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Πάτρα, 22 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.:340150/265
ΠΡΟ:
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ
Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ &
Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε.
ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ
1. Γραφείο Περιφερειάρχθ
Μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
2. Γραφείο Εκτελεςτικοφ Γραμματζα
Μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 127/2020 Απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ & Κοινωνικισ
Πολιτικισ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ»
ΧΕΣ.:Θ αρ. πρωτ.:340125/1002/16-12-2020 (ορθή επανάληψη) ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ & Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 127/2020 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ
Πολιτικισ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν εκδιλωςθ - δράςθ που διοργανϊνει το Επιμελθτιριο Αχαΐασ
με κζμα «MENOYME ΟΡΘΙΟΙ- ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΕ: Θ ΕΠΟΜΕΝΘ ΘΜΕΡΑ ΣΘ COVID ΕΠΟΧΘ ΣΘΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ», που κα διεξαχκεί μζςω θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ςε απευκείασ μετάδοςθσ και
ζγκριςθσ αναγκαιότθτασ δαπάνθσ ποςοφ 9920 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ» και
παρακαλοφμε για τισ ενζργειζσ ςασ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Αναπτυξιακισ & Κοινωνικισ Πολιτικισ
Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ

ΖΑΪΜΗ ΦΩΚΙΩΝ
Αντιπεριφερειάρχθσ Επιχειρθματικότθτασ,
Ζρευνασ και Καινοτομίασ

θ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ
ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΡΣΘΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡIΘΜ. 24/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΘ ΣΑΚΣΙΚΘ ΤΝΕΔΡΙΑΘ (ΜΕΩ
ΣΘΛΕΔΙΑΚΕΨΘ) ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ
θ
τθν Πάτρα ςιμερα τθν 21 Δεκεμβρίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 18:00, ςυνεδρίαςε τακτικά
μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Επιτροπι Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ Περιφερειακοφ
υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ, όπωσ ςυςτάκθκε με τθν υπ’ αρικ. 145/2019 (ΦΕΚ τ. Β 3982/1-112019), και ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 147/2019 (ΑΔΑ: ΨΟΞ27Λ6-Ε0), αποφάςεισ του
Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. 341729/267/17-12-2020
πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ.
τθ ςυνεδρίαςθ επί ςυνόλου 13 μελϊν παρευρζκθκαν τα παρακάτω μζλθ:
1. Ηαΐμθσ
Φωκίων
–
Αντιπεριφερειάρχθσ
Επιχειρθματικότθτασ,
Ζρευνασ
και
Καινοτομίασ/Πρόεδροσ
2. Βοφλγαρθ - Πολονφφθ Αμαλία- Περιφερειακι φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ/Αντιπρόεδροσ
3. Φίλιασ Ανδρζασ - Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
4. κιαδαρζςθσ πυρίδων – Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
5. Κόντθσ Κωνςταντίνοσ – Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
6. Καπλάνθσ Διονφςιοσ– Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
7. Ανδρικόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
8. ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Αναπλθρωματικό μζλοσ
9. Χαλιμοφδρα Αγγελικι – Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Αναπλθρωματικό μζλοσ
10. Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ – Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Αναπλθρωματικό μζλοσ
11. Κοφςτασ Κωνςταντίνοσ – Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Αναπλθρωματικό μζλοσ
Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηαν αν και νόμιμα προςκλικθκαν οι Περιφερειακοί φμβουλοι και
τακτικά μζλθ κ. κ. Χαροκόποσ Αντϊνιοσ και Καρακαναςόπουλοσ Νικόλαοσ.
Χρζθ γραμματζων άςκθςαν οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, Αγγελοποφλου
Γεωργία και Σςοφμα Βαςιλικι, ςφμφωνα με τθν αρ. πρωτ.: 235276/4006/16-09-2020 (ΑΔΑ:9Ε75Λ6ΛΛΜ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
Μετά τθ διαπίςτωςθ τθσ κατά νόμο ςφνκεςθσ και απαρτίασ τθσ Επιτροπισ, ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν
ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
θ
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Απόφαςη 127/ 2020
τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 1ο θέμα Ημερήςιασ Διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν εκδιλωςθ - δράςθ που διοργανϊνει το
Επιμελθτιριο Αχαΐασ με κζμα «MENOYME ΟΡΘΙΟΙ- ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΕ: Θ ΕΠΟΜΕΝΘ ΘΜΕΡΑ ΣΘ
COVID ΕΠΟΧΘ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ», που κα διεξαχκεί
απευκείασ

