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Πάτρα 28 Νοεμβρίου 2017
Αρ.Πρωτ. 329672/4598
ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας της ΠΔΕ
Ν.Ε.Ο. Πατρών –Αθηνών 32 &
Αμερικής , 26441, Πάτρα..

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 2042/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ.: 1) Η υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 329589/1132/27-11-2017 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας της ΠΔΕ
2) η υπ’αρ. 130/2017 (ΑΔΑ 6ΑΝ67Λ6-7ΨΛ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
3) οι υπ’αρ. 177/2017 (ΑΔΑ 65ΤΒ7Λ6-ΔΑΑ) & 437/2017 αποφάσεις της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 2042/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του
ποσού των 2.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στην εταιρεία “Λόης Catering” E.
Λόης & Σία Ο.Ε., Υπηρεσίες Τροφοδοσίας Συνεστιάσεων – Εκδηλώσεων (Catering), για την
παράθεση γεύματος για περίπου 50 Έλληνες & ξένους συνέδρους, για τις 14 Δεκεμβρίου
2017, στα πλαίσια του Διεθνούς Αναπτυξιακού Συνεδρίου Επιχειρηματικότητας, που
συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε.,
το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ-ΠΔΕ) και την
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΔΑ-ΠΔΕ), με θέμα
«Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», στο πλαίσιο της
βράβευσής της ως «Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2017», που θα
πραγματοποιηθεί 13 έως και 15 Δεκεμβρίου 2017 στην Πάτρα» και παρακαλούμε όπως
εξεταστεί το θέμα κατά προτεραιότητα, λόγω της προσεχούς ημερομηνίας έναρξης του
Συνεδρίου .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Κολοκύθα Αρτεμισία

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2042/2017
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 50/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα
την 27η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 327741/4566/23-11-2017 νόμιμη
πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της
Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα
υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 223542/3544/24-82015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την
τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
και μέλη της Επιτροπής κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο κ. Τάμπας Σπυρίδων του Μιχαήλ, για το 23ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2042/2017
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα , που
το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του, με τίτλο:
«Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.700,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στην εταιρεία “Λόης Catering” E. Λόης & Σία Ο.Ε.,
Υπηρεσίες Τροφοδοσίας Συνεστιάσεων – Εκδηλώσεων (Catering), για την παράθεση
γεύματος για περίπου 50 Έλληνες & ξένους συνέδρους, για τις 14 Δεκεμβρίου 2017, στα
πλαίσια του Διεθνούς Αναπτυξιακού
Συνεδρίου Επιχειρηματικότητας, που
συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την Επιτροπή των Περιφερειών της
Ε.Ε., το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ-ΠΔΕ) και
την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΔΑ-ΠΔΕ), με θέμα
«Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», στο
πλαίσιο της βράβευσής της ως «Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2017»,
που θα πραγματοποιηθεί 13 έως και 15 Δεκεμβρίου 2017 στην Πάτρα»
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 329589/1132/27-11-2017 εισήγηση του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης &

