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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 20 Νοεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ: 342712/4308
Δ/νση Αναπτυξιακού
ΠΡΟΣ: Προγραμματισμού Κέντρο
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
«Europe Direct Patras» της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2498/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 342427/2308/6.11.2018 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «Europe Direct Patras» της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2498/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00 € πλέον
Φ.Π.Α. για την διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Διάλογος Πολιτών για το μέλλον της Ε.Ε» που θα
διοργανώσει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Πάτρας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2018 στην
“Αγορά Αργύρη”», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 55/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
15η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

349379/4386/09.11.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία –μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και o γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Αυγέρης Σάββας,
Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Γαβριηλίδης Κων/νος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί
Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. Κοσμάς Νικόλαος, προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. και η κα Κατραβά Χρυσάνθη, υπάλληλος της
ίδιας Δ/νσης.

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν, αν και προσκλήθηκαν, οι εκπρόσωποι των εταιριών
«Ελευθέριος Βαρουξής & Σια Ο.Ε.» και «Βανίδης Ιωάννης –Media Suite», για το 1ο θέμα στην
Ημερήσια διάταξη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2498/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. για την διοργάνωση
εκδήλωσης με θέμα «Διάλογος Πολιτών για το μέλλον της Ε.Ε» που θα διοργανώσει το Κέντρο
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Πάτρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε
συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2018 στην “Αγορά Αργύρη”».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 342427/2308/6.11.2018 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «Europe Direct Patras» της Π.Δ.Ε. , η
οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 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.
2. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
4. Την Απόφαση 248595/27-12-2016 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)
5. Το ΦΕΚ 281/τ.β΄/07-02-2017 περί εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή Περιφερειάρχη» στον
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ.
6. Το ΦΕΚ.138/τ.ΥΟΔΔ/23-03-2017 περί «ορισμού Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
7. Το ΦΕΚ 1018/τ.β΄/24-03-2017 περί «μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν
από τον Περιφερειάρχη ΔΕ και σε Περιφερειακούς Συμβούλους ΔΕ».
8. Την υπ΄ αρ. 184/14.11.2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία «Εγκρίνει τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2018» (Νόμιμη, με την υπ’ αρ.293717/29-11-2017 Απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου) και την υπ’ αρ. 218/2017 Απόφαση
(19η Συνεδρίαση στις 14-11-2017) του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία ενέκρινε το « Ολοκληρωμένο
Πλαίσιο Δράσης της Π.Δ.Ε. οικ. έτους 2018, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της ΠΔΕ έτους 2018,
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 Π.Δ.Ε. και την ενσωμάτωση των πινάκων στοχοθεσίας
του Ν.Π.Δ.Δ.της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία –«Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», όπως
αναλυτικά αναφέρεται στις υπ. αρ. 1348/2017 & 1796/2017 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
9. Την υπ’ αριθμό 13/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης και αποδοχής του έργου « Κέντρο Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης του Δικτύου EUROPE DIRECT» από την ΔΙ.Α.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για
την περίοδο 2018-2020.
10. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης 2018 και τον Προϋπολογισμό του Κέντρου Ευρωπαϊκής
Πληροφόρηση του Δικτύου EUROPE DIRECT για το έτος 2018, βάσει της Ετήσιας Ειδικής Συμφωνίας
Επιχορήγησης του Κέντρου.
11. Την υπ’ αριθμ. 71965/3672/12-3-2018 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης και την με Α/Α 1486 απόφαση της
Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου.
12. Την υπ’ αριθμ. 79/2018 απόφαση της 6ης/2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητας
διενέργειας δαπανών για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ‘Europe Direct‘’
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς, για το έτος 2018.
Tο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης 2018 του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης ‘ Europe Direct Patras’’
– Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας περιλαμβάνει συνοπτικά τις ενότητες:
-Βασικές Δραστηριότητες
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-Διοργάνωση Εκδηλώσεων
- Συμμετοχή σε εκδηλώσεις
-Υποστηρικτικό υλικό επικοινωνίας
-Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό δελτίο
-Επισκέψιμο Κέντρο.
Στα πλαίσια υλοποίησης της Ενότητας με τίτλο ‘Βασικές Δραστηριότητες’’, προγραμματίζεται η διοργάνωση
ενός «Διαλόγου Πολιτών για το μέλλον της Ε.Ε» . Η εκδήλωση που θα είναι μια συνδιοργάνωση του Κέντρο
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Πάτρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί
στις 22 Νοεμβρίου 2018 στην «Αγορά Αργύρη». Στα πλαίσια της παραπάνω εκδήλωσης απαιτείται η παροχή
των
υπηρεσιών σύνταξης Δελτίων τύπου, πρόσκλησης και λοιπού επικοινωνιακού υλικού, λίστας
προσκεκλημένων, σύνταξης και αποστολής πρόσκλησης μέσω Mail στο οποίο ο προσκληθείς θα δηλώνει μέσω
link την επιθυμία του να συμμετάσχει στην εκδήλωση, follow up με τηλεφωνική επικοινωνία προς επιβεβαίωση
λήψης του Mail και της πρόσκλησης-παρακολούθηση της λίστας προεγγραφών, γραμματειακή υποστήριξη και
διανομής εντύπου υλικού, διαμόρφωση αίθουσας (διάταξη καθισμάτων, μεταφραστικός εξοπλισμός, διανομή
ακουστικών, γραμματειακή υποστήριξη για εγγραφές, λήψη φωτογραφιών), εκτύπωσης 5 αφισών για τη
σήμανση του χώρου της εκδήλωσης και για την ανάρτηση της στα social media (Σχεδιασμός και παραγωγή),
well come dinner 10 ατόμων, παροχής υπηρεσιών catering 100 ατόμων, με το απαραίτητο σέρβις, well come
letter και τοπικά προϊόντα (τεντούρα, λουκούμια) για το φιλοξενούμενο και σύνταξη δελτίων τύπου
προαναγγελίας της εκδήλωσης και απολογισμού της εκδήλωσης καθώς και καταχώρηση στον τύπο Αχαΐας,
Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας και στα social media.
Κατά την διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς , προσκομίσθηκαν για την υλοποίηση
της προαναφερόμενης δράσης οι παρακάτω οικονομικές προσφορές από:
1. Την εταιρεία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ » ποσού 3.900,00€ πλέον ΦΠΑ (συνημμένο
έγγραφο 1).
2. Την εταιρεία «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» ποσού 3.200,00€ πλέον ΦΠΑ (συνημμένο έγγραφο 2).
3. Την εταιρεία «ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ποσού 2.500,00€ ,πλέον ΦΠΑ (συνημμένο έγγραφο 3).
Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε για :
Την Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ για τις υπηρεσίες παροχής
υπηρεσιών σύνταξης Δελτίων τύπου, πρόσκλησης και λοιπού επικοινωνιακού υλικού, λίστας προσκεκλημένων,
σύνταξης και αποστολής πρόσκλησης μέσω Mail στο οποίο ο προσκληθείς θα δηλώνει μέσω link την επιθυμία
του να συμμετάσχει στην εκδήλωση, follow up με τηλεφωνική επικοινωνία προς επιβεβαίωση λήψης του Mail
και της πρόσκλησης-παρακολούθηση της λίστας προεγγραφών, γραμματειακή υποστήριξη και διανομής
εντύπου υλικού, διαμόρφωση αίθουσας (διάταξη καθισμάτων, μεταφραστικός εξοπλισμός, διανομή
ακουστικών, γραμματειακή υποστήριξη για εγγραφές, λήψη φωτογραφιών), εκτύπωσης 5 αφισών για τη
σήμανση του χώρου της εκδήλωσης και για την ανάρτηση της στα social media (Σχεδιασμός και παραγωγή),
well come dinner 10 ατόμων, παροχής υπηρεσιών catering 100 ατόμων, με το απαραίτητο σέρβις, well come
letter και τοπικά προϊόντα (τεντούρα, λουκούμια) για το φιλοξενούμενο και σύνταξη δελτίων τύπου
προαναγγελίας της εκδήλωσης και απολογισμού της εκδήλωσης καθώς και καταχώρηση στον τύπο Αχαΐας,
Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας και στα social media.
Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης της παραπάνω εκδήλωσης να κατακυρωθεί στην εταιρεία
«ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», ως η οικονομικότερη προσφορά.
Η δαπάνη θα βαρύνει το προϋπολογισμό έτους 2018 του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Πάτρας ,
και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 06.01.071.9919.1277, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 71965/3672/12-3-2018
Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης και την με Α/Α 1486 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού
Ελέγχου και την υπ’ άρίθμ. 79/2018 απόφαση της 6ης/2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

