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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πάτρα, 02 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.:317320/256
ΠΡΟΣ:
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας &
Καινοτομίας της Π.Δ.Ε.
ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 125/2020 Απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας»
ΣΧΕΤ.:Η αρ. πρωτ.:317319/957/27-11-2020 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας,
Έρευνας & Καινοτομίας της Π.Δ.Ε..
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 125/2020 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση συμμετοχής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη διαδικτυακή εκδήλωση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας
«Πατραϊκός Όμιλος Πολιτιστικής Τουριστικής Αθλητικής Καλλιτεχνικής Εθνικής Παράδοσης και
Εθνικής Κληρονομιάς» με θέμα «Οδηγώντας στο…μέλλον. Σύγχρονες και βιώσιμες αστικές
μετακινήσεις με ασφάλεια και καινοτομία», που θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε
απευθείας

μετάδοσης

και

έγκρισης

αναγκαιότητας

δαπάνης

ποσού

9.300,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας,
Έρευνας και Καινοτομίας
η
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 02η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, συνεδρίασε έκτακτα
μέσω τηλεδιάσκεψης, η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 145/2019 (ΦΕΚ τ. Β 3982/1-112019), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 147/2019 (ΑΔΑ: ΨΟΞ27Λ6-ΣΕ0), αποφάσεις του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 318808/257/01-12-2020
πρόσκληση του Προέδρου της.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1.

Ζαΐμης

Φωκίων

–

Αντιπεριφερειάρχης

Επιχειρηματικότητας,

Έρευνας

και

Καινοτομίας/Πρόεδρος
2.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία- Περιφερειακή Σύμβουλος/Τακτικό μέλος/Αντιπρόεδρος

3.

Γούδας Μιχαήλ - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος

4.

Φίλιας Ανδρέας - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος

5.

Κατσουγκράκης Νικόλαος – Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος

6.

Κόντης Κωνσταντίνος – Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος

7.

Καπλάνης Διονύσιος – Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος

8.

Ανδρικόπουλος Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά
μέλη της Επιτροπής κ. κ. Μπιλίρης Χρήστος, Σκιαδαρέσης Σπυρίδων, Χαροκόπος Αντώνιος,
Καραθανασόπουλος Νικόλαος και Χατζηλάμπρου Βασίλειος.

Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
η
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Απόφαση 125/ 2020
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη διαδικτυακή εκδήλωση της Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Πατραϊκός Όμιλος Πολιτιστικής Τουριστικής Αθλητικής Καλλιτεχνικής
Εθνικής Παράδοσης και Εθνικής Κληρονομιάς» με θέμα «Οδηγώντας στο…μέλλον. Σύγχρονες και
βιώσιμες αστικές μετακινήσεις με ασφάλεια και καινοτομία», που θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας σε απευθείας μετάδοσης και έγκρισης αναγκαιότητας δαπάνης ποσού 9.300,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής, παρέθεσε την αρ. πρωτ.:
317319/957/27-11-2020 εισήγησή του, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010 ) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και
ειδικότερα τα άρθρα 163 & 164.
 Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων.
 Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας.
 Η υλοποίηση προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας.
 Ο περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η υλοποίηση των σχετικών με αυτόν
δράσεων και η παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της περιφέρειας.
 Η σύνταξη προτάσεων και υλοποίηση δράσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής
πολιτικής.
 Η προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων και η εξειδίκευση σας σε περιφερειακό επίπεδο
σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της ΠΔΕ
 Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης όλων των αναπτυξιακών και
θεσμικών παρεμβάσεων στη χωρική αρμοδιότητά της.
 Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και εφαρμογής μέτρων για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων
 Η πληροφόρηση και υποβοήθηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με
σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς τους.
 Η παρακολούθηση και η επισήμανση στους αρμόδιους φορείς ζητημάτων, που αναφέρονται στη λήψη
των αναγκαίων μέτρων προς βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών.»
2. Την αριθμ. 248595/27-12/2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας » ( ΦΕΚ4309 Β΄/30-12-2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την αριθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-9-2019 έως και 31-122023.
Την αριθμ.279252/4252/(ΦΕΚ4372/τ.Β/5-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «
Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς
Συμβούλους της Π.Δ.Ε.»
η
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4. Την αριθμ. 145/2019 (ΦΕΚ 3982/1.11.2019/Β΄) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί σύστασης

