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ΠΡΟ: Γ/λζε Παηδείαο – Πνιηηηζκνύ –
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Απαζρόιεζεο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα
ρεδηαζκνύ Σνπξηζκνύ
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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 319/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 37707/67/05.02.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Παηδείαο – Πνιηηηζκνύ
– Αζιεηηζκνύ – Σνπξηζκνύ & Απαζρόιεζεο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα ρεδηαζκνύ Σνπξηζκνύ
ηξαηεγηθήο.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 319/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ηνπ πνζνύ ησλ €4.960,00
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, πξνο ηελ εηαηξεία «Marketing Greece AE», γηα ηε ζύλαςε
ζύκβαζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, σο δεκηνπξγνύ θαη απνθιεηζηηθνύ δηαρεηξηζηή
ηνπ ηαμηδησηηθνύ portal ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, www.western-greece.com θαη ησλ
κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο (Facebook, Instagram, Youtube), γηα 3 κήλεο, ηα νπνία
θηινμελνύληαη ζε δηθνύο ηεο servers», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
ηαθούλιαρ Γεώπγιορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: ΩΓΑ77Λ6-ΩΨΔ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 6/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
13ε Φεβξνπαξίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

43555/438/08.02.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Αληηπξόεδξνο)
3. Αξηζηεηδόπνπινο Υαξάιακπνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
7. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηαζνύιηαο Γεώξγηνο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ., Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο θαη ύξκνο Γεώξγηνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΑΔΑ: ΩΓΑ77Λ6-ΩΨΔ
Απ. Απόθαζηρ 319/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 81ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ηνπ πνζνύ ησλ €4.960,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ, πξνο ηελ εηαηξεία «Marketing Greece AE», γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο, σο δεκηνπξγνύ θαη απνθιεηζηηθνύ δηαρεηξηζηή ηνπ ηαμηδησηηθνύ portal ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, www.western-greece.com θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο
(Facebook, Instagram, Youtube), γηα 3 κήλεο, ηα νπνία θηινμελνύληαη ζε δηθνύο ηεο servers».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 37707/67/05.02.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Παηδείαο – Πνιηηηζκνύ
– Αζιεηηζκνύ – Σνπξηζκνύ & Απαζρόιεζεο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα ρεδηαζκνύ Σνπξηζκνύ
ηξαηεγηθήο, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνοντας σπόψη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη
ζπγθξνηήζεθαλ νη Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
2. Σνλ Οξγαληζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο: «Σελ ππ’ αξηζ. 248595/27-12-2016 Απφθαζε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ» (Φ.Δ.Κ.
4309/η.Β´/30-12-2016), φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε «ηελ ππ’ αξηζ. 165633/8-8-2017 Απφθαζε
ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ» (Φ.Δ.Κ.
2953/η.Β'/29-8-2017).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ζχκθσλα κε ην νπνίν ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά
πιαίζηα ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε
εληαίν θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
6. Σν Ν.3548/07 (ΦΔΚ. 68/η.Α/20-3-2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
Ννκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
7. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’
αξηζκφ 2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηψλ».
8. Σελ ππ αξηζκ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μάηνπ 2014 θαη ην απφ 25/08/2014 πξαθηηθφ
νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
9. Σελ ππ’ αξηζκ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Δ.Κ. 211/η.Β΄/30-1-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο
10. Σελ ππ’ αξηζκ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/η. Τ.Ο.Γ.Γ./9.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο «Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
11. Σελ ππ΄αξηζκ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ 1018-Β/24.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, πεξί
κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο.
12. Σελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ην
ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500)
επξψ.

ΑΔΑ: ΩΓΑ77Λ6-ΩΨΔ
13. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/ηΑ΄/2010), ην νπνίν
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (ΦΔΚ 58/ηΑ΄/2012) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα «Σελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ηε ζχληαμε ησλ δηαθεξχμεσλ, ηε
δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε θάζε κνξθήο δεκνπξαζηψλ θαη δηαγσληζκψλ, θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ
εηδηθψλ επηηξνπψλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο απφ κέιε ηεο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηεο
πεξηθέξεηαο ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο».
