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Πάτρα, 12 Απριλίου 2019
Αρ. πρωτ. 106779/470
ΠΡΟΣ:
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Δικτύων
(μέσω ηλ. ταχυδρομείου)
ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1.Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2.Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ:

«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 187/10-04-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Την υπ’ αριθμ. 102510/153/08-04-2019- Ορθή επανάληψη εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύου

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 187/10-04-2019 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας δαπανών για το πρόγραμμα ΤΡΙΤΟΝ για το έτος
2019» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 8/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 10η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. οικ. 105753/467/05-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος
ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ.75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017)
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία–Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Παπαναγιώτου - Μαρτζάκλη Γεωργία – Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Υφαντής Νικόλαος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Λαλιώτης Παναγιώτης Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
7. Καπράλος Σπυρίδων - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Αρβανιτάκης Ιωάννης
(δικαιολογημένα απών), Μπούνιας Χρήστος (δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης
Διονύσιος (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών),
Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών) και Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος
(δικαιολογημένα απών).
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Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ και ο Χάιδας Αλέξανδρος ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού με βαθμό Β’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018
Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 187/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 4 Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας δαπανών για το πρόγραμμα ΤΡΙΤΟΝ για το έτος 2019» τα
μέλη της Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν τη συζήτηση του θέματος ως
κατεπείγοντος λόγω ανάγκης έγκαιρης υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος του
προγράμματος.
Ο

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 102510/153/08-04-2019 – Ορθή επανάληψη
εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, κ. Ιωάννη Λύτρα, που
αναφέρει επί λέξει:
«
Σχετ: Η υπ’αριθμ. 33/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Σας γνωρίζουμε ότι α) η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στην υλοποίηση
του προγράμματος ΤΡΙΤΟΝ το οποίο χρηματοδοτείται από το Interreg V/A Ελλάδα –
Ιταλία
2014-2020
(http://greece-italy.eu/greece-italy-monitoring-committeeapproved-41-projects/) β) η υλοποίησή του είχε εγκριθεί με την την υπ’ αριθμ.
33/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση αποδοχής και
υλοποίησης εγκεκριμένων προτάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα
πλαίσια του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1η
Πρόσκληση)» και γ) το έργο βρίσκεται στην φάση υλοποίησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΡΙΤΟΝ
TRITON: Development of management Tools and directives for immediate
protection of bIodiversity in coastal areas affected by sea erosion and
establishment of appropriate environmental control systems” (Ανάπτυξη
εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών για την άμεση προστασία της βιοποικιλότητας
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στις παράκτιες περιοχές που επηρεάζονται από τη θαλάσσια διάβρωση και
καθιέρωση κατάλληλων περιβαλλοντικών συστημάτων ελέγχου).
Το έργο «TRITON» άπτεται του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ολοκληρωμένη
Περιβαλλοντική Διαχείριση» και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου 2.2 «Βελτίωση
της συνεργατικής διαχείρισης και των σχεδίων διακυβέρνησης για τη
βιοποικιλότητα των παράκτιων και αγροτικών οικοσυστημάτων, με έμφαση στους
φυσικούς πόρους και στις προστατευόμενες περιοχές και ανάπτυξη
περιβαλλοντικών μέτρων προστασίας».
Περιγραφή του έργου:
To έργο «TRITON» αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου
διαχείρισης της παράκτιας ζώνης για την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη
προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής και ειδικότερα της διάβρωσης των ακτών. Το σχέδιο αυτό θα
συμβάλλει σημαντικά στην ορθολογικότερη κατανομή των ιδιωτικών και δημόσιων
πόρων που επενδύονται για την ανάπτυξη και προστασία του φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος της παράκτιας ζώνης.
Στο εν λόγω έργο «TRITON» συμμετέχουν πέντε (πέντε) εταίροι, ως ακολούθως:
Ονομασία εταίρου

Χώρα

Περιφέρεια Απουλίας (Apulia Region) (Επικεφαλής)

Ιταλία

Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή (Euro- Ιταλία
Mediterranean Centre for Climate Change: EMCC)
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π. .Ε.)
Ελλάδα
Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής
ΠΟΛΗ
Πανεπιστήμιο Πατρών

