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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 18 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ: 122419/763

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 563/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 120374/747/12-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Ηλείασ
τθσ Π.Δ.Ε..
Διευκρίνιςε
ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 563/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 74.400,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν που αφορά τθν ανάπτυξθ
ςυςτιματοσ πλθροφορικισ για τθν υποςτιριξθ δράςεων προαγωγισ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
τόνωςθσ τθσ απαςχόλθςθσ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 17θ Μαΐου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 124249/784/13-05-2021 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 - τακτικό μζλοσ 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. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

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.

Σελίδα 2 από 7
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Αρ. Απόφαςθσ 563/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 27ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 74.400,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ ςφναψθ
ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν που αφορά τθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ πλθροφορικισ για τθν υποςτιριξθ
δράςεων προαγωγισ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τόνωςθσ τθσ απαςχόλθςθσ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 120374/747/12-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.,
θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ 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’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Τπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το χρθματικό
ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
9. 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.
10.Σθν υπ’ αρικ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/τϋ Τ.Ο.Δ.Δ./07-09-2020) απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
11.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)».
12.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»
13.Tισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
ελίδα 3 από 7
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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».
14. Σθν αρικμ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-09-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Βϋ/5-10-2020) απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
15.Σθν υπ. αρικμ. 186/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021, θ
οποία, αφοφ ελζγχκθκε, βρζκθκε νόμιμθ ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ)
απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
16.Σο υπ. αρικμ. ΠΔΕ/ΓΑΘ/65479/468/11-03-2021 αίτθμα βεβαίωςθσ φπαρξθσ πίςτωςθσ ςτον εγκεκριμζνο
προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν που αφορά τθν
ανάπτυξθ ςυςτιματοσ πλθροφορικισ για τθν υποςτιριξθ δράςεων προαγωγισ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
τόνωςθσ τθσ απαςχόλθςθσ.
17.Σθν αρικμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/69891/4178/29-03-2021 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ, τθσ Δ/νςθσ
Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, Γενικισ Δ/νςθσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν οποία θ ςυγκεκριμζνθ πίςτωςθ χριηει εξειδίκευςθσ.
Δεδομζνων των νζων και ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που δθμιοφργθςε θ πανδθμία του ιοφ COVID-19 ςε όλουσ τουσ
τομείσ τθσ οικονομίασ, επθρεάηοντασ καταλυτικά το μεγαλφτερο τμιμα των επιχειριςεων και των οικονομικϊν
δραςτθριοτιτων που λαμβάνουν χϊρα εντόσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κακϊσ και του ανκρϊπινου
δυναμικοφ που απαςχολείται ςε όλουσ του κλάδουσ τθσ οικονομίασ, είναι ουςιϊδουσ ςθμαςίασ θ ανάλθψθ, εκ
μζρουσ τθσ Περιφζρειασ, μζτρων ςυγκράτθςθσ και αναςτροφισ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν.
το πλαίςιο των ςυντονιςμζνων ενεργειϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν ςτιριξθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ, απαιτείται θ αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν, ο ςυντονιςμόσ με τισ ανάγκεσ τθσ
ψθφιακισ εποχισ και θ ανάπτυξθ ςυςτθμάτων που κα διευκολφνουν τθν βαςικι λειτουργία των επιχειριςεων
αλλά και τθν αναηιτθςθ κζςεων εργαςίασ ςε αυτζσ τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ.
Θ ανάπτυξθ ςυςτιματοσ πλθροφορικισ για τθν υποςτιριξθ δράςεων προαγωγισ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
τόνωςθσ τθσ απαςχόλθςθσ που κα: α) επιτρζπει τθν άμεςθ ενθμζρωςθ και περαιτζρω τθν διάχυςθ
προςαρμοςμζνθσ πλθροφορίασ ςτισ επιχειριςεισ και τουσ επιχειρθματίεσ, β) προάγει τθν επικοινωνία μεταξφ
των αρμόδιων οργάνων τθσ Περιφζρειασ και των επιχειριςεων, γ) παρζχει προςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ
ςτουσ ανζργουσ τθσ Περιφζρειασ που επικοινωνοφν με τθν υπθρεςία και, δ) υποςτθρίηει τθν λιψθ αποφάςεων
και τον ςχεδιαςμό δράςεων μζςω τθσ καταγραφισ απόψεων, τάςεων και αναγκϊν, αποτελεί βαςικό εργαλείο
για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ ςτιριξθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ.