Επιχειρηματικότητας της ΠΔΕ, η οποία

αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική
έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L
306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η
επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των
διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις
περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
8. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’
αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με
την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
Την υπ’ αριθμ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (ΦΕΚ 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Την υπ΄ αριθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη, περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
Την υπ’ αριθμό 100/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
3029/τ.Β/10-11-2014), με την οποία όρισε τη σύσταση της επιτροπής με τίτλο «Επιτροπή
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου».
Την υπ’ αριθμό 43/28-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με την
οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
Την υπ΄ αριθμ. 75830/993/20-3-2017 (ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ/147/28-03-2017) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού Προέδρου Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) ευρώ.
Την υπ’ αριθμ. 127/31-10-2016 (ΑΔΑ:73ΠΒ7Λ6-ΓΗΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2017, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
Την υπ. αριθμ. 157/19-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού
έτους 2017, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017
καθώς και τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης
Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
καθώς και ενσωμάτωση των πινάκων στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία
«Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα». Η ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη με
την αριθμ. πρωτ. 5581/13-1-2017 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (7ΥΙΔΟΡ1Φ-0ΨΧ).
Την υπ΄ αριθμ. 28/23-2-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Προβολής και Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας περιόδου 2017-2018».
Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), άρθρο 3 "Σύσταση και συγκρότηση Περιφερειών", άρθρο
275 "Προληπτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου", άρθρο 282 παράγραφος 17 "Γενικές
Μεταβατικές Διατάξεις" & άρθρο 186 “Αρμοδιότητες Περιφερειών” παράγραφος ΙΙ Α σχετικά με
την αρμοδιότητα του τομέα Προγραμματισμού - Ανάπτυξης.
Την υπ’ αρ. 94/2016 Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Π.Σ.
Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην προκήρυξη
της Επιτροπής των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017».
Το υπ’ αριθμ. 00802/10-06-2016 έγγραφο της Επιτροπής των Περιφερειών για ανακήρυξη της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Region of Western Greece - RWG) ως «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική
Περιφέρεια 2017» (European Entrepreneurial Region 2017 – EER 2017).
Την αναγκαιότητα υλοποίησης ενός πλαισίου δράσεων σε διοικητικό, επιχειρησιακό, εκπαιδευτικό,
επιστημονικό, ερευνητικό επίπεδο για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και
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εν γένει τις Επιχειρηματικότητας και της Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής «Small Business Act -(SBA)»
25.
Tο περιεχόμενο της πρότασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως αποτυπώθηκε στον
διαγωνισμό «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017.
26.
Την υπ’ αριθμ. 26/23-2-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί
«Eνημέρωση για την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού της ΠΔΕ ως «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική
Περιφέρεια 2017 - EER 2017» - Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο
Δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» ως συντονιστή
και εξουσιοδότηση Αντιπεριφερειάρχη για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων».
