ στο αγωνιστικό κομμάτι, και θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του
Αυτοκινητοδρομίου Πάτρας, στη Χαλανδρίτσα Αχαΐας, στις 5,6,7 Απριλίου 2019, με
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερηςοικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την φιλοξενία (διαμονή) των αθλητών
που θα συμμετέχουν στον αγώνα, καθώς και την ενοικίαση συστήματος
οπτικοακουστικής κάλυψης, αναγκαία για την επιτυχή πραγματοποίηση της
εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 137/2019)
6. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε. Αχαΐας στη διοργάνωση του αθλητικού Φεστιβάλ Street
Relays Πάτρας, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 23 Μαρτίου 2019, και
διοργανώνεται από τον Ελληνικό Αθλητικό Σύλλογο «ΕΡΜΗΣ», με απευθείας
ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερης3

οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 620,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και αφορά την φιλοξενία (διαμονή) αθλητώνπροπονητών, αναγκαία για την επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 138/2019)
7. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε.
Ηλείας με τον Σύλλογο ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΦΙΠΟΠ) πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Greek Classics:The
Final Countdown», που θα πραγματοποιηθεί στις 31/03/2019, στους δήμους
Πύργου και Ήλιδας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 2.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλύψει
τις ανάγκες για εκτυπωτικά (Road books,Πινακίδες αγώνα, αριθμοί συμμετοχής,
αυτοκόλλητα κτλ.)
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 139/2019)
8. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Π.Δ.Ε -Π.Ε. Ηλείας με την
αγωνιστική Ολυμπιακή λέσχη αυτοκινήτου Πύργου (Α.Ο.Λ.Α.Π.), αθλητικής
εκδήλωσης με τίτλο «Επετειακό 40ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΡΑΛΛΥ», που θα πραγματοποιηθεί
στις 06 & 07 Απριλίου 2019, στους δήμους Πύργου & Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας, με
απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 10.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και αφορά
εκτυπώσεις (αφισών, εντύπου αγώνα, βιβλίο διαδρομής αγώνα, αριθμών
συμμετοχών αγωνιστικών αυτοκινήτων, στελεχών, οργάνωσης, κριτών, πλοηγών,
δημοσιογράφων, κλπ.), διαφημιστική προβολή περιπτέρου αγώνα, πανό για την
ράμπα εκκίνησης – τερματισμού- ειδικών διαδρομών-banner απονομής βραβείων,
ηχητική και φωτιστική εγκατάσταση.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 140/2019)
9. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας Υδροπλυστικού μηχανήματος (ζεστού-κρύου
νερού) για τις ανάγκες του πλυντηρίου αυτοκινήτων –μηχανημάτων του εργοταξίου
του Χαράδρου, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
οικονομικότερης, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 4.500,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, κ. Λύτρας Ιωάννης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 141/2019)
10. Έγκριση: α) συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Διάσκεψη των
Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης (CPMR) και της Γεωγραφικής
4

Διαμεσογειακής Επιτροπής β) καταβολής των εισφορών για το έτος 2019 συνολικής
αξίας **13.167,00**€, πλέον των εξόδων αποστολής εμβάσματος.
(Εισηγητής: Βοηθός Περιφερειάρχη για θέματα Διεθνών Σχέσεων, κ. Μπούνιας
Χρήστος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 142/2019)
11. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο
Ετήσιο Forum Επιχειρηματικής Αριστείας για την Ελλάδα της Εξωστρέφειας, το οποίο
θα διοργανωθεί στις 04 Απριλίου 2019 στην Αθήνα, με απευθείας ανάθεση στην
εταιρεία New Times Publishing ως διοργανώτρια αρχή της εκδήλωσης, δαπάνης
μέχρι του ποσού 1.860,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 143/2019)
12. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση σε
εξωτερικό συνεργάτη διοργάνωσης Ενημερωτικής Ημερίδας (Info Day) για το
ευρωπαϊκό έργο SPARC, με απευθείας ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής
άποψης προσφοράς βάσει της τιμής, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 144/2019)
13. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη
σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη: α) υπηρεσιών καθορισμού των
ερωτηματολογίων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων επισκεπτών,
β) διοργάνωσης τριών σεμιναρίων και γ) υπηρεσιών για τη συλλογή δεδομένων που
θα ενσωματωθούν στο χώρο αποθήκευσης της πλατφόρμας, συνολικής δαπάνης
μέχρι του ποσού των 28.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για τις ανάγκες
του ευρωπαϊκού έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά
Οικοσυστήματα-Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems», με
κωδικό έργου ΜΙS: 5003479», ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160019, που έχει ενταχθεί και
συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία V/A
2014-2020 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής».
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 145/2019)
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14. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
την Art In Progress, του 4ου Διεθνούς Street Art Φεστιβάλ Πάτρας – ArtWalk 4, που
θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, 1 Απριλίου 2019 - 30 Ιουνίου 2019 (με
δυνατότητα παράτασης έως την 31.7.2019 σε περίπτωση έκτακτων καιρικών
συνθηκών), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς με
συλλογή προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 18.600,00 ευρώ, που αφορά την κάλυψη εξόδων μετακίνησης καλλιτεχνών
(αεροπορικά εισιτήρια), διαμονής καλλιτεχνών, προμήθειας χρωμάτων (ακρυλικά
χρώματα, βερνίκια, αστάρια, σπρέι) και ενοικίασης ανυψωτικών μηχανημάτων,
αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση του εν λόγω Φεστιβάλ.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 146/2019)
Σημείωση: Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε
ώστε να κληθεί ο αναπληρωτής σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Χάιδας Αλέξανδρος
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