επιτροπής με τον τίτλο « Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας» και
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αυτή.
5. Την αριθμ. 147/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής με τον
τίτλο « Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας».
6. Το υπ΄αρ. 304234/912/13.11.2020 καταχωρημένο αίτημα για τη συμμετοχή της Π.Δ.Ε. στην υπο
προγραμματισμό εκδήλωση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Πατραϊκός Όμιλος Πολιτιστικής
Τουριστικής Αθλητικής Καλλιτεχνικής Εθνικής Παράδοσης & Εθνικής Κληρονομιάς».
7. Την υπ΄αρ. πρωτ. 314567/19848/27-11-2020 βεβαίωση ότι υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η ηλεκτροκίνηση, κατέχει εξέχουσα θέση στον ολοκληρωμένο Σχεδιασμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, βασικοί
πυλώνες του οποίου είναι η Βιώσιμη Κινητικότητα και η Βιώσιμη Ενέργεια. Δίνεται η δυνατότητα και στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ενσωματώσουν στην καθημερινότητα των πολιτών στοιχεία των
«έξυπνων δικτύων» αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία βιώσιμης κινητικότητας κι αντίστοιχα στους
πολίτες να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα οχήματα για τις μετακινήσεις τα οποία προσφέρουν ασφάλεια και
οικονομία και διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό για την ενημέρωση των εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, αλλά και των πολιτών
προτείνεται η διοργάνωση μίας ενημερωτικής εκδήλωσης με τίτλο «Οδηγώντας στο… μέλλον-Σύγχρονες και
βιώσιμες αστικές μετακινήσεις με ασφάλεια και καινοτομία».
Τα «Έξυπνα Δίκτυα» θα διαδραματίσουν το επόμενο διάστημα κυρίαρχο ρόλο, γι’ αυτό και πρέπει να
προηγηθεί ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός με απώτερο σκοπό να αξιοποιηθεί η ηλεκτροκίνηση στην
κατεύθυνση της ανάπτυξης σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Άλλωστε οι δυνατότητες που παρέχονται
ύστερα από την έκδοση του Ν. 4710/2020(τ.Α/23.7.2020) προβλέπουν κίνητρα για την ανάπτυξη της
ηλεκτροκίνησης όπως
 Παροχή φορολογικών κινήτρων με στόχο την ελάφρυνση του κόστους χρήσης ενός ηλεκτρικού οχήματος
αλλά και την ανάπτυξη σημείων φόρτισης.
 Ενεργοποίηση» του δημοσίου τομέα, μέσω της υποχρεωτικής ποσόστωσης στις δημόσιες προμήθειες
καθαρών οχημάτων προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ο στόλος οχημάτων.
 Παροχή σημαντικών κινήτρων που στοχεύουν στη προσέλκυση επενδύσεων σε τεχνολογίες και τομείς της
ηλεκτροκίνησης (μπαταρίες, φορτιστές, εξαρτήματα οχημάτων) στις λιγνιτικές περιοχές.
 Γρήγορη ανάπτυξη δικτύων φόρτισης που να καλύπτουν επαρκώς την ελληνική επικράτεια.
Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της
ποιότητας της ζωής των πολιτών είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η εκδήλωση προτείνεται να πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2020 και θα διεξαχθεί διαδικτυακά σε
απευθείας μετάδοση, δίνοντας τη δυνατότητα να διεξαχθεί στο τέλος εποικοδομητικός διάλογος. Το
συνολικό κόστος της διοργάνωσης εκτιμάται στις 27.900 ευρώ με ΦΠΑ. Η ιδία συμμετοχή της Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 18.600. Αναλυτικά οι δαπάνες έχουν ως εξής:
Φάκελος ημερίδας
3.850 ευρώ
Γραμματειακή υποστήριξη και συντονισμός εκδήλωσης
2.700 ευρώ
Ειδική έκδοση για την διάδοση των αποτελεσμάτων στην οποία θα 7.250 ευρώ
συμπεριληφθούν όλες οι εισηγήσεις των ομιλητών της εκδήλωσης και
διανομή με έντυπο και ηλεκτρονικό τρόπο
Επικοινωνία (έκδοση προγράμματος, αφίσες, flyer, δελτία Τύπου, κ.ά.)
4.800 ευρώ
Διαφημιστικές καταχωρήσεις και διαφημιστικός χώρος και χρόνος στο 3.500 ευρώ
διαδίκτυο
Υπηρεσίες διοργάνωσης διαδικτυακού συνεδρίου (πλατφόρμα μετάδοσης, 2.800 ευρώ
δημιουργικό τηλεοπτικής παραγωγής, παράθυρα διαστάσεων για τους
συμμετέχοντες, layers, τίτλοι ονομάτων, κ.α.) μετάδοση- συγχρονισμός υλικού
παρουσίασης ομιλητή (video-ppt), ψηφιακή ρύθμιση ήχου, τηλεσκηνοθέτης
ροής, συντονιστής παραγωγής- ροής
Υπηρεσίες τηλεοπτικών προγραμμάτων και τηλεοπτικών εκπομπών
3.000 ευρώ
η
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ΣΥΝΟΛΟ
27.900 ευρώ
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές, Καθηγητές Πανεπιστημίων και εκπρόσωποι
ενεργειακών δικτύων, καθώς και εκπρόσωπος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προκειμένου να
παρουσιαστεί το πρόγραμμα STEP In το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ε.Ε.
Όλοι οι ομιλητές θα αναλύσουν διεξοδικά τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης και πως αυτά μπορούν να
αξιοποιηθούν εκτός από τους ιδιώτες και από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα οφέλη της
διοργάνωσης όσον αφορά στην ανάδειξη της ηλεκτροκίνησης στην Δυτική Ελλάδα είναι πολλαπλά. Κατ’
αρχάς από τους εισηγητές θα γίνει μια περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και δεδομένων, ενώ θα
παρουσιαστούν όλα τα καινούρια προγράμματα που μπορούν να αξιοποιηθούν από πολίτες και φορείς.
Για όλους τους παραπάνω λόγους,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη εκδήλωση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
«Πατραϊκός Όμιλος Πολιτιστικής – Τουριστικής Αθλητικής Καλλιτεχνικής Εθνικής παράδοσης & Εθνικής
Κληρονομιάς με θέμα «Οδηγώντας στο…μέλλον. Σύγχρονες και βιώσιμες αστικές μετακινήσεις με ασφάλεια
και καινοτομία» , που θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε απευθείας μετάδοσης καθώς και
την έγκριση αναγκαιότητας δαπάνης ποσού 9.300 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη των
παρακάτω δαπανών:
1) Παροχή υπηρεσιών διαδικτυακού συνεδρίου στο πλαίσιο διοργάνωσης του ηλεκτρονικού συνεδρίου
μετάδοσης εκδηλώσεων (πλατφόρμα μετάδοσης, δημιουργικό τηλεοπτικής παραγωγής (παράθυρα κάθε
διάστασης, layers, τίτλοι ονομάτων κ.ά.) μετάδοση-συγχρονισμός υλικού παρουσίασης ομιλητή (video-ppt,
ψηφιακή ρύθμιση ήχου, τηλεσκηνοθέτης ροής, συντονιστής παραγωγής-ροής) ποσού 2800 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(CPV 72400000-4 σύμφωνα με το Κοινό Λεξιλόγιο Προμηθειών)
2) Διαφημιστικός χώρος και χρόνος στο διαδίκτυο ποσού 3500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ( CPV
79341000-6 σύμφωνα με το Κοινό Λεξιλόγιο Προμηθειών)
3) Υπηρεσίες τηλεοπτικών προγραμμάτων και τηλεοπτικών εκπομπών 3000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ. (CPV 92221000-6 σύμφωνα με το Κοινό Λεξιλόγιο Προμηθειών)
Η δαπάνη θα ανατεθεί με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, δηλαδή με απευθείας ανάθεση
κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών.
Μετά την τοποθέτηση του προέδρου και των μελών, το σώμα