14. Σελ αξ. 228/ 2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε
πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019, ε αλσηέξσ απφθαζε βξέζεθε λφκηκε κε ηελ
αξ. πξση. 265933/ 28.12.2018 απφθαζε ηνπ αζθνχληα θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ (ΑΓΑ: ΩΨ7ΛΟΡ1Φ- ΠΓΟ)»
15. Σελ ππ. αξηζκ. 150/2018( ΑΓΑ: 6ΨΘΚ7Λ6-ΝΘΙ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Γξάζεσλ Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο 2019-2021» ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Γξάζεσλ
γηα ηελ Σνπξηζηηθή Πξνβνιή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2019-2021 είλαη ην Δηαηξηθφ
χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ), χςνπο 1.000,000,00 €
16. Σε κε αξ. πξση. 14840/25.10.2012 (ΑΓΑ: Β43ΙΟΟ- 5ΒΘ) Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ ζχκθσλα
κε ηελ νπνία θάζε πξφγξακκα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο απφ ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (α΄ θαη β΄
βαζκνχ) ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ γηα ηελ παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο,
ζπλνδεπφκελα, απαξαηηήησο, απφ ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ/ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ.
17. Σν κε αξ. πξση. (ΤΠΣΟΤΡ) 11526/ 25.09.2018 έγγξαθν ηνπ ΔΟΣ κε ζέκα «Παξνρή χκθσλεο Γλψκεο
γηα ην ηξαηεγηθφ ρέδην Γξάζεσλ Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο 2019- 2021»
18. Σε κε αξ. πξση. 13656/ 17/ 15.01.2019 νηθνλνκηθή πξνζθνξά Marketing Greece Α.Δ.
19. Σε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ νηθ. ΠΓΔ/ ΓΠΠΑΣΑ/26463/45/25.01.2019 Αίηεζε βεβαίσζεο χπαξμεο
πίζησζεο πξνο ην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ-Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ
20. Σελ ππ. αξηζκ. 27/31-01-2019 (ΑΓΑ: 9ΨΦ07Λ6-ΝΘ1) απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο &
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο
δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ ηαμηδησηηθνχ portal ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, www.westerngreece.com θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook, Instagram, Youtube), γηα ηξεηο (3) κήλεο,
δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ € 4.960,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., κε απεπζείαο αλάζεζε ζηελ
Marketing Greece Α.Δ. σο δεκηνπξγνχ θαη απνθιεηζηηθνχ δηαρεηξηζηή ησλ αλσηέξσ ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ
ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηα νπνία θηινμελνχληαη ζε δηθνχο ηεο servers»
21. Σε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ νηθ. ΠΓΔ/ ΓΠΠΑΣΑ/26463/45/25.01.2019 Αίηεζε βεβαίσζεο χπαξμεο
πίζησζεο πξνο ην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ-Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ
Καηά ηελ πεξίνδν 2017-2018 εθπνλήζεθε θαη πινπνηήζεθε έλα θηιφδνμν ζρέδην πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ
πξντφληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κέζσ δξάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Η επηηπρεκέλε
απηή πξνζπάζεηα απνηππψζεθε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2018,
φπσο αλαθνηλψζεθε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, φπνπ ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαηέιαβε ηελ ηέηαξηε
ζέζε(απφ ηελ έλαηε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά) κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ πεξηθεξεηψλ σο πξνο ηηο ηνπξηζηηθέο
εηζπξάμεηο, επηζθέςεηο θαη δηαλπθηεξεχζεηο.
ηo πιαίζηo ηνπ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή δξάζεσλ ηνπξηζηηθήο
πξνβνιήο, ζρεδηάζηεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ απφ ηε Marketing Greece A.E. έλα νινθιεξσκέλν ςεθηαθφ
ηαμηδησηηθφ portal, www.western-greece.com, φπσο επίζεο θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook,
Instagram, Youtube) κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη εκπεηξηψλ ηεο
Γπηηθήο Διιάδαο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ, θαη ηεο αξρηθήο ηνπο πξνψζεζεο, πξνθχπηεη ε
αλάγθε ζπλέρηζεο ηεο δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημήο ηνπο, αιιά θαη εκπινπηηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζην
ίδην χθνο θαη πνηφηεηα κε ηα ππάξρνληα θείκελα, απφ ηε Marketing Greece A.E., ε νπνία θαη θηινμελεί ηελ
ηζηνζειίδα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ζε δηθνχο ηεο servers.