Συνεργασίας ΕΥΞΕΙΝΗ Ελλάδα

Ελλάδα

Στόχοι του έργου:
1. Η βελτίωση του κόστους και της αποτελεσματικότητας των αποφάσεων που
λαμβάνονται για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης.
2.
Η μείωση και βελτιστοποίηση των δαπανών διαχείρισης της παράκτιας ζώνης,
με την παραγωγή και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων των ακτογραμμών μέσω
τη χρήσης διαδικτυακών εργαλείων (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS/SIT).
3.
Η υποστήριξη μέτρων για την ευρύτερη ενημέρωση και κατανόηση των
προβλημάτων που προκαλούνται λόγω της διάβρωσης των ακτών, με στόχο τον
σωστό σχεδιασμό υλοποίησης αποφάσεων ορθολογικής διαχείρισης των ακτών και
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την δημιουργία κατάλληλων εργαλείων περιβαλλοντικής εκτίμησης κάθε
παρέμβασης που προτείνεται από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
4.
Η μεταφορά της γνώσης από το δημόσιο τομέα στους τελικούς χρήστες
(ωφελούμενους και επενδυτές) για την εξισορρόπηση των επιπτώσεων και των
κινδύνων που προκαλεί η παράκτια διάβρωση.
5.
Η αξιολόγηση των υφιστάμενων μεθοδολογιών παρακολούθησης των ακτών
και ο σχεδιασμός κατάλληλων εργαλείων εκτίμησης της διακινδύνευσης λόγω
διάβρωσης, για την ενσωμάτωση τους στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
πολιτικές σχεδιασμού και ανάπτυξης.
6. Η υποστήριξη των παράκτιων Δήμων και των τελικών δικαιούχων στην εύρεση
πόρων και στην πρόσβαση τους σε διακρατικά προγράμματα (EIB/EIF/EASME).

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Βασικά αποτελέσματα / παραδοτέα του έργου:
Εργαλειοθήκη εναλλακτικών πολιτικών σε θέματα διάβρωσης ακτών.
Διαδικτυακά εργαλεία (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS/SIT) για
κατοίκους και επισκέπτες, για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ του
κοινού και των τοπικών και περιφερειακών αρχών και για την επιτυχή συνεργασία
όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης.
Σχέδιο οδηγιών και νομοθεσίας για τη διαχείριση και προστασία της παράκτιας
ζώνης, που θα συμβάλλει στην διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και
Ιταλίας.
Δημιουργία μόνιμου παρατηρητηρίου παρακολούθησης της διάβρωσης των
ακτών, για τη μετέπειτα χρήση του από τους αρμόδιους φορείς, με την συλλογή
δεδομένων παρακολούθησης εξέλιξης της διάβρωσης. Ως πιλοτική περιοχή εκ
μέρους της Ελληνικής πλευράς, έχει επιλεγεί ο Πατραϊκός κόλπος, λόγω της ύπαρξης
του νέου λιμένα Πατρών, της ποικιλόμορφης τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης
που παρατηρείται κατά μήκος της παράκτιας ζώνης και της πλούσιας
βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος του κόλπου. Θα πραγματοποιηθούν επίσης,
υποστηρικτικές έρευνες για την προώθηση των κατάλληλων μέτρων προστασίας από
την παράκτια διάβρωση των προστατευμένων περιοχών του Εθνικού Πάρκου
Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς.
Διεθνές Σεμινάριο εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των αρμόδιων
με το θέμα φορέων και δημιουργία ομάδων για την προώθηση της περιβαλλοντικής
συνείδησης στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και στην αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της διάβρωσης
Μνημόνιο διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για τη
διαχείριση της παράκτιας ζώνης, με σκοπό την υλοποίηση των αναγκαίων πολιτικών
για την προστασία από τη διάβρωση και την κοινή στρατηγική που πρέπει να
εφαρμοστεί σε διεθνές επίπεδο (EUSAIR level).
Δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για τις τοπικές αρχές και τους τελικούς
χρήστες για την αξιοποίηση εύρεσης πόρων και την πρόσβαση τους σε διακρατικά
προγράμματα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 858.489,59€ και έχει συνολική
διάρκεια 24 μήνες (01/02/2017 – 31/01/2020). Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι 131.000,00 €, ο οποίος σε ποσοστό 85%
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χρηματοδοτείται απευθείας από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» μέσω του επικεφαλής εταίρου και
κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο προϋπολογισμός της Π. .Ε.
κατανέμεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Πακέτα εργασίας

Προσωπικό Λειτουργικά Ταξίδια Εξωτερικοί
Εξοπλισμός Σύνολα
έξοδα
και
συνεργάτες και
διαμονή υπηρεσίες

Διαχείριση και
12.000,00
συντονισμός έργου
Πληροφόρηση και 2.000,00
δημοσιότητα
Σχεδιασμός και
Καθορισμός
εργαλείων
και
Πιλοτικές δράσεις
6.000,00
ολοκληρωμένης
διαχείρισης
παράκτιας ζώνης
Εκπαίδευση και
2.500,00
μεταφορά
τεχνογνωσίας
Σύνολα

