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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 399/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:81553/790/30-03-2020 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε.
Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 399/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πιςτϊςεων ςυνολικοφ ποςοφ 49.600,00 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, για τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν καμπάνια
«Μζνουμε ςπίτι», προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν οι άμεςοι κίνδυνοι από τθν εμφάνιςθ και τθ
διάδοςθ του κορωνοϊοφ COVID-19», και παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΕΚΣΑΚΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 31θ Μαρτίου 2020, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13:00 π.μ. πραγματοποιικθκε δια
περιφοράσ θ 15θ ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:81861/552/31.03.2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1. ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
2. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
3. Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
4. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
5. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
6. Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
7. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
8. Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
9. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
10. Μωραϊτθσ Νικόλαοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Μολφζςθ και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 Απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ.Απόφαςησ 399/2020
Ειςάγεται το 1ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ, με τίτλο: «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πιςτϊςεων ςυνολικοφ
ποςοφ 49.600,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, για τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ςτθν καμπάνια «Μζνουμε ςπίτι», προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν οι άμεςοι κίνδυνοι από
τθν εμφάνιςθ και τθ διάδοςθ του κορωνοϊοφ COVID-19».
Βάςει τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ.:81553/790/30-03-2020 γραπτισ ειςιγθςθσ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε.
Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Λαμβάνοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το
οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του
υμβουλίου τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν − μελϊν
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωςθ, θ
επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των διατάξεων του
δθμόςιου λογιςτικοφ.
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν
αποτροπι καταςτρατθγιςεων, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε με τισ
διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει.
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
7. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
8. Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
9. Σθν υπ’ αρικ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΤΟΔΔ/9.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
10.Σθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
11.Σθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με
κζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
12.Tισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Περιφερειϊν» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυκμίςεισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν…», που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν».
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13.Σθν αρικμ. 281668/3810/26-9-2019 απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ
αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ»
14.Σθν υπ’ αρικ. 182/2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου (14θ υνεδρίαςθ ςτισ 26-11-2019) «Ζγκριςθ
Προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020» (ΑΔΑ: Ψ327Λ6-ΨΣΝ). Η Απόφαςθ αυτι, αφοφ
ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικ. 277812/31-12-2019 απόφαςθ του
υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΧΦΟΟΡ1Φ-ΣΙΣ).
15.Σο αρικ. 81420/788/30-3-2020 αίτθμα προσ τον διατάκτθ
16.Σο αρικ. 81477/5340/2020 ζγγραφο Δ.ΟΔΕ
17.Σθν αρικ . ΠΔΕ/ΓΑΑ/81550/789/3-2020 Βεβαίωςθ Δζςμευςθσ Πίςτωςθσ
18.Σισ αρικ. 42Α/25-2-2020, 55Α /11-3-2020, 64Α /14-3-2020 Πράξεισ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου με κζμα :
«Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγισ και περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ κορωνοϊοφ COVID -19 ».
19.Σθν αρικ. 18169/13-3-2020 απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι Οικονομικϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και
Αναπτυξιακισ Πολιτικισ με κζμα «Ζκτακτθ κατανομι ποςοφ 5.000.000,00€, από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ
Πόρουσ ζτουσ 2020 ςτισ Περιφζρειεσ τθσ Χϊρασ, προσ κάλυψθ αναγκϊν για τθν αποφυγι τθσ διάδοςθσ του
κορονοϊοφ COVID-19.»
φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 ο Περιφερειάρχθσ «αποφαςίηει για τθν
ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ όλων των εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό πιςτϊςεων,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των πιςτϊςεων που εγγράφονται ςε αυτόν με αναμόρφωςθ, με τθν ζκδοςθ απόφαςθσ
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. Για τθν άςκθςθ τθσ αρμοδιότθτασ αυτισ δεν απαιτείται προθγοφμενθ απόφαςθ
ςυλλογικοφ οργάνου, εκτόσ αν αυτι είναι απαραίτθτθ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ εξειδίκευςθ τθσ
πίςτωςθσ. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, πριν από τθν απόφαςθ του Περιφερειάρχθ, προθγείται απόφαςθ τθσ
οικονομικισ επιτροπισ για μζροσ ι το ςφνολο των πιςτϊςεων που χριηουν εξειδίκευςθσ. Εξειδικευμζνθ κεωρείται
θ πίςτωςθ, όταν κατονομάηεται ρθτά θ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ για τθν οποία προορίηεται και προςδιορίηεται ςτο
αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίθςθσ του προχπολογιςμοφ.»