μετάδοςθσ

και

ζγκριςθσ

αναγκαιότθτασ

μζςω θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ςε
δαπάνθσ

ποςοφ

9920

ευρϊ

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ».
Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ Περιφερειακοφ υμβουλίου
Δυτικισ Ελλάδασ, προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ Επιτροπισ, παρζκεςε τθν αρ. πρωτ.:
340125/1002/16-12-2020 (ορθή επανάληψη) ειςιγθςι του, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα
κάτωκι:

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 « Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ » (ΦΕΚ 87/τ. Αϋ/7-6-2010 ) όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει και
ειδικότερα τα άρκρα 163 & 164.
 Ο ςυντονιςμόσ δράςεων των πολιτιςτικϊν φορζων τθσ περιφζρειασ.
 Η υλοποίθςθ προγραμμάτων και εκδθλϊςεων υπερτοπικισ ςθμαςίασ.
 Ο περιφερειακόσ αναπτυξιακόσ ςχεδιαςμόσ, ο προγραμματιςμόσ, θ υλοποίθςθ των ςχετικϊν με αυτόν
δράςεων και θ παρακολοφκθςθ τθσ αναπτυξιακισ πορείασ τθσ περιφζρειασ.
 Η ςφνταξθ προτάςεων και υλοποίθςθ δράςεων για τθ διαμόρφωςθ τθσ περιφερειακισ αναπτυξιακισ
πολιτικισ.
 Η προϊκθςθ των εκνικϊν ςτρατθγικϊν ςτόχων και θ εξειδίκευςθ ςασ ςε περιφερειακό επίπεδο
ςφμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ και ανάγκεσ τθσ ΠΔΕ
 Η παρακολοφκθςθ και θ αξιολόγθςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ όλων των αναπτυξιακϊν και
κεςμικϊν παρεμβάςεων ςτθ χωρικι αρμοδιότθτά τθσ.
 Η διατφπωςθ προτάςεων πολιτικισ και εφαρμογισ μζτρων για τθν ανάπτυξθ των μικρϊν και μεςαίων
επιχειριςεων
 Η πλθροφόρθςθ και υποβοικθςθ των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων ςε κλαδικό ι άλλο επίπεδο,
με ςκοπό τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικισ ικανότθτασ και ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ.
 Η παρακολοφκθςθ και θ επιςιμανςθ ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ ηθτθμάτων, που αναφζρονται ςτθ λιψθ
των αναγκαίων μζτρων προσ βελτίωςθ του επιπζδου ηωισ των πολιτϊν.»
2. Σθν αρικμ. 248595/27-12/2019 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου , Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ » ( ΦΕΚ4309 Βϋ/30-12-2016), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
3. Σθν αρικμ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν
ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ ΠΔΕ για τθν περίοδο 2019-2023 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ Περιφερειακοφ υμβουλίου περιφερειακισ περιόδου από 1-9-2019 ζωσ
και 31-12-2023.
Σθν αρικμ.279252/4252/(ΦΕΚ4372/τ.Β/5-10-2020 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ Περί «
Περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ
υμβοφλουσ τθσ Π.Δ.Ε.»
θ
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Σθν αρικμ. 145/2019 (ΦΕΚ 3982/1.11.2019/Βϋ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου περί
ςφςταςθσ επιτροπισ με τον τίτλο « Επιτροπι Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ Π.. Δυτικισ Ελλάδασ»
και μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςε αυτι.