ηα πιαίζηα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο καο επηηεχρζεθαλ νη παξαθάησ ζηφρνη:
• Γηαζθαιίζηεθε ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ portal www.western-greece.com θαη ε αλαλέσζή ηνπ κε ηε
δεκηνπξγία θαη αλάξηεζε λένπ ηαμηδησηηθνχ πεξηερνκέλνπ.
• Γηαζθαιίζηεθε ε δηαρείξηζε θαη ελίζρπζε κηαο ελεξγήο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο
αθνινχζνπο (fans) πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ πξννξηζκψλ κέζα απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε θαη
ζηνρεπκέλε αλάξηεζε engaging πεξηερνκέλνπ, πνπ αλαδεηθλχεη ηηο αμίεο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ ηνπξηζηηθψλ
πξννξηζκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
Καηά ηνπο πξνεγνχκελνπο ηξεηο (3) κήλεο, ε ηζηνζειίδα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο θαη ηα αληίζηνηρα social media
εκπινπηίζηεθαλ ζεκαληηθά κε λέν πιηθφ, εληζρχνληαο έηζη ζεκαληηθά ηε δηάδξαζε ηνπο κε ην θνηλφ.
Δηδηθφηεξα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο ελέξγεηεο:
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πληήξεζε portal www.western-greece.com
 Μεηαθνξά θαη Φηινμελία ηεο ηζηνζειίδαο (website hosting) ζε server πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Marketing
Greece
 πληήξεζε θαη ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο ηζηνζειίδαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο
 Γηαρείξηζε θαη δηφξζσζε κηθξψλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ (minor bugs)
Γεκηνπξγία, αλάξηεζε θαη δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ
 Γεκηνπξγία 2 λέσλ άξζξσλ κε επηκέιεηα θεηκέλνπ θαη κεηάθξαζε ζε φιεο ηηο γιψζζεο ηνπ portal (ειιεληθά,
αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά, ξσζηθά) πνπ πξνβάιιεη:
• ην Γεκνηηθφ Μνπζείν Καιαβξπηηλνχ Οινθαπηψκαηνο
• ην θεζηηβάι Μεζαησληθέο Νχρηεο Κάζηξνπ ζηελ Κπιιήλε
 Αλάξηεζε δχν (2) λέσλ ελνηήησλ/ layers ζην portal θαη επηκέιεηα εηθαζηηθνχ
• ζηε ζειίδα ησλ Καιαβξχησλ
• ζηε ζειίδα ηεο Κπιιήλεο
 Αλαλέσζε ηεο ζειίδαο ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ελφηεηαο/ layer "Οηθνζχζηεκα ζηε
Ληκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ”, αμηνπνηψληαο πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ην portal
www.visitmes.gr
 Πξνβνιή ηνπ ινγφηππνπ ηεο βξάβεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο σο Δπξσπατθνχ Πξννξηζκνχ
Αξηζηείαο ζην footer ηνπ portal
Γεκηνπξγία θαη Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ ζε Facebook & Instagram
 Γεκηνπξγία κεληαίνπ calendar πνπ πεξηιακβάλεη 16 αλαξηήζεηο αλά κήλα ζηελ αγγιηθή θαη ειιεληθή
γιψζζα
 Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ αλαξηήζεσλ, αμηνπνηήζεθε ππάξρνλ πιηθφ απφ θσηνγξαθίεο θαη video θαζψο θαη
πεξηερφκελν ρξεζηψλ (UGC), ελψ νη αλαξηήζεηο δηαζπλδένληαλ θαη κε ην website ηνπ portal www.westerngreece.com.