22.500,00

1.000,00

2.620,00

15.620,00

5.400,00 11.800,00

4.160,00 4.820,00

19.200,00

76.700,00

2.000,00

1.000,00

9.560,00 21.240,00

91.680,00

4.500,00

76.700,00

131.000,00

Για την υλοποίηση του έργου, εκτός των υλοποιηθέντων ενεργειών κατά το έτος
2019 απαιτούνται:
Α. Η πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη για την προετοιμασία και την επεξεργασία
του περιεχομένου της ιστοσελίδας του έργου στο δικτυακό τόπο του δικαιούχου
συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00 ευρώ.
Β. Ο σχεδιασμός και παραγωγή 2.000 φυλλαδίων συνολικού προϋπολογισμού
2.000,00 ευρώ.
Γ. Η διοργάνωση της τελικής ημερίδας μαζί με την συνέντευξη τύπου. Περιλαμβάνει
έξοδα διερμηνείας, ενοικίων αιθουσών και εξοπλισμού, διαφημιστικών και
προβολής καθώς και τροφοδοσία για 100 άτομα. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι
7.000,00 ευρώ και δύναται να διατεθεί ξεχωριστά για κάθε μία από τις
συμπεριλαμβανόμενες υπηρεσίες.
Δ. Η προμήθεια αναλωσίμων μέχρι του ποσού των 511,44 ευρώ από το συνολικό
προϋπολογισμό των 1000 ευρώ, καθώς κατά το έτος 2018 έγινε προμήθεια
αναλώσιμων ποσού 488,56 ευρώ.
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Κατόπιν αυτών:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.500,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη
για την προετοιμασία και την επεξεργασία του περιεχομένου της ιστοσελίδας
του έργου στο δικτυακό τόπο του δικαιούχου, με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης κατόπιν δημοσίευσης ανακοίνωσης και επιλογή της πλέον
συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.
2. Την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον σχεδιασμό και την παραγωγή 2.000
φυλλαδίων, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν δημοσίευσης
ανακοίνωσης και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης
προσφοράς βάσει της τιμής.
3. Την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την διοργάνωση της τελικής ημερίδας
μαζί με την συνέντευξη τύπου (περιλαμβάνει έξοδα διερμηνείας, ενοικίων
αιθουσών και εξοπλισμού, διαφημιστικών και προβολής καθώς και τροφοδοσία
για 100 άτομα), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν
δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον
συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.
4. Την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 511,44
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια αναλωσίμων, με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν δημοσίευσης ανακοίνωσης και
επιλογή της πλέον συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει
της τιμής.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας τρέχοντος έτους κατά το ποσό των 115.012,27,00 ευρώ και συγκεκριμένα
τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 071 «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και του Κ.Α.Ε. 06.10.01.071.9919.1282 {Επενδύσεις
από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 20142020) "Έργο: TRITON - Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών προστασίας
βιοποικιλότητας παράκτιων περιοχών που επηρεάζονται από τη θαλάσσια
διάβρωση"(τρέχον έτος)}.
.»

Κατόπιν της τοποθέτησης του Προέδρου και της τοποθέτησης των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.500,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη
για την προετοιμασία και την επεξεργασία του περιεχομένου της ιστοσελίδας
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του έργου στο δικτυακό τόπο του δικαιούχου, με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης κατόπιν δημοσίευσης ανακοίνωσης και επιλογή της πλέον
συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.
2. Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον σχεδιασμό και την παραγωγή 2.000
φυλλαδίων, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν δημοσίευσης
ανακοίνωσης και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς βάσει της τιμής.
3. Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την διοργάνωση της τελικής ημερίδας
μαζί με την συνέντευξη τύπου (περιλαμβάνει έξοδα διερμηνείας, ενοικίων
αιθουσών και εξοπλισμού, διαφημιστικών και προβολής καθώς και τροφοδοσία
για 100 άτομα), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν
δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον
συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.
4. Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 511,44
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια αναλωσίμων, με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν δημοσίευσης ανακοίνωσης και
επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει
της τιμής.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας τρέχοντος έτους κατά το ποσό των 115.012,27,00 ευρώ και συγκεκριμένα
τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 071 «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και του Κ.Α.Ε. 06.10.01.071.9919.1282 {Επενδύσεις
από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 20142020) "Έργο: TRITON - Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών προστασίας
βιοποικιλότητας παράκτιων περιοχών που επηρεάζονται από τη θαλάσσια
διάβρωση"(τρέχον έτος)}.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 187/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

1.
2.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

3.
4.
5.

ΤΑ ΜΕΛΗ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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