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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 02 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ:311849/1852
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1291/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:311844/19728/23-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1291/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Εξουςιοδότθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και
Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε., ςτον οποίο ζχει μεταβιβαςτεί θ αρμοδιότθτα, ςφμφωνα με τθν αρικμ.
249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ,
για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τθν εταιρεία «DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΤΜΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» ςτα πλαίςια του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ
ςφμβαςθσ ανάκεςθσ ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ για τισ ανάγκεσ του
ζργου «Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area
through cinema» με ακρωνφμιο CIAK που ζχει ενταχκεί και χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Εδαφικισ υνεργαςίασ Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» (MIS 5003582)»» για δικζσ ςασ
ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 65/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 01θ Δεκεμβρίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 317325/1896/27-11-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν 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.

Λφτρασ Ιωάννθσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 1291/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 7ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο:
«Εξουςιοδότθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε.,
ςτον οποίο ζχει μεταβιβαςτεί θ αρμοδιότθτα, ςφμφωνα με τθν αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ
4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
με τθν εταιρεία

«DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ

ΤΜΒΟΤΛΩΝ» ςτα πλαίςια του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ ςε
εξωτερικό ςυνεργάτθ υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ για τισ ανάγκεσ του ζργου «Common
Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema» με
ακρωνφμιο CIAK που ζχει ενταχκεί και χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικισ
υνεργαςίασ Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» (MIS 5003582)».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:311844/19728/23-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη :
1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ
Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ» με το οποίο ςυςτήθηκαν και
ςυγκροτήθηκαν οι Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θζμα «Ζγκριςη τροποποίηςησ του Οργανιςμοφ τησ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και
Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του άρθρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ
και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) − δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςησ τησ διαφάνειασ, με την
υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων
ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
6. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίηςησ διατάξεων ςχετικά με την ανάληψη
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχήσ οδηγιϊν».
7. Σην υπ αριθμ 313/2019 απόφαςη του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςησ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τησ 26ησ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τησ νζασ περιφερειακήσ αρχήσ τησ Περιφζρεια Δυτικήσ Ελλάδασ.
8. Σην υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
9. Σην αριθμ. 281668/3810/26-9-2019 (ΦΕΚ 3722/τ.Β/8-10-2019) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Μεταβίβαςη άςκηςησ αρμοδιοτήτων οργανικϊν μονάδων τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ
ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ»
10. Σην υπ. αριθ. 143/2019 (10η υνεδρίαςη ςτισ 1.9.2019) απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ
Ελλάδασ με την οποία «εξελζγηςαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μζλη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και
3 του Ν.3852/2010)».
11. Σην υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
3
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Ελλάδασ με θζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ
Ελλάδασ»
12. Σισ διατάξεισ τησ παρ. 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητεσ Οικονομικήσ Επιτροπήσ ΟΣΑ α και β βαθμοφ και
Επιτροπήσ Ποιότητασ Ηωήσ ΟΣΑ α βαθμοφ» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατζςτηςε το άρθρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «χζδιο Καλλικράτησ» «αρμοδιότητεσ οικονομικήσ επιτροπήσ περιφερειϊν».
13. Σην αρ. 182/26-11-2019 Απόφαςη (14η υνεδρίαςη) του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με
θζμα «Ζγκριςη του Προχπολογιςμοφ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2020 κλπ.» (ΑΔΑ:
Ψ327Λ6-ΨΣΝ), καθϊσ και την αρ. 427/2020 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ ΠΔΕ «Α’ τροποποίηςη του
προχπολογιςμοφ τησ Π.Δ.Ε. ζτουσ 2020» (ΑΔΑ: 6Π817Λ6-ΒΕΞ).
14. Σην υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαςη Τπ. Οικονομίασ, με την οποία αναπροςαρμόςτηκε το
χρηματικό ποςό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την ςφναψη ςφμβαςησ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500)
ευρϊ.
15. Σην υπ’ αριθμ. 383/28-06-2019 απόφαςη τησ Επιτροπήσ Αναπτυξιακήσ και Κοινωνικήσ Πολιτικήσ
Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα: «Ζγκριςη αναγκαιότητασ διενζργειασ ςυνοπτικοφ
διαγωνιςμοφ για την ςφναψη ςφμβαςησ για την ανάθεςη ςε εξωτερικό ςυνεργάτη για την: α) παροχή
υπηρεςιϊν δημιουργίασ ψηφιακϊν μζςων επικοινωνίασ, β) παροχή υπηρεςιϊν υποςτήριξησ ςτην διοργάνωςη
φεςτιβάλ γ) παροχή υπηρεςιϊν ςυμβοφλων για την ίδρυςη Γραφείου Διευκόλυνςησ Οπτικοακουςτικϊν
Παραγωγϊν, ςυνολικήσ δαπάνησ μζχρι του ποςοφ των 47.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α, ςτα
πλαίςια υλοποίηςησ του ευρωπαϊκοφ ζργου «Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential
of the programme area through cinema», ςυνολικήσ δαπάνησ μζχρι του ποςοφ των 47.000,00 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικήσ άποψησ
προςφοράσ βάςει τησ τιμήσ» (ΑΔΑ: ΩΙΜΧ7Λ6-Θ2Ι).
16. Σην αριθμ. 847/2020 (ΑΔΑ: ΨΣ067Λ6-021) και 1956/2020 (ΑΔΑ: Ω8Θ67Λ6-Φ1) Αποφάςεισ Ανάληψησ
Τποχρζωςησ.
17. Σην υπ’ αριθμ. 691/2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα
«Ζγκριςη των όρων διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για την ανάθεςη ςε εξωτερικό ςυνεργάτη τεχνικήσ
υποςτήριξησ για τισ ανάγκεσ του ζργου «Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of
the programme area through cinema» με ακρωνφμιο CIAK που ζχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικήσ υνεργαςίασ Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» (MIS 5003582), ςυνολικήσ
δαπάνησ μζχρι του ποςοφ των 47.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακφρωςησ την
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικήσ άποψησ προςφοράσ βάςει τησ βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ-τιμήσ και
ζγκριςη των επιςυναπτόμενων τευχϊν»
18. Σην υπ’ αριθμ. 178662/11776/16-07-2020 διακήρυξη του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για την ςφναψη
ςφμβαςησ ανάθεςησ ςε εξωτερικό ςυνεργάτη υπηρεςιϊν τεχνικήσ υποςτήριξησ για τισ ανάγκεσ του ζργου
«Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema» με
ακρωνφμιο CIAK που ζχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικήσ υνεργαςίασ
Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» (MIS 5003582), ςυνολικήσ δαπάνησ ζωσ του ποςοφ των 47.000,00 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 37.903,22€ ΦΠΑ: 9.096,78€) και κριτήριο
κατακφρωςησ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικήσ απόψεωσ προςφορά βάςει τησ βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότηταστιμήσ για το ςφνολο των υπηρεςιϊν.
19. Σην αριθμ. 872/2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα «α)
Ζγκριςη του πρακτικοφ Νο1 του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για την ανάθεςη ςε εξωτερικό ςυνεργάτη υπηρεςιϊν
τεχνικήσ υποςτήριξησ για τισ ανάγκεσ του ζργου «Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism
potential of the programme area through cinema» με ακρωνφμιο CIAK που ζχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικήσ υνεργαςίασ Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» (MIS 5003582) και β)
ανάδειξη προςωρινοφ αναδόχου»
Με την αριθμ. 999/2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ εγκρίθηκε το
πρακτικό Νο2 του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για την ανάθεςη ςε εξωτερικό ςυνεργάτη υπηρεςιϊν τεχνικήσ
υποςτήριξησ για τισ ανάγκεσ του ζργου «Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of
the programme area through cinema» με ακρωνφμιο CIAK που ζχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικήσ υνεργαςίασ Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» (MIS 5003582) και αναδείχθηκε η
εταιρεία «DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» οριςτικόσ
ανάδοχοσ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ.
Εκ παραδρομήσ ςτην ανωτζρω απόφαςη δεν ζγινε εξουςιοδότηςη του Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ, ςτον οποίο ζχει μεταβιβάςει η αρμοδιότητα, ςφμφωνα με την
4
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αριθμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ, για
την υπογραφή τησ ςχετικήσ ςφμβαςησ.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για την :
Εξουςιοδότηςη του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ, ςτον οποίο ζχει
μεταβιβαςτεί η αρμοδιότητα, ςφμφωνα με την αριθμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020)
απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ, για την υπογραφή τησ ςφμβαςησ με την εταιρεία «DATA
RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» ςτα πλαίςια του ςυνοπτικοφ
διαγωνιςμοφ για την ςφναψη ςφμβαςησ ανάθεςησ ςε εξωτερικό ςυνεργάτη υπηρεςιϊν τεχνικήσ υποςτήριξησ
για τισ ανάγκεσ του ζργου «Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the
programme area through cinema» με ακρωνφμιο CIAK που ζχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικήσ υνεργαςίασ Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» (MIS 5003582).
Σο ευρωπαϊκό ζργο ««Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area
through cinema» με ακρωνφμιο CIAK ζχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Εδαφικήσ υνεργαςίασ Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» (MIS 5003582). H δαπάνη βαρφνει τον προχπολογιςμό
ζτουσ 2019 τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ και ςυγκεκριμζνα τον Κ.Α.Ε 01.071.9919.01.1285 Για τον ςκοπό
αυτό ζχουν εκδοθεί οι αριθμ. 847/2020 (ΑΔΑ: ΨΣ067Λ6-021) και 1956/2020 (ΑΔΑ: Ω8Θ67Λ6-Φ1) Αποφάςεισ
Ανάληψησ Τποχρζωςησ.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και 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’/29-8-2017) 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. 248595/2712/2016 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. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
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 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ 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 Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν

