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Πάτρα, 28 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ.:134688/44
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. 18/2021 Απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ & Κοινωνικισ
Πολιτικισ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ»
ΧΕΣ.: Θ αρ. πρωτ.: 134681/390/21-05-2021 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ & Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε..
ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 18/2021 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ
Πολιτικισ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του προγράμματοσ
δράςθσ των ςυναντιςεων – ςυνεδριάςεων – εκδθλϊςεων του δικτφου «υμμαχία για τθν
Επιχειρθματικότθτα και Ανάπτυξθ ςτθ Δυτικι Ελλάδα» -ΕΑΔΕ, για το ζτοσ 2021» 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. 07/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΘ ΣΑΚΣΙΚΘ ΤΝΕΔΡΙΑΘ (ΜΕΩ
ΣΘΛΕΔΙΑΚΕΨΘ) ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ
θ
τθν Πάτρα ςιμερα τθν 28 Μαΐου 2021, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 14:00, 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. 136500/45/24-05-2021
πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ.
τθ ςυνεδρίαςθ επί ςυνόλου 13 μελϊν ςυμμετείχαν τα παρακάτω μζλθ:
1. Ηαΐμθσ
Φωκίων
–
Αντιπεριφερειάρχθσ
Επιχειρθματικότθτασ,
Ζρευνασ
και
Καινοτομίασ/Πρόεδροσ
2. Βοφλγαρθ - Πολονφφθ Αμαλία- Περιφερειακι φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ/Αντιπρόεδροσ
3. Γοφδασ Μιχαιλ - Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
4. Φίλιασ Ανδρζασ - Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
5. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
6. κιαδαρζςθσ πυρίδων - Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
7. Κόντθσ Κωνςταντίνοσ - Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
8. Καπλάνθσ Διονφςιοσ - Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
9. Ανδρικόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
10. Κοφςτασ Κωνςταντίνοσ - Περιφερειακόσ φμβουλοσ/ Αναπλθρωματικό μζλοσ
Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηαν αν και νόμιμα προςκλικθκαν οι Περιφερειακοί φμβουλοι και
τακτικά μζλθ κ. κ. Μπιλίρθσ Χριςτοσ, 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 18/ 2021
τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 2ο θέμα Ημερήςιασ Διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
του προγράμματοσ δράςθσ των ςυναντιςεων – ςυνεδριάςεων – εκδθλϊςεων του δικτφου
«υμμαχία για τθν Επιχειρθματικότθτα και Ανάπτυξθ ςτθ Δυτικι Ελλάδα» -ΕΑΔΕ, για το ζτοσ
2021».
Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ Περιφερειακοφ υμβουλίου
Δυτικισ Ελλάδασ, προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ Επιτροπισ, παρζκεςε τθν αρ. πρωτ.:
134681/390/21-05-2021 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςι του, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα
κάτωκι:
Ζχοντεσ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ » ( ΦΕΚ 87/Σ. Α/7-6-2010) όπωσ αυτόσ
τροποποιικθκε και ιςχφει .
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΣΑ» (ΦΕΚ 139/Α/318-2019).
3. Σο άρκρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχζσ Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ και Εποπτείασ
(Ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2011/85/ΕΕ ) & Δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ .
4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Ζλεγχοσ για εκκακάριςθ και πλθρωμι δαπανϊν
Δθμοςίου» του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Σζλθ-Παράβολα,
Οικειοκελισ αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Ηλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, Σροποποιιςεισ
του ν. 4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ»
5. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/2016 ( ΦΕΚ 145Α) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» .
6. Σθν εγκφκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΣΗ) του Τπουργείου Οικονομικϊν
«Κοινοποίθςθ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν»
7. Σισ Α) Σθν υπϋ αρ. 88897/18-5-2018 απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Σροποποίθςθ - υμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
(ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με τθν οποία ςυμπλθρϊνεται θ υπϋ αρ. 248595/27-12/2019 απόφαςθ
του
Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσΠεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ » (
ΦΕΚ4309Βϋ/30-12-2016). Β)
Σθν
υπ αΡ.165633/8-8-2017
απόφαςθ
του
ςυντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου
Δυτικισ
Ελλάδασ
και
Ιονίου
«Σροποποίθςθ
του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ » ( ΦΕΚ 2953/Βϋ/29-8-2017)
με τθν οποία τροποποιείτε θ υπϋ αρ. 248595/27-12-2019 απόφαςθ
του
Γενικοφ Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του
Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ » ( ΦΕΚ 4309/Βϋ/3012-2016).
8. Σθν υπ 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 1-92019 ζωσ και 31-12-2023.
9. Σθν υπ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/3-9-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
706/τ. ΤΟΔΔ/9.9.2019) Περί «Oριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ»
10. Σθν υπ’ αρ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ
Προζδρου και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ»
11. Σθν υπ’ αρ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί
«Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ», ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019
θ
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12. Σθν υπ’ αρ. 281668/3810/26-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Μεταβίβαςθ
άςκθςθσ Αρμοδιοτιτων οργανικϊν Μονάδων τθσ ΠΔΕ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ» (ΦΕΚ 3722/Β/8-10-2019).
13. Σθν υπ` αρικμό 20/31-03-2021 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, αναφορικά με τθν «Ζγκριςθ
του Ολοκλθρωμζνου Πλαιςίου Δράςθσ (Ο.Π.Δ.) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021,
το οποίο αποτελείται από 1) τον Προχπολογιςμό τθσ ΠΔΕ οικ. Ζτουσ 2021, 2) τουσ Πίνακεσ τοχοκεςίασ τθσ
ΠΔΕ για το οικ. Ζτοσ 2021, 3) τον Προχπολογιςμό του ΝΠΔΔ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία «Ίδρυμα τιριξθσ
Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Η Ελπίδα» οικονομικοφ ζτουσ 2021, 4) τουσ Πίνακεσ τοχοκεςίασ του ΝΠΔΔ τθσ
Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία «Ίδρυμα τιριξθσ Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Η Ελπίδα», 5) τον Προχπολογιςμό του
ΝΠΙΔ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία «Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
οικονομικοφ ζτουσ 2021 και 6) τουσ Πίνακεσ τοχοκεςίασ του ΝΠΙΔ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία
««Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», για το οικ. Ζτοσ 2021».
14. Σο Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Σ.Α/31-8-2019) Άρκρο 14 «Ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων OTA», ςφμφωνα
με τον οποίο θ περίπτωςθ ςτϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 159 του ν. 3852/2010 αντικακίςταται Tθν υπ.
αρικ. 145/3.10.2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία ςυςτικθκε
επιτροπι με τίτλο «Επιτροπι Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ και μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςε αυτιν». Πλθν των άλλων αρμοδιοτιτων αναφζρουμε και τισ
εξισ:
viii. Σθν ζγκριςθ ενεργειϊν ι δράςεων (θμερίδων, ςυνεδρίων κ.ά.) που αφοροφν τθν ςυμμετοχι και
προβολι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε όλουσ τουσ τομείσ αρμοδιότθτάσ τθσ.
xvi. Σθν ζγκριςθ αναγκαιότθτασ, όπου απαιτείται, υλοποίθςθσ ενεργειϊν, δράςεων, προμθκειϊν, ζργων και
μελετϊν, που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, μζχρι του ποςοφ των 60.000,00
ευρϊ πλζον ΦΠΑ.
ασ γνωρίηουμε ότι:
Σο δίκτυο «υμμαχία για τθν Επιχειρθματικότθτα και Ανάπτυξθ ςτθ Δυτικι Ελλάδα» αποτελεί μια άτυπθ
ανοιχτι δικτφωςθ των κυριοτζρων κεςμικϊν φορζων τθσ Δυτικισ Ελλάδασ που ςυγκροτοφν το ςφςτθμα
καινοτομίασ με κοινό ςτόχο τθσ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ διαμζςου τθσ ενίςχυςθσ των αρχϊν του
SBA.
Σο Δίκτυο είναι μθ κερδοςκοπικό ςυλλογικό ςχιμα και ςυςτάκθκε ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του
χεδιαςμοφ «Ευρωπαϊκι Επιχειρθματικι Περιφζρεια 2017» (European Entrepreneurial Region 2017 –
EER 2017) και βραβεφτθκε από τα BRAVO AWARDS για τθν επιχειρθματικότθτα το 2018. τόχοι του
