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Σχεδιασμού Τουριστικής
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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2494/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ.337891/535/01.11.2018 εισήγηση της Δ/νση Παιδείας –
Πολιτισμού – Αθλητισμού – Τουρισμού & Απασχόλησης – Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής
Στρατηγικής της Π.Δ.Ε
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2494/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
2.480,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προς την εταιρεία «New Times Publishing »,
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως διοργανώτρια αρχή της εκδήλωσης, ώστε η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να συμμετάσχει στην ετήσια συνάντηση επιχειρηματικής αριστείας
«Treasures of the Greek Tourism Awards 2018», η οποία θα διοργανωθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2018
στην Αθήνα», 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 2494/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση δαπάνης

και

διάθεση πίστωσης μέχρι του

ποσού

των

2.480,00 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προς την εταιρεία «New Times Publishing », με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, ως διοργανώτρια αρχή της εκδήλωσης, ώστε η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας να συμμετάσχει στην ετήσια συνάντηση επιχειρηματικής αριστείας «Treasures of the
Greek Tourism Awards 2018», η οποία θα διοργανωθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε ην υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ.337891/535/01.11.2018 εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας –
Πολιτισμού – Αθλητισμού – Τουρισμού & Απασχόλησης. – Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής
Στρατηγικής της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν
και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. Β’
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: «Την υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου» (Φ.Ε.Κ.
4309/τ.Β´/30-12-2016), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με «την υπ’ αριθ. 165633/8-8-2017
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
(Φ.Ε.Κ. 2953/τ.Β'/29.08.2017) και την τροποποίηση-συμπλήρωσή της με «την υπ’ αριθ. 88897/18-5-2018)
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
(Φ.Ε.Κ. 2070/τ.Β'/07.06.2018)
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α’/28.06.2014) «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 διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
6. Τον Ν. 4487/2017 (Φ.Ε.Κ. 116/τ.Α'/09.08.2017) «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού
διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού
τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την
ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»
7. Το Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α’/05.08.2016) «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».
8. 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
9. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30.01.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 124608/1625/09-05-2017(Φ.Ε.Κ.
1864/τ.Β'/26.05.2017), 134698/1735/18-05-2017(Φ.Ε.Κ. 1875/τ.Β'/30.05.2017) και 66482/900/01-032018 (Φ.Ε.Κ. 998/τ.Β'/21.03.2018) αποφάσεις Περιφερειάρχη
10. Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./09.03.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
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11. Την υπ΄ αριθμ. 69923/876/14.03.2018 (Φ.Ε.Κ. 1018/τ.Β’/24.03.2018) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας»
12. 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.
13. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07.06.2010), το οποίο
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/11.04.2012) σύμφωνα
με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για «την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,
υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους»
14. Την υπ’ αριθμ. 173/2017 (ΑΔΑ: 69ΒΖ7Λ6-ΖΕΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2018
15. Την υπ. αριθμ. 218/2017(ΑΔΑ: 67ΟΚ7Λ6-ΑΩΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
οικονομικού έτους 2018, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 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 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 υπ΄ αριθμ. πρωτ.