27.
Για τις δαπάνες δημοσίων σχέσεων των ν.π.δ.δ. ελλείψει σχετικής νομοθεσίας λαμβάνεται υπόψη
η νομολογία του Ε.Σ., σύμφωνα με την οποία τέτοιου είδους δαπάνες επιτρέπονται, εφόσον: α)
εξυπηρετούν δραστηριότητες που προβλέπονται από τις καταστατικές τους διατάξεις ή τις
λειτουργικές τους ανάγκες, β) συντελούν άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών
τους ή επιβάλλονται από γενικότερους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων, με την
απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια ότι: i) υπάρχει εγκεκριμένη σχετική πίστωση στον
προϋπολογισμό τους και ίί) το ύψος της δαπάνης βρίσκεται σε λογικά πλαίσια.
28.
Την υπ’ αριθμ. 177/2017 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
29.
Την υπ’ αριθμ. 130/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την Επιτροπή
των Περιφερειών της Ε.Ε., το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(ΠΤΑ-ΠΔΕ) και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΔΑ-ΠΔΕ),
του Διεθνούς Αναπτυξιακού Συνεδρίου Επιχειρηματικότητας, με θέμα «Συμμαχία για την
Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», στο πλαίσιο της βράβευσής της ως
«Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2017», που θα πραγματοποιηθεί 13 έως και 15
Δεκεμβρίου 2017, στην Πάτρα».
30.
Την υπ’ αρίθμ 321404/12936,16-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΒΝ87Λ6-91Π) απόφαση έγκρισης της δέσμευσης
πίστωσης, της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιοοικονομικού Ελέγχου.
31.
Την υπ΄ αριθμ.
437/2017 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης (Action Plan) του EER 2017, η υλοποίηση του σχεδιασμού
«Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017» εδράζεται καταρχήν στην
από κοινού συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με αρμόδιους Θεσμικούς Φορείς, με την
Ακαδημαϊκή/Ερευνητική Κοινότητα και τον Επιχειρηματικό Κόσμο αλλά και στην ανάληψη πρωτοβουλιών
για την στήριξη της Μικρο-μεσαίας Επιχειρηματικότητας (ΜμΕ) στη Δυτική Ελλάδα, έχοντας στο
επίκεντρο τις έννοιες της συνέργειας, της δικτύωσης, της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της
εθελοντικής προσφοράς.
Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας προβλέπεται για το έτος 2017, η υλοποίηση
δράσεων σε διοικητικό, επιχειρησιακό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό, επίπεδο στοχεύοντας στην
ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής πολιτικής "Small
Business Act (SBA)".
Υπό το φάσμα της υλοποίησης του Σχεδιασμού της «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας 2017»
(European Entrepreneurial Region 2017 – EER 2017) συστάθηκε το Δίκτυο «Συμμαχία για την
Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» (ΣΕΑΔΕ), όπου απαρτίζεται από φορείς τόσο από
την Ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση & Αυτοδιοίκηση, την Επιμελητηριακή Κοινότητα, όσο και από την
Ακαδημαϊκή - Ερευνητική Κοινότητα, τους Παραγωγικούς Φορείς και τον Εμπορικό Κόσμο.
Η ΣΕΑΔΕ είναι μία άτυπη μορφή Δικτύου το οποίο λειτουργεί ως καταλύτης και σημαντικός παράγοντας,
λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και λοιπές διαρκείς εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα. Τα
Μέλη διατηρούν πλήρως την ανεξαρτησία τους αλλά σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει στενή συνεργασία
μεταξύ τους για την βέλτιστη συμπληρωματικότητα των ενεργειών και των δράσεων, ώστε αυτές να
αποκτούν ολοκληρωμένο χαρακτήρα.
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Το Δίκτυο έχει ως σκοπό, την υλοποίηση ενεργειών και δράσεων που θα επιδιώξουν και θα ενισχύσουν την
εξωστρέφεια, την ενδυνάμωση και την αναβάθμιση των ΜμΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής πολιτικής "Small Business Act (SBA)".
Με βάση την εγκεκριμένη πρότασή της,
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προγραμματίζει τη
συνδιοργάνωση με την Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε., με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ-ΠΔΕ) και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (ΕΔΑ-ΠΔΕ), του Διεθνούς Αναπτυξιακού Συνεδρίου Επιχειρηματικότητας με θέμα «Συμμαχία