Η Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςυμμετζχοντασ ςτθν καμπάνια τθσ κυβζρνθςθσ «Μζνουμε ςπίτι» , ζχει ωσ ςτόχο τθ
δθμιουργία δικτυακισ πλατφόρμασ one stop shop , με απϊτερο ςτόχο τθ ςυνζχεια τθσ λειτουργίασ τθσ και μετά το
πζρασ τθσ υγειονομικισ κρίςθσ, τθν ετοιμότθτά τθσ ΠΔΕ ςε επόμενθ αντίςτοιχθ κρίςθ και τθ διάκεςθ από τθν
Περιφζρεια ενόσ εργαλείου για όλουσ τουσ πολίτεσ.
Με τθ δθμιουργία τθσ πλατφόρμασ κάκε πολίτθσ (παιδιά, ζφθβοι και νζοι, άτομα με αναπθρία, τρίτθσ θλικίασ,
οικονομικά αδφναμοι κλπ) κα μπορεί να βρίςκει λφςεισ, ιδζεσ και περιεχόμενο προκειμζνου να μείνει
δθμιουργικόσ και να διαχειριςτεί τθν πραγματικότθτα μζςα ςτο ςπίτι. Οι ενότθτεσ από τισ οποίεσ κα αποτελείται θ
πλατφόρμα κα δθμιουργοφν αιςιοδοξία, κα εξθγοφν τθ χρθςτικότθτα των περιεχομζνων , και θ χριςθ τθσ κα είναι
απλι και εφχρθςτθ για όλεσ τισ ομάδεσ και θλικίεσ του πλθκυςμοφ.
Σο κεντρικό ςφνκθμα κα είναι : «Μζνουμε ςπίτι. Προςτατευόμαςτε. Δθμιουργοφμε. Μακαίνουμε.» Οι επιμζρουσ
ενότθτεσ που κα περιζχει θ πλατφόρμα ενδεικτικά κα είναι: Ενθμερϊνομαι (Η ενθμζρωςθ πρζπει να
πραγματοποιείται μόνο από ζγκυρεσ πθγζσ) – Ψυχαγωγοφμαι (Περνϊ δθμιουργικά και ςτο ςπίτι) – Εκπαιδεφομαι
(Χρειάηομαι νζεσ δεξιότθτεσ όπωσ πχ τθλεργαςία, νζεσ τεχνολογίεσ) – Ενδυναμϊνομαι (τόςο πνευματικά όςο και
ςωματικά) – Μιλάω ςε ειδικό (με τθλεφωνικι γραμμι ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ για τον κορωνοϊό) – Μακαίνω
τον τόπο μασ (Γεμίηω με εικόνεσ και εμπειρίεσ) – Εξυπθρετοφμαι ( Όλεσ οι υπθρεςίεσ με ζνα κλικ) .
Για τθ δράςθ «Μζνουμε ςπίτι» όπωσ περιγράφεται παραπάνω θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ κα καλφψει τα
ζξοδα: 1. για τθν δθμιουργία και τθ ςυντιρθςθ τθσ δικτυακισ πλατφόρμασ, 2. τθν τθλεφωνικι ψυχοκοινωνικι
υποςτιριξθ για χρονικό διάςτθμα δφο μθνϊν .