δικτφου είναι:
 Η προϊκθςθ ςυλλογικϊν πρωτοβουλιϊν για τθ μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου, τθ βελτίωςθ του
νομικοφ πλαιςίου και τθ κζςπιςθ ανοικτϊν και φιλικϊν προσ τθν καινοτομία
κανόνων, κακϊσ και θ κοινι ςτρατθγικι για εντοπιςμό δυςλειτουργιϊν κατά μικοσ τθσ αλυςίδασ αξίασ
 Η προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικισ κουλτοφρασ, θ ενίςχυςθ τθσ υπεφκυνθσ επιχειρθματικότθτασ και θ
διαςφάλιςθ τθσ επιχειρθματικισ δεοντολογίασ
 Η διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των ΜμΕ ςε χρθματοδοτικά εργαλεία και επενδυτικζσ πλατφόρμεσ και
εν γζνει θ ενίςχυςθ τθσ μικρο- επιχειρθματικότθτασ διαμζςου τθσ ανταλλαγισ και διάδοςθσ γνϊςεων
 Η πλθροφόρθςθ και θ ςυμβουλευτικι κακϊσ και θ προϊκθςθ καλά ςτοχευμζνων παρεμβάςεων ϊςτε
οι επιχειριςεισ να αποκτιςουν εξωςτρζφεια
 Η βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικισ εκπαίδευςθσ, θ τόνωςθ και αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων ςτισ ΜμΕ, θ
δυνατότθτα «δεφτερθσ ευκαιρίασ» με αιχμι τθν καινοτομία
 Η μετατροπι των περιβαλλοντικϊν προκλιςεων ςε οικονομικζσ ευκαιρίεσ
 H διάχυςθ του πνεφματοσ τθσ ςυνεργατικότθτασ ςτθν τοπικι κοινωνία και θ μετάδοςθ επιχειρθματικϊν
αξιϊν και ικανοτιτων
 επιχειρθματικι ενςωμάτωςθ και δικτφωςθ κακϊσ και θ ανταλλαγιτεχνογνωςίασ, εµπειρίασ και καλϊν
πρακτικϊν
 H ςφνδεςθ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ με τθν παραγωγι (ςυνζργεια ζρευνασ και ΜμΕ)
προςζλκυςθ επενδφςεων υψθλισ οικονομικισ, περιβαλλοντικισ και κοινωνικισ προςτικζμενθσ αξίασ, θ
αναςτροφι του αρνθτικοφ οικονομικοφ κλίματοσ ςτθν αγορά
 H ςτοχευμζνθ προβολι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ωσ αξιόπιςτου επενδυτικοφ προοριςμοφ
 H διαςφνδεςθ και ςυνεργαςία με άλλα ςχετικά δίκτυα ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό
θ
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Η ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων μερϊν :
Η πρωτοβουλία αγκαλιάςτθκε από τθν πρϊτθ ςτιγμι και το δίκτυο
«υμμαχία για τθν Επιχειρθματικότθτα και Ανάπτυξθ ςτθ Δυτικι Ελλάδα» αποτελείται
από
φορείσ τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ , τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, τθσ επιχειρθματικότθτασ, των
ερευνθτικϊν
ιδρυμάτων και ενδιαφερόμενουσ πολίτεσ. Αναλυτικότερα ςυμμετζχουν θ Γενικι
Γραμματεία Βιομθχανίασ, 3 επιμελθτιρια τθσ Δυτικισ Ελλάδασ, οι τοπικοί φορείσ βιομθχανίασ
ΕΒ Πελοποννιςου κ Δυτικισ Ελλάδασ και ΕΒΙΠΑ, τα ερευνθτικά ιδρφματα τθσ περιοχισ , τοπικοί
φορείσ επιχειρθματικότθτασ, ο Οργανιςμόσ Enterprise Greece κ.α.. Είναι χαρακτθριςτικό ότι από
τα 25 μζλθ που ςυγκρότθςαν αρχικά το δίκτυο ο αρικμόσ αυτό ζχει ςιμερα ξεπεράςει 100 μζλθ.
Σο δίκτυο είτε ςαν εκτελεςτικι επιτροπι είτε ςαν ολομζλεια ςυνεδριάηει τουλάχιςτον 1 (μία) φορά το μινα
κατά κφριο λόγο ςτθ Πάτρα ( κάκε πρϊτθ Παραςκευι του μινα) αλλά και ςτισ άλλεσ περιφερειακζσ
ενότθτεσ ( Αιτωλοακαρνανία , Ηλεία) κακϊσ ο ρόλοσ του βαίνει αναβακμιςμζνοσ ςτθ γενικότερθ ςτιριξθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ ωσ πυλϊνασ τθσ παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ. Χαρακτθριςτικό είναι ότι ο αρικμόσ
μελϊν αυξικθκε τουσ τελευταίουσ μινεσ με γοργό ρυκμό όπωσ και οι πρωτοβουλίεσ που αναλαμβάνονται (
πχ Rebrain) και θ ςχετικι κεματολογία που πραγματεφεται.
Πρζπει να τονιςκεί ότι τα μζλθ του δικτφου προςζρχονται ςτισ ςυναντιςεισ εργαςίασ με δικά τουσ ζξοδα και
πολλά από αυτά τα μζλθ προζρχονται εκτόσ Π.Ε Αχαΐασ, με ότι αυτό ςυνεπάγεται για τθν οικονομικι τουσ
επιβάρυνςθ Με δεδομζνο ότι :
 Σο ΕΑΔΕ υπθρετεί τουσ ςκοποφσ του οργανιςμοφ τθσ ΠΔΕ ςτθρίηοντασ τθν επιχειρθματικότθτα και
τουσ φορείσ τθσ ( ενδεικτικά αρμοδιότθτεσ Δ/νςεων
Αναπτυξιακοφ
Προγραμματιςμοφ,
Ανάπτυξθσ, Σουριςμοφ/Πολιτιςμοφ, Εςωτερικι λειτουργίασ )
 Αποτελεί ουςιαςτικό και ςθμαντικό ςυμβουλευτικό όργανο τθσ περιφζρειασ ςτα ανωτζρω κζματα
 υγκεντρϊνει τθ ςυμμετοχι πολλϊν φορζων και φυςικϊν προςϊπων με αυξανόμενθ δυναμικι
 Ζχει ιδθ ζνα πλαίςιο – πρόγραμμα δράςεων / εκδθλϊςεων για το τρζχον ζτοσ 2021 ωσ ο ακόλουκοσ
πίνακασ (ζχει παρουςιαςκεί και ςυηθτθκεί ςτο δίκτυο).
Πλαίςιο – πρόγραμμα δράςεων / εκδθλϊςεων για το τρζχον ζτοσ 2021 ΕΑΔΕ
Περιγραφι δράςεων
Απαιτοφμενοι πόροι