Σο ςφςτθμα πλθροφορικισ κα παρζχει ολοκλθρωμζνο πλαίςιο λειτουργιϊν με προςτικζμενθ αξία πολλαπλάςια
τθσ αξίασ των επιμζρουσ τμθμάτων του. Με τθν αξιοποίθςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν διαδικτφου και τθν
υιοκζτθςθ ενόσ απλοφ ςτθ χριςθ, διαδραςτικοφ περιβάλλοντοσ το ςφςτθμα κα είναι άμεςα προςβάςιμο ςτο
ςφνολο των πολιτϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ενϊ, υπό προχποκζςεισ κα μπορεί να αξιοποιθκεί για τθν
υποςτιριξθ ευρφτερων όμοιων δράςεων, πζραν του πεδίου τθσ επιχειρθματικότθτασ / απαςχόλθςθσ.
Θ πλθροφορία που παράγεται ι ςυλλζγεται από τθν υπθρεςία και αφορά ςε υφιςτάμενεσ ι νζεσ επιχειριςεισ ι
εν γζνει κεωρείται ότι αφορά το επιχειρείν, ταξινομείται και χαρακτθρίηεται κατάλλθλα και, εντάςςεται ςε
κατάλλθλο αποκετιριο επιχειρθματικισ γνϊςθσ. Σο τελευταίο είναι αφ’ ενόσ μεν προςβάςιμο διαδικτυακά, αφ’
ετζρου δε, διαχζεται προσ κάκε ενδιαφερόμενο που ζχει προθγουμζνωσ εκδθλϊςει ςχετικό ενδιαφζρον (π.χ.
μζςω εγγραφισ) μζςω ψθφιακοφ διαφλου. Θ πλθροφόρθςθ μπορεί να αφορά δράςεισ επιδοτιςεων,
ενιςχφςεων, χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων, πρόςλθψθσ ι διατιρθςθσ προςωπικοφ και κάκε άλλθ πλθροφορία
που ζχει αξία για τθν επιχείρθςθ.
Με γνϊμονα τθν άμεςθ και ςτοχευμζνθ επικοινωνία των επιχειριςεων/ επιχειρθματιϊν με τα αρμόδια ςτελζχθ
των υπθρεςιϊν τθσ ΠΔΕ, προβλζπεται θ λειτουργικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ. Μζςα από το ςφςτθμα κα
προςδιορίηεται ζνασ ι περιςςότεροι αρμόδιοι υπάλλθλοι για ςυγκεκριμζνο/α κεματικό/α αντικείμενο/α. Θ
επιχείρθςθ/ ο επιχειρθματίασ που επικυμεί να επικοινωνιςει με τθν Περιφζρεια για κζματα ςχετικά με κάποιο
από τα διακζςιμα αντικείμενα, υποβάλλει το ερϊτθμά/ αίτθμά του μζςα από το ςφςτθμα. Σο ερϊτθμα/ αίτθμα
δρομολογείται αυτόματα ςτον προκακοριςμζνο αρμόδιο υπάλλθλο ο οποίοσ, μζςα από το ςφςτθμα, απαντά.
Παράλλθλα, κα υποςτθρίηεται θ δυνατότθτα του υπαλλιλου να ειςάγει τθν απάντθςθ ςτο αποκετιριο γνϊςθσ,
εφόςον κεωρεί ότι κάτι τζτοιο είναι χριςιμο για τθν επιχειρθματικι κοινότθτα. Με τον τρόπο αυτό, πζραν από
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τθν διαχείριςθ τθσ άμεςθσ επικοινωνίασ, κεματικά προςδιοριςμζνθσ, μεταξφ επιχείρθςθσ/υπθρεςίασ,
εμπλουτίηεται περαιτζρω το κεντρικό ςθμείο διάχυςθσ τθσ επιχειρθματικισ πλθροφορίασ.