υπ’

αρικμ.

πρωτ.:311844/19728/23-11-2020

ειςιγθςθ

τθσ

Δ/νςθσ

Οικονομικοφ

–

Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εξουςιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε., ςτον
οποίο ζχει μεταβιβαςτεί θ αρμοδιότθτα ςφμφωνα με τθν αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ
4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ, να υπογράψει τθ ςφμβαςθ με
τθν εταιρεία «DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΩΝ»
ςτα πλαίςια του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ ςε εξωτερικό
ςυνεργάτθ υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ για τισ ανάγκεσ του ζργου «Common Initiatives to
AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema» με ακρωνφμιο
CIAK που ζχει ενταχκεί και χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικισ υνεργαςίασ
Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» (MIS 5003582).

Σο ευρωπαϊκό ζργο ««Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the
programme area through cinema» με ακρωνφμιο CIAK ζχει ενταχκεί και χρθματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικισ υνεργαςίασ Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» (MIS 5003582). H δαπάνθ
βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ 2019 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και ςυγκεκριμζνα τον Κ.Α.Ε
01.071.9919.01.1285. Για τον ςκοπό αυτό ζχουν εκδοκεί οι αρικμ. 847/2020 (ΑΔΑ: ΨΣ067Λ6-021) και
1956/2020 (ΑΔΑ: Ω8Θ67Λ6-Φ1) Αποφάςεισ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ.
Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςε
αρνθτικά.
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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
Σςοφμα Βαςιλικι
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