5. Σθν αρικμ. 147/2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου περί ςυγκρότθςθσ επιτροπισ με τον
τίτλο « Επιτροπι Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ Π.. Δυτικισ Ελλάδασ».
6. Σο υπϋαρ. πρωτ. 852/10-12-2020 καταχωρθμζνο αίτθμα για τθ ςυμμετοχι τθσ Π.Δ.Ε. ςτθν υπο
προγραμματιςμό δράςθ του Επιμελθτθρίου Αχαΐασ.
7. Σθν υπϋαρ. πρωτ. 338555/1000/15-12-2020 αίτθμα για ζκδοςθ βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ ςτον
εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Διοικοφςα Επιτροπι του Επιμελθτθρίου Αχαΐασ μαηί ςε ςυνεργαςία με άλλουσ Φορείσ και ςτελζχθ του
επιχειρθματικοφ κόςμου τθσ περιοχισ, ςυνδιοργανϊνουν εκδιλωςθ και ςυνοδευτικζσ δράςεισ με κζμα:
«ΜΕΝΟΤΜΕ ΟΡΘΙΟΙ- ΟΙ ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΕ: Η επόμενθ θμζρα τθσ covid εποχισ ςτθν οικονομία». Η εκδιλωςθ,
πρόκειται να πραγματοποιθκεί τθν Δευτζρα 28θ Δεκεμβρίου 2020.
φμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του ςχετικοφ αιτιματοσ όπωσ αναφζρει, επιλζξει:
«Αν θ πρϊτθ φάςθ τθσ πανδθμίασ ςυνδζκθκε με το κακολικό lockdown, θ δεφτερθ διαφζρει αιςκθτά.
Ζχουμε μάκει να ηοφμε με τον ιό, τα ςτοχευμζνα μζτρα περιορίηουν μεν τθν κοινωνικι δραςτθριότθτα, όχι
όμωσ τθ δυνατότθτα να εργάηονται οι άνκρωποι και να καταναλϊνουν. ε αυτό το κλίμα, παρά τα
προβλιματα και τισ απαγορεφςεισ, οι περιςςότερεσ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ και οι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ δίνουν τθ μάχθ τθσ
κακθμερινότθτασ, ϊςτε να μείνει όρκια θ οικονομία μασ και θ κοινωνία μασ.
Αυτοί είναι οι ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΕ ςτο δφςκολο αγϊνα να ΜΕΙΝΟΤΜΕ ΟΡΘΙΟΙ. Να ΜΕΙΝΟΤΜΕ ΔΤΝΑΣΟΙ. ε
αυτοφσ ακριβϊσ ςτρζφει το ενδιαφζρον τθσ θ εκδιλωςθ, διερευνϊντασ το αποτφπωμα τθσ πανδθμίασ ςτθ
λειτουργία των επιχειριςεων και τθσ αγοράσ, κακϊσ και τουσ παράγοντεσ που κακορίηουν τθ δυναμικι
ανάκαμψθσ.
το πλαίςιο τθσ Εκδιλωςθσ κα παραχκεί πολυςζλιδο περιοδικό με ςυνεντεφξεισ και άρκρα Επιχειρθματιϊν,
Επαγγελματιϊν και εκπροςϊπων Φορζων το οποίο κα διανεμθκεί δωρεάν.
Επίςθσ κα δθμιουργθκεί ειδικι κατθγορία ςτο ενθμερωτικό portal υπό τον τίτλο ΜΕΝΟΤΜΕ ΟΡΘΙΟΙ, ςτθν
οποία κα δθμοςιεφονται τα άρκρα, οι ςυνεντεφξεισ και τα ςυμπεράςματα τθσ Εκδιλωςθσ.
Η εκδιλωςθ, δίνοντασ προτεραιότθτα ςτθν Αςφάλεια και τθν Τγεία όλων των εμπλεκομζνων, κα
πραγματοποιθκεί διαδικτυακά, τθρϊντασ όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποτροπι διαςποράσ του
κορωνοϊοφ και κα μεταδοκεί ηωντανά, από μεγάλο διαδικτυακό ιςτότοπο τθσ περιοχισ κακϊσ και τισ
ςελίδεσ του ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (Facebook, Youtube).
Ο προχπολογιςμόσ τθσ εκδιλωςθσ δράςθσ με κζμα «ΜΕΝΟΤΜΕ ΟΡΘΙΟΙ- ΟΙ ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΕ» ζχει ωσ εξισ:
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμό τθσ δράςθσ, που ενδεικτικά για οριςμζνεσ εξ αυτϊν αναλφεται ωσ εξισ:
Διοργάνωςθ Εκδιλωςθσ:
Ενοίκιο ςτοφντιο
500 €
Γραφιςτικόσ χεδιαςμόσ-Προςκλιςεων-Εντφπων Τλικϊν Προβολισ
2500 €
Ενοικίαςθ Εξοπλιςμοφ (Κάμερεσ, Μικρόφωνα κ.α)
2500 €

4.