 Σν ζχλνιν ησλ αλαξηήζεσλ ζε Facebook-Instagram ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβνιήο έθζαζε ζηα
100.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαη κε αθνξκή ηελ αλάγθε γηα δπλακηθή πξνβνιή ελφςεη ηεο επφκελεο ζεξηλήο
πεξηφδνπ, πξνηείλεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε Marketing Greece Α.Δ. ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο
αθφινπζεο δξάζεηο:
• Γηαρείξηζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ηαμηδησηηθνχ portal www.western-greece.com
• Γηαρείξηζε ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο πνπ πιαηζηψλνπλ ην portal (Facebook, Instagram,
Youtube)
Α. Η δηαρείξηζε ηνπ portal πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε, απφ
εμεηδηθεπκέλε νκάδα ηεο Marketing Greece A.E., ε νπνία ζα θάλεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ
δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ άκεζε δηφξζσζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ.
Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο ελέξγεηεο:
1. πληήξεζε website
• Φηινμελία ηνπ portal ζε server (website hosting)
• Σαθηηθφο έιεγρνο ηνπ portal γηα δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
• Γηαρείξηζε θαη δηφξζσζε κηθξψλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ (minor bugs) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
πξνγξακκαηηζηή (developer) ηνπ portal
2. Γεκηνπξγία, αλάξηεζε θαη δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ
• Γεκηνπξγία θαη αλάξηεζε λένπ πεξηερνκέλνπ δχν (2) ζχληνκσλ άξζξσλ ζε φιεο ηηο γιψζζεο ηνπ site. Με
βάζε ην πξσηνγελέο πιηθφ πνπ ζα δίδεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ε εμεηδηθεπκέλε απηή νκάδα
ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί ην λέν πεξηερφκελν ζην χθνο γξαθήο ησλ άξζξσλ ηνπ website (storytelling), ην νπνίν
θαη ζα κεηαθξάδεη ζε φιεο ηηο ππάξρνπζεο γιψζζεο ηνπ portal. Σν πεξηερφκελν ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην
θαηάιιειν θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ζα αλαδεηθλχεη ηηο εκπεηξίεο. Σν θσηνγξαθηθφ πιηθφ ζα παξαδίδεηαη απφ
ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
3. Γηαρείξηζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ portal θαη απάληεζε ησλ αηηεκάησλ πνπ απνζηέιινληαη
ειεθηξνληθά πνπ αθνξνχλ ζε πεξηερφκελν ηνπ portal, ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο γηα δηαθνπέο.
Β. Η δηαρείξηζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο πνπ πιαηζηψλνπλ ην portal
www.western-greece.com έρεη ζηφρν ηελ δεκηνπξγία θαη ελίζρπζε κηαο ελεξγήο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ θαη ηελ
αιιειεπίδξαζε κε ηνπο αθνινχζνπο (fans) πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ πξννξηζκνχ κέζα απφ ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε θαη ζηνρεπκέλε αλάξηεζε engaging πεξηερνκέλνπ, πνπ ζα αλαδεηθλχεη ηηο αμίεο θαη ηηο
εκπεηξίεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ηεο Γπηηθήο Διιάδαο.
Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο ελέξγεηεο:
1. Γεκηνπξγία θαη Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ ζε Facebook & Instagram
• Γεκηνπξγία κεληαίνπ εκεξνινγίνπ/ calendar κε 4 αλαξηήζεηο (posts)/ εβδνκάδα ζε Διιεληθά & Αγγιηθά
αλά κέζν φξν (ζχλνιν ~16 posts/κήλα), ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο αλάπηπμεο πεξηερνκέλνπ ζηα Mέζα
Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο
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• Αλάπηπμε ινγαξηαζκψλ κε αμηνπνίεζε ππάξρνληνο πιηθνχ (Photos & Videos) ή/θαη αμηνπνίεζε
αλαξηήζεσλ απφ ζρεηηθνχο ηνπξηζηηθνχο ινγαξηαζκνχο
• Γηαζχλδεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο κε ην ηνπξηζηηθφ portal www.westerngreece.com κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο απφ ηηο αγνξέο-ζηφρεπζεο.
• Γηαρείξηζε Πεξηερνκέλνπ UGC: Αμηνπνίεζε ειθπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ρξεζηψλ γηα αλάδεημε
πξννξηζκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
2. Community Management
• Έιεγρνο & δηαρείξηζε, φπσο ελδεηθηηθά παξαθνινχζεζε mentions θαη tagging ησλ accounts, hashtag
tracking θιπ.