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εκδήλωση της Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Πατραϊκός Όμιλος Πολιτιστικής – Τουριστικής Αθλητικής Καλλιτεχνικής
Εθνικής παράδοσης & Εθνικής Κληρονομιάς» με θέμα «Οδηγώντας στο…μέλλον. Σύγχρονες και
βιώσιμες αστικές μετακινήσεις με ασφάλεια και καινοτομία», που θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας σε απευθείας μετάδοσης καθώς και την αναγκαιότητα της δαπάνης ποσού 9.300,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη των παρακάτω δαπανών:
1) Παροχή υπηρεσιών διαδικτυακού συνεδρίου στο πλαίσιο διοργάνωσης του ηλεκτρονικού
συνεδρίου μετάδοσης εκδηλώσεων (πλατφόρμα μετάδοσης, δημιουργικό τηλεοπτικής παραγωγής
(παράθυρα κάθε διάστασης, layers, τίτλοι ονομάτων κ.ά.) μετάδοση-συγχρονισμός υλικού
παρουσίασης ομιλητή (video-ppt, ψηφιακή ρύθμιση ήχου, τηλεσκηνοθέτης ροής, συντονιστής
παραγωγής-ροής), ποσού 2.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV 72400000-4 σύμφωνα με το
Κοινό Λεξιλόγιο Προμηθειών).
η
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2) Διαφημιστικός χώρος και χρόνος στο διαδίκτυο, ποσού 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
( CPV 79341000-6 σύμφωνα με το Κοινό Λεξιλόγιο Προμηθειών).
3) Υπηρεσίες τηλεοπτικών προγραμμάτων και τηλεοπτικών εκπομπών, ποσού 3.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV 92221000-6 σύμφωνα με το Κοινό Λεξιλόγιο Προμηθειών).
Η δαπάνη θα ανατεθεί με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, δηλαδή με απευθείας
ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κ. Κόντης Κωνσταντίνος ψήφισε αρνητικά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 125/2020.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Η Αντιπρόεδρος
Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία

ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας,
Έρευνας και Καινοτομίας

η

ΤΑ ΜΕΛΗ:
1.

Γούδας Μιχαήλ

2.

Φίλιας Ανδρέας

3.

Κατσουγκράκης Νικόλαος

4.

Κόντης Κωνσταντίνος

5.

Καπλάνης Διονύσιος

6.

Ανδρικόπουλος Παναγιώτης
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