Τπθρεςία διαδικτυακισ μετάδοςθσ εκδιλωςθσ (πλατφόρμα μετάδοςθσ, δθμιουργικό
τθλεοπτικισ παραγωγισ (παράκυρα κάκε διάςταςθσ, layers, τίτλοι ονομάτων κ.α.),
Μετάδοςθ - ςυγχρονιςμόσ υλικοφ παρουςίαςθσ ομιλθτι (Video – ppt, Ψθφιακι ρφκμιςθ
ιχου, Σθλεςκθνοκζτθσ ροισ, υντονιςτισ παραγωγισ – ροισ]

6000 €

Κατάλογοσ Εκδιλωςθσ (ειδικι πολυςζλιδθ ζκδοςθ με ςυνεντεφξεισ και άρκρα
Επιχειρθματιϊν, Επαγγελματιϊν και εκπροςϊπων Φορζων που κα διανεμθκεί δωρεάν)

8000 €

Προςκλιςεισ

500 €

Δθμοςιογραφικι υποςτιριξθ
Παραγωγι και διανομι Αφιςϊν - Flyers , Αποςτολι Προςκλιςεων

3000 €
4000 €

Προβολι ςε socialmedia, sites

2000 €
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ΑΔΑ: ΨΖ6Π7Λ6-ΜΚΟ
υνολικι δαπάνθ

29000 €

Για τθ ςυνδιοργάνωςθ τθσ Εκδιλωςθσ και των ςυνοδευτικϊν δράςεων, θ οικονομικι ςυμβολι τθσ ΠΔΕ
προτείνεται να ανζλκει ςτο ποςό των 9920 ευρϊ ,ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.»
Υςτερα από τα παραπάνω εκτεκζντα, κεωροφμε ότι θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ οφείλει να
ςυμπαραςτζκεται ζμπρακτα, ςτθν τοπικι κοινωνία και εν γζνει ςτθν τοπικι αγορά που είναι θ κυρίωσ
πλθττόμενθ κατθγορία των ςυμπολιτϊν μασ, κι επομζνωσ προτείνουμε τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν εν λόγω
δράςθ. Άλλωςτε θ ςυμμετοχι των εκπροςϊπων τθσ τοπικισ αγοράσ, κα προςδϊςει τα κφρια
χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κρίςθσ. Ειδικότερα θ ςυηιτθςθ - εκδιλωςθ κα κινθκεί ςτθν πιο κάτω
κεματολογία , θ οποία είναι ακόμθ υπό διαμόρφωςθ:
 Διαβοφλευςθ των προτάςεων των ίδιων των μελϊν του Επιμελθτθρίου για τα μζτρα ςτιριξθσ που κα
περίμεναν από τθν Πολιτεία εν μζςω του 2ου lockdown, αλλά και των μζτρων ςτιριξθσ που κα
επικυμοφςαν μετά τθν άρςθ των περιοριςμϊν.
 Οι απειλζσ που διαγράφονται από τθν παρατεταμζνθ υγειονομικι κρίςθ και τθν αναςτολι λειτουργιϊν
τθσ αγοράσ προςλαμβάνονται ωσ εντονότερεσ από τισ επιχειριςεισ.
 Παρά τθ δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία οι επιχειριςεισ πρζπει να παρζχουν νζα προϊόντα και
υπθρεςίεσ, κακϊσ θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ απαιτεί τθν γριγορθ προςαρμογι ςτισ νζεσ ςυνκικεσ τθσ
αγοράσ και δθμιουργεί ακόμθ και ευκαιρίεσ για οριςμζνουσ κλάδουσ ( λειτουργία θλεκτρονικοφ εμπορίου)Διαβοφλευςθ προτάςεων των μελϊν του Επιμελθτθρίου ςχετικά με τθν υποβοικθςθ ςε αυτι τθν
κατεφκυνςθ ( π.χ. επιδοτιςεισ που αφοροφν ςτο θλεκτρονικό εμπόριο κ.α.)
 Σουσ νζουσ τρόπουσ ςυναλλαγϊν των πολιτϊν με τισ επιχειριςεισ
 υηιτθςθ για τθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν
Η ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ωσ ςυνδιοργανωτισ ςτισ δράςεισ τθσ Εκδιλωςθσ
«ΜΕΝΟΤΜΕ ΟΡΘΙΟΙ- ΟΙ ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΕ: Η επόμενθ θμζρα τθσ covid εποχισ ςτθν οικονομία», κα γίνει
γνωςτι με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ:
 Εμφάνιςθ του λογοτφπου τθσ ΠΔΕ ςτισ χιλιάδεσ θλεκτρονικζσ & ζντυπεσ προςκλιςεισ των διοργανωτϊν
για τθν προγραμματιηόμενθ δράςθ.
 Εμφάνιςθ του λογοτφπου τθσ ΠΔΕ ςε όλο το διαφθμιςτικό πρόγραμμα για τθν προγραμματιηόμενθ
δράςθ.
 Εμφάνιςθ του λογοτφπου τθσ ΠΔΕ ςτθν κεντρικι αφίςα των δράςεων κακϊσ και ςτθν πολυςζλιδθ
ςυλλεκτικι ζκδοςθ.
 Εμφάνιςθ του λογοτφπου τθσ ΠΔΕ ςε video με τουσ υποςτθρικτζσ των δράςεϊν μασ που κα
προβάλλεται κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικτυακισ μετάδοςθσ.
 Δυνατότθτα προβολισ ςφντομου διαφθμιςτικοφ video τθσ ΠΔΕ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικτυακισ
μετάδοςθσ των εργαςιϊν τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ.
Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ,
ΕΙΗΓΟΤΜΑΙ
Σθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθ εκδιλωςθ- δράςθ που διοργανϊνει το Επιμελθτιριο
Αχαΐασ με κζμα «MENOYME ΟΡΘΙΟΙ- ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΕ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΣΗ COVID ΕΠΟΧΗ ΣΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ», που κα διεξαχκεί μζςω θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ςε απευκείασ μετάδοςθ κακϊσ και τθν
ζγκριςθ αναγκαιότθτασ δαπάνθσ ποςοφ 9.920 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για τθν κάλυψθ των
παρακάτω δαπανϊν:
1) Παροχι υπθρεςιϊν γραφιςτικοφ ςχεδιαςμοφ ζντυπου υλικοφ
ποςοφ 3038 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.( CPV 97822500-7 *)
2) Παροχι υπθρεςιϊν για τθν εκτφπωςθ του καταλόγου τθσ εκδιλωςθσ και τθλεοπτικϊν εκπομπϊν 6882
ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. (CPV 79824000-9)
Η δαπάνθ κα ανατεκεί με τθ διαδικαςία του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016, δθλαδι με απευκείασ ανάκεςθ
κατόπιν ζρευνασ αγοράσ με ςυλλογι προςφορϊν.
Μετά τθν τοποκζτθςθ του προζδρου και των μελϊν, το ςϊμα