για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», στο πλαίσιο της βράβευσής της ως
«Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2017», που θα πραγματοποιηθεί από 13 έως και 15
Δεκεμβρίου 2017, στην Πάτρα.
Το Διεθνές Αναπτυξιακό Συνέδριο Επιχειρηματικότητας με θέμα «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα
και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», θα έχει διάρκεια τριών ημερών. Στο συνέδριο θα παραστούν ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο οποίος θα κηρύξει την έναρξη του συνεδρίου, ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης, η Επίτροπος της Περιφερειακής Πολιτικής, Υπουργοί, Περιφερειάρχες, ο Πρόεδρος της
Επιτροπής των Περιφερειών, Διεθνής Αντιπροσωπεία Περιφερειών της Ευρώπης καθώς και εκπρόσωποι
θεσμικών και παραγωγικών φορέων.
Την πρώτη ημέρα με τη συμμετοχή των ερευνητικών ιδρυμάτων θα συζητηθούν τα ερευνητικά ευρήματα
για την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα». Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί το
επιχειρηματικό περιβάλλον σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα εργαλεία για
τα ευρήματα για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα γίνουν αναλύσεις για το ρόλο
και την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας και θα παρουσιαστούν οι συνεργατικοί σχηματισμοί,
και οχήματα προώθησης της επιχειρηματικότητας, όπως CORALLIA, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών,
Orange Grove, Open Coffee Πάτρας.
Τη δεύτερη ημέρα θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή θεσμικών
εκπροσώπων Ελλήνων και Ευρωπαίων και με θέματα συζήτησης το επιχειρηματικό κράτος, την
επιχειρηματική περιφέρεια, τα μελλοντικά περιφερειακά συστήματα επιχειρηματικότητας και
καινοτομίας και θα ολοκληρωθεί με τις απόψεις των μελών του Δικτύου για το παρόν και το μέλλον της
Συμμαχίας.
Την τρίτη ημέρα προγραμματίζεται η συμμετοχή Ευρωπαϊκών επιχειρηματικών περιφερειών
προηγούμενων ετών και θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην οποία θα αναπτυχθούν οι
εμπειρίες μεταξύ των ελληνικών και των ευρωπαϊκών περιφερειών για την επιχειρηματικότητα.
Η δαπάνη η οποία θα προκληθεί από τη συνδιοργάνωση του Διεθνούς Αναπτυξιακού Συνεδρίου
Επιχειρηματικότητας, συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές
καταγράφονται στον ιδρυτικό νόμο (Ν.3852/2010) και συγκεκριμένα καλύπτει τον περιφερειακό
αναπτυξιακό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την υλοποίηση των σχετικών με αυτό δράσεων και
παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της.
Τη δεύτερη ημέρα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα παραθέσει γεύμα για περίπου 50 άτομα Έλληνες
και ξένους συνέδρους.
Η συνολική δαπάνη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παράθεση γεύματος για περίπου 50
Έλληνες & ξένους συνέδρους, για τις 14 Δεκεμβρίου 2017, στα πλαίσια του Διεθνούς Αναπτυξιακού
Συνεδρίου Επιχειρηματικότητας, που συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την Επιτροπή
των Περιφερειών της Ε.Ε., το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑΠΔΕ) και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΔΑ-ΠΔΕ), με θέμα
«Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», στο πλαίσιο της βράβευσής
της ως «Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2017», που θα πραγματοποιηθεί 13 έως και 15
Δεκεμβρίου 2017, στην Πάτρα, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
οικονομικότερης, θα είναι μέχρι του ποσού των 2.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Το κόστος που θα κληθεί να καλύψει η Περιφέρεια κατά την άποψή μας διέπεται από την αρχή της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν υπερβαίνει το εκ της
ειδικής αυτής περίστασης (οικονομική κρίση) επιβεβλημένο και αναγκαίο μέτρο, το οποίο πηγάζει από την
απαραίτητη λόγω εποχής δημοσιονομική λιτότητα.
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Στα πλαίσια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016,
πραγματοποιήθηκε η συλλογή προσφορών για την ανάληψη της δαπάνης για παράθεση γεύματος, από
τους κάτωθι:
1.