Για τουσ παραπάνω λόγουσ αιτθκικαμε τθν δζςμευςθ πίςτωςθσ , ςτον τρζχοντα εκτελοφμενο εγκεκριμζνο
προχπολογιςμό τθσ ΠΔΕ, για τθν προαναφερόμενθ δαπάνθ, προχωρϊντασ:
1. τθ δθμιουργία και τθ ςυντιρθςθ διαδικτυακισ πλατφόρμασ one stop shop . Οι επιμζρουσ ενότθτεσ που κα
περιζχει θ πλατφόρμα ενδεικτικά κα είναι: Ενθμερϊνομαι ( Η ενθμζρωςθ πρζπει να πραγματοποιείται μόνο από
ζγκυρεσ πθγζσ ) – Ψυχαγωγοφμαι ( Περνϊ δθμιουργικά και ςτο ςπίτι ) – Εκπαιδεφομαι ( Χρειάηομαι νζεσ
δεξιότθτεσ όπωσ πχ τθλεργαςία, νζεσ τεχνολογίεσ ) – Ενδυναμϊνομαι ( τόςο πνευματικά όςο και ςωματικά ) –
Μιλάω ςε ειδικό ( με τθλεφωνικι γραμμι ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ για τον κορωνοϊό ) – Μακαίνω τον τόπο
μασ ( Γεμίηω με εικόνεσ και εμπειρίεσ ) – Εξυπθρετοφμαι ( Όλεσ οι υπθρεςίεσ με ζνα κλικ). H πλατφόρμα κα είναι
ςε δφο γλϊςςεσ ( ελλθνικά, αγγλικά ) , κα παρζχει υποςτιριξθ μετάβαςθσ από/προσ ιςτοςελίδεσ τρίτων φορζων,
κα ζχει δυναμικι οργάνωςθ, δομι και παρουςίαςθ περιεχομζνου, κατάλλθλα προςαρμοςμζνου ςτισ λειτουργικζσ
απαιτιςεισ. Η διάκεςθ των πλθροφοριϊν κα γίνεται με βάςθ ςυγκεκριμζνα διεκνι πρότυπα , ϊςτε θ πλθροφορία
να είναι προςπελάςιμθ από όλεσ τισ κατθγορίεσ των πολιτϊν . Η κεντρικι ςελίδα κα επαναςχεδιάηεται τακτικά με
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ςκοπό να ενιςχυκεί θ εμπειρία των χρθςτϊν και κα υπάρχει θ δυνατότθτα να επικαιροποιείται το κεντρικό
περιεχόμενο.H ιςτοςελίδα κα υλοποιθκεί ικανοποιϊντασ τισ απαιτιςεισ για προςβαςιμότθτα από άτομα με ειδικζσ
ανάγκεσ ςε επίπεδο ΑΑ ( A-checker). Η επιςκεψιμότθτα του ςυςτιματοσ κα καταγράφεται ϊςτε να μπορεί να
αξιοποιθκεί περαιτζρω θ εμπειρία. Ο προχπολογιςμόσ δαπάνθσ για τισ προαναφερόμενεσ υπθρεςίεσ ανζρχεται
ςτο ποςό των 24.800 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. Η δαπάνθ κα ανατεκεί με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ
ανάκεςθσ του άρκρου 118 του Ν. 4412/16 με CPV 72000000-5 ςφμφωνα με το κοινό λεξιλόγιο για τισ Δθμόςιεσ
υμβάςεισ και οι υπθρεςίεσ κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν άμεςα λόγω του κατεπείγοντοσ.
2. τθν τθλεφωνικι ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ. Η γραμμι κα λειτουργεί από Δευτζρα ζωσ Κυριακι από 8.00 ζωσ
20.00.Θα υποδζχεται κλιςεισ πολιτϊν που επικυμοφν να λάβουν ψυχολογικι και ςυναιςκθματικι ςτιριξθ,
ςυμβουλζσ για διαχείριςθ πανικοφ, άγχουσ κλπ από τον κατϋοίκον περιοριςμό, πλθροφορίεσ για ανακοινϊςεισ τθσ
Περιφζρειασ ςχετικά με τον κορωνοϊό, τθλζφωνα, διευκφνςεισ, ωράρια λειτουργίασ κλπ υπθρεςιϊν τθσ
Περιφζρειασ, κακοδιγθςθ ςτα ζντυπα διλωςθσ μετακίνθςθσ των πολιτϊν, και κακοδιγθςθ ςτθ δθμιουργία
λογαριαςμοφ Skype. Για τθν εξυπθρζτθςθ των κλιςεων κα λειτουργοφν δφο βάρδιεσ εργαςίασ και κα
απαςχολοφνται δφο τθλεφωνθτζσ ανά βάρδια και διακεκριμζνοι επιςτιμονεσ ( ψυχολόγοι κλπ ) με μεγάλθ
εμπειρία ςε κζματα ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ. Οι κλιςεισ κα εξυπθρετοφνται για λογαριαςμό και επϋ ονόματι
τθσ υπθρεςίασ , κα παρζχονται και γενικζσ πλθροφορίεσ ςε πολίτεσ , κα δίνεται θ δυνατότθτα να επικοινωνιςουν
και με email. Οι υπθρεςίεσ κα είναι εντελϊσ δωρεάν για τουσ πολίτεσ και θ κλιςθ κα χρεϊνεται με αςτικι χρζωςθ.