Αρικμόσ
(ενδεικτικά)

ζωσ του ποςοφ Μερικό ςφνολο
(ΕΤΡΩ)
(ΕΤΡΩ)

υνεδριάςεισ ΕΑΔΕ

Αναψυκτικά, νερό, καφζ

7

150€

1050.00

Διοργάνωςθ θμερίδων
ειδικϊν κεμάτων
(πχ Βιομθχανία,
αγροδιατροφι,
βιοτεχνικά πάρκα κλπ)

catering, αίκουςα,
εξοπλιςμόσ κ.α.

3

1,000€

3.000.00€

8

150€

1.200,00 €

α/α
1

2

ΤΝΟΛΟ

Ζξοδα μετάκλθςθσ
(μετακίνθςθ, διαμονι,
θμεριςια αποηθμίωςθ)
προςκεκλθμζνων

5,250.00 €

 λόγοι εκιμοτυπικοί βαςιςμζνοι ςε ςτοιχειϊδεισ αρχζσ φιλοξενίασ αλλά και ουςιαςτικοί ςτο βακμό που
οι δράςεισ που κα αναλθφκοφν απαιτοφν ιδιαίτερθ προεργαςία και ζχουν ευρφτερο περιφερειακό
ενδιαφζρον επιβάλλουν ζνα ελάχιςτο επίπεδο πρόβλεψθσ ςχετικϊν δαπανϊν για φιλοξενία και
οργανωτικζσ δαπάνεσ.
 Με τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ/ζγκριςθσ επιτυγχάνουμε τθν επιηθτοφμενθ αναγκαιότθτα ενεργειϊν και
δαπανϊν τουσ, τθν οποία εγκρίνει το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο, αλλά και τθν αναγκαία εξειδίκευςθ
πιςτϊςεων που κα βαρφνουν τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό ζτουσ 2021 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ (παράγραφοσ 2 άρκρου 14 Ν.4625/2019), οπότε δεν κα χρειάηεται επιπλζον απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ για μζροσ ι το ςφνολο των δαπανϊν πραγματοποίθςθσ των αναφερομζνων
δράςεων. Πριν τθν πραγματοποίθςθ των
προγραμματιςμζνων
εκδθλϊςεων
και οποιαςδιποτε
δαπάνθσ απορρζει, κα προθγείται αίτθμα ςτο διατάκτθ για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ, κατά τισ διατάξεισ του Π.Δ.80/2016
θ
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Ειςθγοφμεκα :
για τθν ζγκριςθ του προγράμματοσ δράςθσ που ςχετίηονται με το ςφνολο των ςυναντιςεων-ςυνεδριάςεων
– εκδθλϊςεων του δικτφου υμμαχία για τθν Επιχειρθματικότθτα και Ανάπτυξθ ςτθ Δυτικι Ελλάδα» ΕΑΔΕ
και τθν ζγκριςθ αναγκαιότθτασ υλοποίθςθσ των ανωτζρω δράςεων και δαπανϊν, ωσ ο ανωτζρω
πίνακασ .

Μετά τθν τοποκζτθςθ του προζδρου και των μελϊν, το ςϊμα

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει το πρόγραμμα δράςθσ που ςχετίηεται με το ςφνολο των ςυναντιςεων - ςυνεδριάςεων εκδθλϊςεων του δικτφου «υμμαχία για τθν Επιχειρθματικότθτα και Ανάπτυξθ ςτθ Δυτικι
Ελλάδα» - .Ε.Α.Δ.Ε., όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Η απόφαςη αυτή έλαβε αφξοντα αριθμό 19/2021.

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.

θ

Γοφδασ Μιχαιλ
Φίλιασ Ανδρζασ
Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ
κιαδαρζςθσ πυρίδων
Κόντθσ Κωνςταντίνοσ
Καπλάνθσ Διονφςιοσ
Ανδρικόπουλοσ Παναγιϊτθσ
Κοφςτασ Κωνςταντίνοσ
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