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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 907/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 116999/242/16.04.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Παηδείαο,
Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Σνπξηζκνύ θαη Απαζρόιεζεο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα ρεδηαζκνύ
Σνπξηζηηθήο ηξαηεγηθήο.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 907/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ηνπ πνζνύ ησλ 2.976,00 επξώ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., πξνο ηελ εηαηξεία WEB GREECE Γηαθεκηζηηθή - ΝΙΚΟΛΑΟ
ΙΩΝ. ΥΟΤΝΣΡΗ γηα ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθνύ video (δύν εθδόζεηο) πνπ ζα απνηππώλεη ην
Κάζηξν ηεο Οξγηάο ή Ωξηάο ζην εικελίθν ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα
ηελ 22ε Απξηιίνπ 2019, εκέξα Μ. Γεπηέξα θαη ώξα 12:00κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
122070 / 1318 / 18-04-2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά
κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:

1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Αληηπξόεδξνο)
3. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καξδάξα Δπζηαζία – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Καπξάινο ππξίδσλ – αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, 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.
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Απ. Απόθαζηρ 907/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 44ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ηνπ πνζνύ ησλ 2.976,00 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α., πξνο ηελ εηαηξεία WEB GREECE Γηαθεκηζηηθή - ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΝ. ΥΟΤΝΣΡΗ γηα ηε
δεκηνπξγία ζεκαηηθνύ video (δύν εθδόζεηο) πνπ ζα απνηππώλεη ην Κάζηξν ηεο Οξγηάο ή Ωξηάο ζην
εικελίθν ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηόπηλ ζπιινγήο
πξνζθνξώλ».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 116999/242/16.04.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Παηδείαο,
Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Σνπξηζκνύ θαη Απαζρόιεζεο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα ρεδηαζκνύ
Σνπξηζηηθήο ηξαηεγηθήο, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Σύμθωνα:
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.
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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.
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: ΧΦ7ΛΟΡ1Φ- ΠΓΟ)»
15. Σελ ππ. αξηζκ. 150/2018( ΑΓΑ: 6ΦΘΚ7Λ6-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 αξηζκφ πξσηνθφιινπ 107637/213/ 8.04.2019 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «Γεκεηξίνπ
Υξχζα ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
19. Σε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 107641/214/ 8.04.2019 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «WEB GREECE
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ»
20. Σε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 107648/215/ 8.04.2019 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ALPHABET
WEB»
21. Σε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ νηθ. ΠΓΔ/ΓΠΠΑΣΑ/100424/198/03.04.2019 Αίηεζε βεβαίσζεο χπαξμεο
πίζησζεο πξνο ην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ-Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ
22. Σελ ππ. αξηζκ. 219/2019 απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο δεκηνπξγίαο ζεκαηηθνχ video
(δχν εθδφζεηο) πνπ ζα απνηππψλεη ην Κάζηξν ηεο Οξγηάο ή Χξηάο ζην αικελίθν ηνπ δήκνπ Αηγηαιείαο
δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ»
23. Σε κε αξ. πξση. 69184/5061/28.02.2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (Α/Α 1486)
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 ελλεάκελνπ
2018, φπσο αλαθνηλψζεθε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, φπνπ ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ππεξαπνδίδεη
σο πξνο ηνλ Διιεληθφ κέζν φξν σο πξνο ηηο ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο, επηζθέςεηο θαη δηαλπθηεξεχζεηο.
ηφρνο είλαη πην δπλακηθέο παξεκβάζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ψζηε φινο ν θφζκνο, ζηελ Διιάδα θαη ην
εμσηεξηθφ, λα γίλεη γλψζηεο ησλ πιενλεθηεκάησλ, ηεο νκνξθηάο θαη ησλ επηινγψλ πνπ δηαζέηεη ε Πεξηθέξεηα
Γπηηθήο Διιάδαο. πλεπψο, ζηφρνο γηα ην 2019 είλαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ ζρεδηαζκνχ καο κε λέεο δξάζεηο,
εξγαιεία θαη πνιηηηθέο, πξνθεηκέλνπ ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο λα κπνξεί λα αληαγσληζηεί επαξθψο ηηο
άιιεο Πεξηθέξεηεο, αιιά θαη λα είλαη παξνχζα ζε φια ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαληήζεηο γχξσ απφ ηνλ
ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηξεηο πην δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο.