Ο προχπολογιςμόσ δαπάνθσ για τισ προαναφερόμενεσ υπθρεςίεσ ανζρχεται ςτο ποςό των 24.800 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ για χρονικό διάςτθμα δφο μθνϊν . Η δαπάνθ κα ανατεκεί με τθ διαδικαςία τθσ
απευκείασ ανάκεςθσ του άρκρου 118 του Ν. 4412/16 με CPV 72253000-3 ςφμφωνα με το κοινό λεξιλόγιο για τισ
Δθμόςιεσ υμβάςεισ .
Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε για τθν:
Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πιςτϊςεων ςυνολικοφ φψουσ 49.600,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για :
1. Σθ δθμιουργία και τθ ςυντιρθςθ διαδικτυακισ πλατφόρμασ one stop shop . Οι επιμζρουσ ενότθτεσ που κα
περιζχει θ πλατφόρμα ενδεικτικά κα είναι: Ενθμερϊνομαι ( Η ενθμζρωςθ πρζπει να πραγματοποιείται μόνο από
ζγκυρεσ πθγζσ ) – Ψυχαγωγοφμαι ( Περνϊ δθμιουργικά και ςτο ςπίτι ) – Εκπαιδεφομαι ( Χρειάηομαι νζεσ
δεξιότθτεσ όπωσ πχ τθλεργαςία, νζεσ τεχνολογίεσ ) – Ενδυναμϊνομαι ( τόςο πνευματικά όςο και ςωματικά ) –
Μιλάω ςε ειδικό ( με τθλεφωνικι γραμμι ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ για τον κορωνοϊό ) – Μακαίνω τον τόπο
μασ ( Γεμίηω με εικόνεσ και εμπειρίεσ ) – Εξυπθρετοφμαι ( Όλεσ οι υπθρεςίεσ με ζνα κλικ). H πλατφόρμα κα είναι
ςε δφο γλϊςςεσ ( ελλθνικά, αγγλικά ) , κα παρζχει υποςτιριξθ μετάβαςθσ από/προσ ιςτοςελίδεσ τρίτων φορζων,
κα ζχει δυναμικι οργάνωςθ, δομι και παρουςίαςθ περιεχομζνου, κατάλλθλα προςαρμοςμζνου ςτισ λειτουργικζσ
απαιτιςεισ. Η διάκεςθ των πλθροφοριϊν κα γίνεται με βάςθ ςυγκεκριμζνα διεκνι πρότυπα , ϊςτε θ πλθροφορία
να είναι προςπελάςιμθ από όλεσ τισ κατθγορίεσ των πολιτϊν . Η κεντρικι ςελίδα κα επαναςχεδιάηεται τακτικά με
ςκοπό να ενιςχυκεί θ εμπειρία των χρθςτϊν και κα υπάρχει θ δυνατότθτα να επικαιροποιείται το κεντρικό
περιεχόμενο.H ιςτοςελίδα κα υλοποιθκεί ικανοποιϊντασ τισ απαιτιςεισ για προςβαςιμότθτα από άτομα με ειδικζσ
ανάγκεσ ςε επίπεδο ΑΑ ( A-checker). Η επιςκεψιμότθτα του ςυςτιματοσ κα καταγράφεται ϊςτε να μπορεί να
αξιοποιθκεί περαιτζρω θ εμπειρία. Ο προχπολογιςμόσ δαπάνθσ για τισ προαναφερόμενεσ υπθρεςίεσ ανζρχεται
ςτο ποςό των 24.800 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. Η δαπάνθ κα ανατεκεί με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ
ανάκεςθσ του άρκρου 118 του Ν. 4412/16 με CPV 72000000-5 ςφμφωνα με το κοινό λεξιλόγιο για τισ Δθμόςιεσ
υμβάςεισ και οι υπθρεςίεσ κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν άμεςα λόγω του κατεπείγοντοσ.