θ
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ΑΔΑ: ΨΖ6Π7Λ6-ΜΚΟ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν εκδιλωςθ- δράςθ που διοργανϊνει
το Επιμελθτιριο Αχαΐασ με κζμα «MENOYME ΟΡΘΙΟΙ- ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΕ: Θ ΕΠΟΜΕΝΘ ΘΜΕΡΑ ΣΘ
COVID ΕΠΟΧΘ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ», που κα διεξαχκεί μζςω θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ςε
απευκείασ

μετάδοςθ

κακϊσ

και

τθν

αναγκαιότθτα

τθσ

δαπάνθσ

ποςοφ

9.920,00€

ποςοφ

3.038,00€

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, για τθν κάλυψθ των παρακάτω δαπανϊν:
1) Παροχι

υπθρεςιϊν

γραφιςτικοφ

ςχεδιαςμοφ

ζντυπου

υλικοφ

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.( CPV 97822500-7).
2) Παροχι υπθρεςιϊν για τθν εκτφπωςθ του καταλόγου τθσ εκδιλωςθσ και τθλεοπτικϊν
εκπομπϊν 6.882,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. (CPV 79824000-9).

Θ δαπάνθ κα ανατεκεί με τθ διαδικαςία του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016, δθλαδι με απευκείασ
ανάκεςθ κατόπιν ζρευνασ αγοράσ με ςυλλογι προςφορϊν.
Η απόφαςη αυτή έλαβε αφξοντα αριθμό 127/2020.
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Αναπτυξιακισ & Κοινωνικισ Πολιτικισ
Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ

ΖΑΪΜΗ ΦΩΚΙΩΝ
Αντιπεριφερειάρχθσ Επιχειρθματικότθτασ,
Ζρευνασ και Καινοτομίασ

Θ Αντιπρόεδροσ
Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία

ΣΑ ΜΕΛΘ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

θ

Φίλιασ Ανδρζασ
κιαδαρζςθσ πυρίδων
Κόντθσ Κωνςταντίνοσ
Καπλάνθσ Διονφςιοσ
Ανδρικόπουλοσ Παναγιϊτθσ
ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ
Χαλιμοφδρα Αγγελικι
Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ
Κοφςτασ Κωνςταντίνοσ
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