8073/13-2-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου (7ΝΛΧΟΡ1Φ-Σ3Π)
16. Την υπ. αριθμ. 28/2017(ΑΔΑ: ΨΟΙΣ7Λ6-Ω9Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα «Έγκριση Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Προβολής και Εξωστρέφειας της Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας περιόδου 2017-2018» στην οποία αναφέρεται ότι πηγή χρηματοδότησης του σχεδίου δράσης για
την Τουριστική Προβολή και την εξωστρέφεια της ΔΕ για την περίοδο 2017- 2018 είναι οι επενδυτικοί
πόροι ΚΑΠ 2017 κατά το ποσό των € 150.000,00 και ΚΑΠ 2018 κατά το ποσό των € 100.000.
17. Το άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 (Φ.Ε.Κ. 230/τ.Α’/24.10.2006) «Ρυθμίσεις ιαματικού τουρισμού και λοιπές
διατάξεις»,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 4276/2014 (Φ.Ε.Κ. 155/τ.Α’/30.07.2014)
«Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές
μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις».
18. Τη με αρ. πρωτ. 14840/25.10.2012 (ΑΔΑ: Β43ΙΟΟ- 5ΒΘ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισμού, όπως
αντικαταστάθηκε με τη με αρ. πρωτ. 514666/24.12.2014 (ΑΔΑ: ΩΥ09469ΗΙΖ-Ε08) εγκύκλιο του ίδιου
Υπουργείου και επικαιροποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 5788/20.05.2016 (ΑΔΑ:7ΛΠΣ469ΗΙΖ-7ΕΨ) εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία κάθε πρόγραμμα
τουριστικής προβολής από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (A΄ και B΄ βαθμού) υποβάλλεται στον
Ε.Ο.Τ. για την παροχή σύμφωνης γνώμης, συνοδευόμενο, απαραιτήτως, από την απόφαση του Δημοτικού/
Περιφερειακού Συμβουλίου
19. Το με αρ. πρωτ. Π.Δ.Ε. 317699/479/16-10-2018 έγγραφο του Εκδοτικού Οργανισμού «New Times
Publishing»
20. Την υπ αριθμ. 208042/ 7694/ 28.09.2017 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του τμήματος Οικονομικής
Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου
21. Τη με αρ. πρωτ. 2398/ 643/03.01.2018 απόφαση (Α/Α 537) έγκρισης πίστωσης(ΑΔΑ: ΨΓ2Ζ7Λ6-ΞΑΔ)
22. Την υπ αριθμ. 168895/7808/05.06.2018 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης
της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου
23. Τη με αρ. πρωτ. 192396/8711/05.06.2018 απόφαση (Α/Α 2287) έγκρισης πίστωσης (ΑΔΑ: 6ΒΦ07Λ6-ΟΓΒ)
24. Τη με αρ. πρωτ. 299763/13756/02.10.2018 απόφαση (Α/Α 3228) έγκρισης πίστωσης (ΑΔΑ: ΩΞΔ37Λ6Ω39)
25. Την υπ. αριθμ. 467/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» με θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στην ετήσια συνάντηση επιχειρηματικής αριστείας «Treasures of the Greek Tourism Awards
2018», η οποία θα διοργανωθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία
«New Times Publishing» ως διοργανώτρια αρχή της εκδήλωσης, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.480,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει εκπονήσει και υλοποιεί ένα φιλόδοξο σχέδιο προβολής του τουριστικού
προϊόντος μας μέσω δράσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης της
τουριστικής κίνησης τα τελευταία έτη, και προκειμένου να διατηρήσουμε την υπάρχουσα δυναμική όσον
αφορά την τουριστική ανάπτυξη είναι απαραίτητο να υιοθετήσουμε πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της
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σημασίας του τουρισμού ως ενός σημαντικού αναπτυξιακού στοιχείου, παρέχοντας όλες εκείνες τις
υπηρεσίες που διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν.
O εκδοτικός οργανισμός «NEW TIMES PUBLISHING» διοργανώνει για μια ακόμη χρονιά την ετήσια
συνάντηση επιχειρηματικής αριστείας του Ελληνικού Τουρισμού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 5 μμ στο Radisson Blu Park Athens Hotel. Το ετήσιο forum
διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του ΣΕΤΕ, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Ελλάδος και της FEDHATTA ενώ στη διάρκειά του θα δοθούν οι διακρίσεις επιχειρηματικής αριστείας
Treasures of the Greek Tourism Awards 2018
Οι διακρίσεις (βραβεία, certificates) βασίζονται σε αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια, βάσει των οποίων
συμπεριλαμβάνεται η ΠΔΕ στη φετινή λίστα της Treasures of the Greek Tourism 2018.
Οι διακρίσεις θα απονεμηθούν:
Α) στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με τα υψηλότερα κέρδη,
Β) στα τουριστικά γραφεία με την μεγαλύτερη κερδοφορία