2. Σθν τθλεφωνικι ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ. Η γραμμι κα λειτουργεί από Δευτζρα ζωσ Κυριακι από 8.00 ζωσ
20.00.Θα υποδζχεται κλιςεισ πολιτϊν που επικυμοφν να λάβουν ψυχολογικι και ςυναιςκθματικι ςτιριξθ,
ςυμβουλζσ για διαχείριςθ πανικοφ, άγχουσ κλπ από τον κατϋοίκον περιοριςμό, πλθροφορίεσ για ανακοινϊςεισ τθσ
Περιφζρειασ ςχετικά με τον κορωνοϊό, τθλζφωνα, διευκφνςεισ, ωράρια λειτουργίασ κλπ υπθρεςιϊν τθσ
Περιφζρειασ, κακοδιγθςθ ςτα ζντυπα διλωςθσ μετακίνθςθσ των πολιτϊν, και κακοδιγθςθ ςτθ δθμιουργία
λογαριαςμοφ Skype. Για τθν εξυπθρζτθςθ των κλιςεων κα λειτουργοφν δφο βάρδιεσ εργαςίασ και κα
απαςχολοφνται δφο τθλεφωνθτζσ ανά βάρδια και διακεκριμζνοι επιςτιμονεσ ( ψυχολόγοι κλπ ) με μεγάλθ
εμπειρία ςε κζματα ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ. Οι κλιςεισ κα εξυπθρετοφνται για λογαριαςμό και επϋ ονόματι
τθσ υπθρεςίασ , κα παρζχονται και γενικζσ πλθροφορίεσ ςε πολίτεσ , κα δίνεται θ δυνατότθτα να επικοινωνιςουν
και με email. Οι υπθρεςίεσ κα είναι εντελϊσ δωρεάν για τουσ πολίτεσ και θ κλιςθ κα χρεϊνεται με αςτικι χρζωςθ.
Ο προχπολογιςμόσ δαπάνθσ για τισ προαναφερόμενεσ υπθρεςίεσ ανζρχεται ςτο ποςό των 24.800 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ για χρονικό διάςτθμα δφο μθνϊν . Η δαπάνθ κα ανατεκεί με τθ διαδικαςία τθσ
απευκείασ ανάκεςθσ του άρκρου 118 του Ν. 4412/16 με CPV 72253000-3 ςφμφωνα με το κοινό λεξιλόγιο για τισ
Δθμόςιεσ υμβάςεισ και οι υπθρεςίεσ κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν άμεςα λόγω του κατεπείγοντοσ.
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Η δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ τθσ ζκτακτθσ επιχοριγθςθσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν , προσ τισ
Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ , με τθν απόφαςθ 18169/13-3-2020, για τθν κάλυψθ αναγκϊν αποφυγισ τθσ διάδοςθσ του
κορωνοϊοφ και ςυγκεκριμζνα θ Οικονομικι υπθρεςία κα προχωριςει ςτθν ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ ςτον ΚΑΕ 02.00.151.0899.01.1122 ποςοφ 49.600,00 €, αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ
τθσ πρϊτθσ αναμόρφωςθσ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020..

Η Οικονομικι Επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
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 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 81553/790/30-03-2020 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ
Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πιςτϊςεων ςυνολικοφ ποςοφ 49.600,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για:
1. Σθ δθμιουργία και τθ ςυντιρθςθ διαδικτυακισ πλατφόρμασ one stop shop. Οι επιμζρουσ ενότθτεσ
που κα περιζχει θ πλατφόρμα ενδεικτικά κα είναι: Ενθμερϊνομαι (Η ενθμζρωςθ πρζπει να
πραγματοποιείται μόνο από ζγκυρεσ πθγζσ ) – Ψυχαγωγοφμαι (Περνϊ δθμιουργικά και ςτο ςπίτι) –
Εκπαιδεφομαι (Χρειάηομαι νζεσ δεξιότθτεσ όπωσ πχ τθλεργαςία, νζεσ τεχνολογίεσ) – Ενδυναμϊνομαι
τόςο πνευματικά όςο και ςωματικά) – Μιλάω ςε ειδικό (με τθλεφωνικι γραμμι ψυχοκοινωνικισ
υποςτιριξθσ για τον κορωνοϊό) – Μακαίνω τον τόπο μασ (Γεμίηω με εικόνεσ και εμπειρίεσ) –
Εξυπθρετοφμαι (Όλεσ οι υπθρεςίεσ με ζνα κλικ). H πλατφόρμα κα είναι ςε δφο γλϊςςεσ (ελλθνικά,
αγγλικά), κα παρζχει υποςτιριξθ μετάβαςθσ από/προσ ιςτοςελίδεσ τρίτων φορζων, κα ζχει δυναμικι
οργάνωςθ, δομι και παρουςίαςθ περιεχομζνου, κατάλλθλα προςαρμοςμζνου ςτισ λειτουργικζσ
απαιτιςεισ. Η διάκεςθ των πλθροφοριϊν κα γίνεται με βάςθ ςυγκεκριμζνα διεκνι πρότυπα, ϊςτε θ
πλθροφορία να είναι προςπελάςιμθ από όλεσ τισ κατθγορίεσ των πολιτϊν. Η κεντρικι ςελίδα κα
επαναςχεδιάηεται τακτικά με ςκοπό να ενιςχυκεί θ εμπειρία των χρθςτϊν και κα υπάρχει θ δυνατότθτα
να επικαιροποιείται το κεντρικό περιεχόμενο. H ιςτοςελίδα κα υλοποιθκεί ικανοποιϊντασ τισ απαιτιςεισ
για προςβαςιμότθτα από άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ ςε επίπεδο ΑΑ ( A-checker). Η επιςκεψιμότθτα του
ςυςτιματοσ κα καταγράφεται ϊςτε να μπορεί να αξιοποιθκεί περαιτζρω θ εμπειρία.