Λόης Catering” E. Λόης & Σία Ο.Ε., Υπηρεσίες Τροφοδοσίας Συνεστιάσεων – Εκδηλώσεων
(Catering), Ναυμαχίας Έλλης 1, ΑΦΜ 999009795, Α ΔΟΥ Πατρών, προσφορά ποσού 52,08 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ανά άτομο.

2.

Ι.Ο.Π. – Κοντογεωργή Γερ. Βασιλική, Μαρίνα Τεψιθέας Πατρών – Εστιατόριο/Ψαροταβέρνα ,
προσφορά ποσού 53,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ανά άτομο.

Κατόπιν των ανωτέρω:
Εισηγούμαστε
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., στην εταιρεία “Λόης Catering” E. Λόης & Σία Ο.Ε., Υπηρεσίες Τροφοδοσίας Συνεστιάσεων –
Εκδηλώσεων (Catering)», για την παράθεση γεύματος για περίπου 50 Έλληνες & ξένους συνέδρους, για τις
14 Δεκεμβρίου 2017, στα πλαίσια του Διεθνούς Αναπτυξιακού Συνεδρίου Επιχειρηματικότητας, που
συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε., το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ-ΠΔΕ) και την Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΔΑ-ΠΔΕ), με θέμα «Συμμαχία για την
Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», στο πλαίσιο της βράβευσής της ως
«Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2017», που θα πραγματοποιηθεί 13 έως και 15
Δεκεμβρίου 2017 στην Πάτρα.
Η δαπάνη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας α) συντελεί άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών της
Περιφέρειας, β) είναι επιβεβλημένη και αναγκαία για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δεδομένου ότι ενδυναμώνεται η επιχειρηματικότητα, ενισχύεται η
ανάληψη πρωτοβουλιών ως προς τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, ενώ παράλληλα συντελούν
στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της απασχόλησης γ)
αιτιολογείται με μεστότητα, πληρότητα και σαφήνεια, δ) προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας και με
βεβαιότητα, από την σπουδαιότητα και αναγκαιότητα διοργάνωσης του συνεδρίου και της ευρείας
απήχησης του ε) τέλος κατ’ ουδένα τρόπο υπερβαίνει, ενόψει και της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας,
που επιβάλλει την προσαρμογή σε νέους δημοσιονομικούς κανόνες και αρχές, το κατά τα διδάγματα της
κοινής πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, προσήκον μέτρο.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2017 και
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 03.151/0844.01.0001.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν
τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το
άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 την υπ’ αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) με την οποία

τροποποιείται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
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 το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.»
(ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
 την υπ΄αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση

αρμοδιοτήτων

στους

Αντιπεριφερειάρχες

που

ορίστηκαν

από

τον

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ
1018/Β/24-3-2017)
 την υπ’αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
 την υπ’αριθμ.πρωτ:. οικ. 329589/1132/27-11-2017 εισήγηση του Γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας της ΠΔΕ


την υπ’αρ. 130/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

 τις υπ’αρ. 177 & 437/2017 αποφάσεις της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη

δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης

του ποσού των 2.700,00 ευρώ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στην εταιρεία με την επωνυμία «Λόης Catering E. Λόης &
Σία Ο.Ε»., Υπηρεσίες Τροφοδοσίας Συνεστιάσεων – Εκδηλώσεων (Catering)», για την
παράθεση γεύματος για περίπου 50 Έλληνες & ξένους συνέδρους, για τις 14 Δεκεμβρίου 2017,
στα

πλαίσια

του

Διεθνούς

Αναπτυξιακού

Συνεδρίου

Επιχειρηματικότητας,

που

συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε.,
το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ-ΠΔΕ) και την
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΔΑ-ΠΔΕ), με θέμα «Συμμαχία
για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», στο πλαίσιο της βράβευσής
της ως «Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2017», που θα πραγματοποιηθεί 13
έως και 15 Δεκεμβρίου 2017 στην Πάτρα.

Η δαπάνη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας α) συντελεί άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών
της Περιφέρειας, β) είναι επιβεβλημένη και αναγκαία για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δεδομένου ότι ενδυναμώνεται η επιχειρηματικότητα,
ενισχύεται η ανάληψη πρωτοβουλιών ως προς τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος,
ενώ παράλληλα συντελούν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και
στην ενίσχυση της απασχόλησης γ) αιτιολογείται με μεστότητα, πληρότητα και σαφήνεια, δ)
προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας και με βεβαιότητα, από την σπουδαιότητα και
αναγκαιότητα διοργάνωσης του συνεδρίου και της ευρείας απήχησης του ε) τέλος κατ’ ουδένα
τρόπο υπερβαίνει, ενόψει και της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας, που επιβάλλει την
προσαρμογή σε νέους δημοσιονομικούς κανόνες και αρχές, το κατά τα διδάγματα της κοινής
πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, προσήκον μέτρο.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 και
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 03.151/0844.01.0001 και έχει εκδοθεί η με Α/Α 3077/16-11-2017 (ΑΔΑ
ΨΒΝ87Λ6-91Π ) σχετική απόφαση ανάληψης δαπάνης.
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Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία
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