• Γηαρείξηζε ζρνιίσλ (απαληήζεηο, likes, δηαγξαθή ή απφθξπςε φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην).
• Γηάδξαζε θαη δηάινγνο κε ην θνηλφ θαη απαληήζεηο ζε ζπρλά εξσηήκαηα (Frequently Asked Questions).
3. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ/reporting πεξηιακβάλνληαο ηα εμήο:
• Αξηζκφο αθνινχζσλ (fans) θαη επέθηαζε θνηλφηεηαο (Fan Growth & Growth Rate)
• Απήρεζε θαη εκθαλίζεηο (Reach – Impressions)
• Γέζκεπζε ρξεζηψλ (Engagement/Engagement Rate)
• Οη θαιχηεξεο/ πην δεκνθηιείο αλαξηήζεηο (Screenshots)
• Καηεπζχλζεηο, επφκελα βήκαηα θαη ζηφρνη
Θα παξαδνζεί 1 ηειηθφ report κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηξεηο (3) κήλεο.
Η νκάδα έξγνπ ζα απνηειείηαη απφ ηξία (3) ζηειέρε ηεο Marketing Greece κε πνιπεηή εκπεηξία πνπ ζα
απαζρνιεζνχλ γηα ηξεηο (3) αλζξσπνκήλεο έθαζηνο κε ηηο εμήο εηδηθφηεηεο:
• Website Administrator
• Content Manager
• Social Media Manager
Σν εθηηκψκελν θφζηνο γηα φιεο ηηο αλσηέξσ δξάζεηο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 4.960,00,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για:
Σελ εηζήγεζε ζαο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα:
1. Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ € 4.960,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Φ.Π.Α., ζηελ εηαηξεία «Marketing Greece AE» γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηερληθή
ππνζηήξημε ηεο ηζηνζειίδαο www.western-greece.com, αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο πνπ ην πιαηζηψλνπλ (Facebook, Instagram, Youtube), κε απεπζείαο αλάζεζε σο ν δεκηνπξγφο ηεο
ηζηνζειίδαο.
2. Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ζηνπο νπνίνπο έρεη
αλαζέζεη ηηο αξκνδηφηεηεο κε απφθαζή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκφ 2/42053/0094/2002 απφθαζεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία
αλαπξνζαξκφζηεθε ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν
ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500,00) επξψ.
Σν πνζφ ησλ 4.960,00 € ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΠΓΔ γηα ην έηνο 2019 θαη ηνλ ΚΑΔ
02.00.071.9899.01.1122.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
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Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 37707/67/05.02.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Παηδείαο – Πνιηηηζκνύ –
Αζιεηηζκνύ – Σνπξηζκνύ & Απαζρόιεζεο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα ρεδηαζκνύ Σνπξηζκνύ
ηξαηεγηθήο.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ € 4.960,00

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ζηελ εηαηξεία «Marketing Greece AE» γηα ηε ζύλαςε
ζύκβαζεο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηεο ηζηνζειίδαο www.western-greece.com,

ΑΔΑ: ΩΓΑ77Λ6-ΩΨΔ
αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ ην πιαηζηώλνπλ (Facebook,
Instagram, Youtube), κε απεπζείαο αλάζεζε σο ν δεκηνπξγόο ηεο ηζηνζειίδαο.
2.

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζηνπο νπνίνπο

έρεη αλαζέζεη ηηο αξκνδηόηεηεο κε απόθαζε ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ πνπ
ζα πξνθύςνπλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκό 2/42053/0094/2002 απόθαζεο ηνπ Τπ.
Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκόζηεθε ην ρξεκαηηθό πνζό ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74
γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο, ζε δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα (2.500,00) επξώ.
Σν πνζό ησλ 4.960,00 € ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο ΠΓΔ γηα ην έηνο 2019 θαη ηνλ ΚΑΔ
02.00.071.9899.01.1122.

Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
ηαζνύιηαο Γεώξγηνο