Ο προχπολογιςμόσ δαπάνθσ για τισ προαναφερόμενεσ υπθρεςίεσ ανζρχεται ςτο ποςό των 24.800 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. Η δαπάνθ κα ανατεκεί με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ του
άρκρου 118 του Ν. 4412/16 με CPV 72000000-5 ςφμφωνα με το κοινό λεξιλόγιο για τισ Δθμόςιεσ
υμβάςεισ και οι υπθρεςίεσ κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν άμεςα λόγω του κατεπείγοντοσ.

2. Σθν τθλεφωνικι ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ. Η γραμμι κα λειτουργεί από Δευτζρα ζωσ Κυριακι από
8.00 ζωσ 20.00. Θα υποδζχεται κλιςεισ πολιτϊν που επικυμοφν να λάβουν ψυχολογικι και
ςυναιςκθματικι ςτιριξθ, ςυμβουλζσ για διαχείριςθ πανικοφ, άγχουσ κλπ από τον κατϋ οίκον περιοριςμό,
πλθροφορίεσ για ανακοινϊςεισ τθσ Περιφζρειασ ςχετικά με τον κορωνοϊό, τθλζφωνα, διευκφνςεισ,
ωράρια λειτουργίασ κλπ υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ, κακοδιγθςθ ςτα ζντυπα διλωςθσ μετακίνθςθσ
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των πολιτϊν, και κακοδιγθςθ ςτθ δθμιουργία λογαριαςμοφ Skype. Για τθν εξυπθρζτθςθ των κλιςεων
κα λειτουργοφν δφο βάρδιεσ εργαςίασ και κα απαςχολοφνται δφο τθλεφωνθτζσ ανά βάρδια και
διακεκριμζνοι επιςτιμονεσ (ψυχολόγοι κλπ) με μεγάλθ εμπειρία ςε κζματα ψυχοκοινωνικισ
υποςτιριξθσ. Οι κλιςεισ κα εξυπθρετοφνται για λογαριαςμό και επϋ ονόματι τθσ υπθρεςίασ ,

κα

παρζχονται και γενικζσ πλθροφορίεσ ςε πολίτεσ, κα δίνεται θ δυνατότθτα να επικοινωνιςουν και με
email. Οι υπθρεςίεσ κα είναι εντελϊσ δωρεάν για τουσ πολίτεσ και θ κλιςθ κα χρεϊνεται με αςτικι
χρζωςθ.
Ο προχπολογιςμόσ δαπάνθσ για τισ προαναφερόμενεσ υπθρεςίεσ ανζρχεται ςτο ποςό των 24.800 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ για χρονικό διάςτθμα δφο μθνϊν. Η δαπάνθ κα ανατεκεί με τθ
διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ του άρκρου 118 του Ν. 4412/16 με CPV 72253000-3 ςφμφωνα με
το κοινό λεξιλόγιο για τισ Δθμόςιεσ υμβάςεισ και οι υπθρεςίεσ κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν άμεςα
λόγω του κατεπείγοντοσ.

Η δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ τθσ ζκτακτθσ επιχοριγθςθσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν , προσ τισ
Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ, με τθν απόφαςθ 18169/13-3-2020, για τθν κάλυψθ αναγκϊν αποφυγισ τθσ
διάδοςθσ του κορωνοϊοφ και ςυγκεκριμζνα θ Οικονομικι υπθρεςία κα προχωριςει ςτθν ζκδοςθ
απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ςτον ΚΑΕ 02.00.151.0899.01.1122 ποςοφ 49.600,00 €, αμζςωσ μετά
τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ πρϊτθσ αναμόρφωςθσ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020..

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