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».
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 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται 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).
 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’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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: 342427/2308/6.11.2018 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «Europe Direct Patras» της Π.Δ.Ε. .

ΑΔΑ: 65ΚΒ7Λ6-ΛΟΡ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ για τις υπηρεσίες παροχής
υπηρεσιών σύνταξης Δελτίων τύπου, πρόσκλησης και λοιπού επικοινωνιακού υλικού, λίστας
προσκεκλημένων, σύνταξης και αποστολής πρόσκλησης μέσω Mail στο οποίο ο προσκληθείς θα
δηλώνει μέσω link την επιθυμία του να συμμετάσχει στην εκδήλωση, follow up με τηλεφωνική
επικοινωνία προς επιβεβαίωση λήψης του Mail και της πρόσκλησης-παρακολούθηση της λίστας
προεγγραφών, γραμματειακή υποστήριξη και διανομής εντύπου υλικού, διαμόρφωση αίθουσας
(διάταξη καθισμάτων, μεταφραστικός εξοπλισμός, διανομή ακουστικών, γραμματειακή υποστήριξη
για εγγραφές, λήψη φωτογραφιών), εκτύπωσης 5 αφισών για τη σήμανση του χώρου της
εκδήλωσης και για την ανάρτηση της στα social media (Σχεδιασμός και παραγωγή), well come
dinner 10 ατόμων, παροχής υπηρεσιών catering 100 ατόμων, με το απαραίτητο σέρβις, well come
letter και τοπικά προϊόντα (τεντούρα, λουκούμια) για το φιλοξενούμενο και σύνταξη δελτίων τύπου
προαναγγελίας της εκδήλωσης και απολογισμού της εκδήλωσης καθώς και καταχώρηση στον τύπο
Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας και στα social media.

Κατακυρώνει την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης της παραπάνω εκδήλωσης στην εταιρεία
«ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», ως η οικονομικότερη προσφορά.

Η δαπάνη θα βαρύνει το προϋπολογισμό έτους 2018 του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
Πάτρας, και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 06.01.071.9919.1277, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
71965/3672/12-3-2018 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης και την με Α/Α 1486 απόφαση της
Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου και την υπ’ αρίθμ. 79/2018 απόφαση της
6ης/2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

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

Γεώργιος Σταθούλιας