ε απηφ ην πιαίζην πξνθξίλεηαη ε δεκηνπξγία λένπ ζεκαηηθνχ ην νπνίν ζα κπνξεί λα πξνβιεζεί ηφζν ζε
εθδειψζεηο, ζην δηαδίθηπν, φζν θαη ζε δηαθεκηζηηθέο πξνβνιέο ζηελ ηειεφξαζε. Χο πεξηερφκελν ηνπ ζεκαηηθνχ
απηνχ βίληεν επηιέρζεθε ην Κάζηξν ηεο Οξγηάο ή Χξηάο ζην αικελίθν ηνπ δήκνπ Αηγηαιείαο, φπσο επίζεο θαη
50 θσηνγξαθίεο πςειήο αλάιπζεο.
Σα γπξίζκαηα γηα ην βίληεν θαη ε θσηνγξάθηζε ζα γίλνπλ κε επαγγεικαηηθά multicopters θαη ςεθηαθέο
θάκεξεο πςειήο αλάιπζεο 4K (ελαέξηα θαη επίγεηα πιάλα). Σα πιάλα ζα επηκειεζεί ζπλεξγείν κε εμεηδίθεπζε
ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ.
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Η δηάξθεηα ηνπ βίληεν ζα είλαη 1 ιεπηνχ (60 δεπηεξφιεπηα) θαη 2,5 ιεπηά (150 δεπηεξφιεπηα). Η δηάξθεηα
απηή ηνπ βίληεν ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΟΣ θαη ηνπ παγθφζκηνπ θαλαιηνχ ηνπ You Tube θαη ζηα social
media.
Σν βίληεν ζα έρεη κνπζηθή επέλδπζε ζην χθνο θαη ην ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ππφηηηινπο ησλ
εηθφλσλ πνπ ζα πξνβάιινληαη ζην βίληεν ζε 2 γιψζζεο, Διιεληθά θαη Αγγιηθά.
Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζχλνιν ηνπ video (ήηνη θαη ζηηο δχν εθδφζεηο) ζα «ηξαβερηεί» κέζσ
επαγγεικαηηθνχ drone.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ δαπάλεο ζα αλέιζεη κέρξη ην πνζφ ησλ 3.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
ηελ ζπλέρεηα ε Γηεχζπλζε Παηδείαο- Πνιηηηζκνχ- Αζιεηηζκνχ- Σνπξηζκνχ & Απαζρφιεζεο, δήηεζε θαη έιαβε
απφ εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν, νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γηα ηηο αλσηέξσ ςεθηαθέο δξάζεηο:
Καηαηέζεθαλ νη θάησζη πξνζθνξέο :
1ε πξνζθνξά (αξ. πξση. ΠΓΔ 107637/213/ 8.04.2019) αλήθεη ζηελ εηαηξεία «Γεκεηξίνπ Υξχζα
ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» κε ηηκή 5.580,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
2ε πξνζθνξά (αξ. πξση. ΠΓΔ 107641/214/8.04.2019) αλήθεη ζηελ εηαηξεία «WEB GREECE
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ» κε ηηκή 2.976,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
3ε πξνζθνξά (αξ. πξση. ΠΓΔ 107648/215/8.04.2019) αλήθεη ζηελ εηαηξεία «ALPHABET WEB» κε ηηκή
6.200,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Απφ ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ πξνζθνξψλ, ζπλάγεηαη φηη ε νηθνλνκηθφηεξε εμ’ απηψλ, αλήθεη ζηελ
εηαηξεία «WEB GREECE ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ» κε ηηκή 2.976,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινχκε γηα:
Την ειζήγηζη ζας ζηην Οικονομική Επιηροπή ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας για:
1. Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.976,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
ζηελ εηαηξεία «WEB GREECE ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ», κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ
ζπιινγήο πξνζθνξψλ, γηα ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθνχ video (δχν εθδφζεηο) πνπ ζα απνηππψλεη ην Κάζηξν ηεο
Οξγηάο ή Χξηάο ζην εικελίθν ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο.
2. Σν πνζφ ησλ 2.976,00 € 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
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
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 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: 116999/242/16.04.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ,
Αζιεηηζκνύ, Σνπξηζκνύ θαη Απαζρόιεζεο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα ρεδηαζκνύ Σνπξηζηηθήο
ηξαηεγηθήο.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.976,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Φ.Π.Α. ζηελ εηαηξεία «WEB GREECE ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ», κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ, γηα ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθνύ video (δύν εθδόζεηο) πνπ ζα
απνηππώλεη ην Κάζηξν ηεο Οξγηάο ή Ωξηάο ζην εικελίθν ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο.
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Σν πνζό ησλ 2.976,00 € 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
Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