Γ) τις περιφέρειες με την μεγαλύτερη συμβολή (βάσει εσόδων και διανυκτερεύσεων) στον ελληνικό τουρισμό
Δ) τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας (πχ Σαντορίνη, Μύκονος κλπ)
Ε) τα σημαντικότερα συνεδριακά κέντρα της χώρας.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα δοθεί στη δημοσιότητα ο φερώνυμος αγγλόφωνος ετήσιος οδηγός. Στον
οδηγό, ο οποίος θα διανεμηθεί στις μεγαλύτερες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις της Ευρώπης, θα
περιλαμβάνονται:
Όλες οι εξελίξεις στον χώρο του τουρισμού, οι παρεμβάσεις εκπροσώπων της Πολιτείας και των
σημαντικότερων εκπροσώπων της τουριστικής βιομηχανίας, κλαδικές αναλύσεις, διαγράμματα, πίνακες και
οικονομικά αποτελέσματα των σημαντικότερων επιχειρήσεων.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των φορέων του κλάδου, πρόσωπα του πολιτικού και
επιχειρηματικού κόσμου καθώς επίσης και εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Έτσι, η συγκεκριμένη εκδήλωση
επιχειρηματικής αριστείας θα αποτελέσει ένα βήμα προβολής των θέσεων του επιχειρηματικού κόσμου αλλά
και της πολιτικής ηγεσίας δημοσίων φορέων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από το βήμα της εκδήλωσης
θα προβληθούν θέσεις σχετικές με την επενδυτική πολιτική των επιχειρήσεων του τομέα και την στήριξη της
απασχόλησης και της ελληνικής οικονομίας μεσούσης της κρίσης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνεται, η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην
ετήσια συνάντηση επιχειρηματικής αριστείας «Treasures of the Greek Tourism Awards 2018 », η οποία θα
διοργανωθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα, δαπάνης μέχρι του ποσού των € 2.480,00
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εν λόγω εκδήλωση θα της επιτρέψει να συνεχίσει τη
δυναμική της προβολή στην Ελληνική επικράτεια μέσω των ακόλουθων δράσεων:
• Προβολή λογοτύπου της περιφέρειας στο κεντρικό panel της εκδήλωσης.
• Φιλοξενία στον οδηγό 2σέλιδης παρουσίασης της περιφέρειας.
• Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στον οδηγό που θα διανεμηθεί στις μεγαλύτερες διεθνείς
τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού.
• Αποτύπωση του λογοτύπου της περιφέρειας σε όλες τις προσκλήσεις που θα αποσταλούν στους
εκπροσώπους του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου καθώς επίσης και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
• Αποστολή στον επιχειρηματικό κόσμο της ομιλίας της περιφέρειας.
• Προβολή της περιφέρειας για ένα χρόνο στο αγγλόφωνο site της New Times Publishing
Τέλος, θα υπάρξει δυνατότητα να φιλοξενηθούν επιχειρήσεις της ΠΔΕ, με σκοπό την προβολή τους στο
σημαντικό αυτό forum επιχειρηματικής αριστείας.
Την εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για:
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.480,00 €, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., προς την εταιρεία «New Times Publishing», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως
διοργανώτρια αρχή της εκδήλωσης, ώστε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να συμμετάσχει στην ετήσια
συνάντηση επιχειρηματικής αριστείας «Treasures of the Greek Tourism Awards 2018» , η οποία θα
διοργανωθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα
Το ποσό των 2.480,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. για
το έτος 2018 και τον ΚΑΕ 00.071.9899.01.1122.

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
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με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 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: οικ.337891/535/01.11.2018 εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού –
Αθλητισμού – Τουρισμού & Απασχόλησης. – Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής της
Π.Δ.Ε..
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.480,00 €, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., προς την εταιρεία «New Times Publishing», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
ως διοργανώτρια αρχή της εκδήλωσης, ώστε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να συμμετάσχει στην
ετήσια συνάντηση επιχειρηματικής αριστείας «Treasures of the Greek Tourism Awards 2018» , η
οποία θα διοργανωθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα

Το ποσό των 2.480,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Π.Δ.Ε. για το έτος 2018 και τον ΚΑΕ 00.071.9899.01.1122.
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