Επιπλζον, κα εφαρμοςτεί θ λειτουργία τθσ καταγραφισ, από το ςφνολο ι τμιμα τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ
τθσ ΠΔΕ, των τρεχουςϊν ι μελλοντικϊν αναγκϊν, προτεραιοτιτων, τάςεων ι γνϊμθσ, με ςτόχο μεταξφ άλλων,
τθν προετοιμαςία δράςεων και τον ςχεδιαςμό εξειδικευμζνων παρεμβάςεων. Θ καταγραφι μπορεί να γίνεται ςε
επιμζρουσ κεματικά αντικείμενα και να αφορά επιχειριςεισ που προςκαλοφνται για τον ςκοπό αυτι ι
οποιονδιποτε ενδιαφερόμενο. Μζςω απλϊν ι ςφνκετων ερευνϊν / δθμοςκοπιςεων, προςωποποιθμζνων ι
ανϊνυμων, κυλιόμενων ι μοναδικϊν, το ςφςτθμα κα δίνει τθν δυνατότθτα ποςοτικισ αποτφπωςθσ των
απαντιςεων ϊςτε να είναι εφικτι θ περαιτζρω επεξεργαςία αυτϊν κακϊσ και θ ςτατιςτικι ανάλυςι τουσ.
Με δεδομζνο ότι οι ςυνκικεσ περιοριςμοφ για τθν αποφυγι διαςποράσ τθσ πανδθμίασ επιβάλουν τθν ανάδειξθ
νζων τρόπων επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ και αυτι είναι μία ςυνκικθ που κα ιςχφει για μεγάλο χρονικό
διάςτθμα, θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων υιοκετεί ευζλικτα ςυςτιματα
επικοινωνίασ που μεγιςτοποιοφν τθν αποτελεςματικότθτα ςτθν εξυπθρζτθςθ των επιχειριςεων και των πολιτϊν
και ελαχιςτοποιοφν τθν δια ηϊςθσ επαφι.
Μια εξίςου ςθμαντικι ομάδα λειτουργιϊν του ςυςτιματοσ κα είναι αυτι τθσ αυτοματοποίθςθσ τθσ επικοινωνίασ
μεταξφ ανζργων – κατοίκων τθσ ΠΕ Θλείασ και των υπθρεςιϊν αυτισ. Μζςω του ςυςτιματοσ, ο ενδιαφερόμενοσ
κα μπορεί να ςτζλνει ερϊτθμα / αίτθμα προσ τισ υπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ, επιλζγοντασ το είδοσ του
μθνφματόσ του από ζνα κατάλογο κεμάτων. Σο μινυμα κα δρομολογείται ςε ζναν ι περιςςότερουσ
προκακοριςμζνουσ αποδζκτεσ προσ απάντθςθ. Για κάκε διακριτι ροι μθνυμάτων κα τθρείται πλιρεσ ιςτορικό
ϊςτε να είναι δυνατι θ ιχνθλάτθςθ τθσ επικοινωνίασ, ςε περίπτωςθ που απαιτθκεί. το πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ
των ειςερχομζνων / εξερχομζνων μθνυμάτων, κα υποςτθρίηεται θ δυνατότθτα ομαδοποίθςθσ / χαρακτθριςμοφ
αυτϊν με ςτόχο τθν διευκόλυνςθ των αρμόδιων ςτελεχϊν να απαντοφν ςτα ίδια ερωτιματα διαφορετικϊν
προςϊπων.
το παραπάνω ςφςτθμα και για τθν ενιαία παροχι προθγμζνων υπθρεςιϊν του φορζα, κα λθφκεί υπόψθ ο Ν.
4727/2020, που ενςωματϊνει τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/2102 για τθν προςβαςιμότθτα των ιςτότοπων και των
εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ των οργανιςμϊν του δθμόςιου τομζα, θ οποία, ςυμπλθρωματικά τθσ ιδθ
ιςχφουςασ εκνικισ νομοκεςίασ, κακορίηει ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ, που πρζπει να
τθροφνται κατά το ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ, λειτουργία και ςυντιρθςθ των ιςτότοπων και των εφαρμογϊν για
φορθτζσ ςυςκευζσ των οργανιςμϊν του δθμόςιου τομζα, προκειμζνου να κακίςτανται προςβάςιμα ςε όλουσ
τουσ χριςτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ατόμων με αναπθρίεσ, κακϊσ και το πρότυπο EN 301 549 v2.1.2
“Accessibility requirements for ICT products and services” (2018-08), εφόςον δεν ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτοιχεία αναφοράσ που παραπζμπουν ςε μια πιο πρόςφατθ ζκδοςθ του
ευρωπαϊκοφ προτφπου.
Ανοιχτά Δεδομζνα: α) το ψθφιακό περιεχόμενο που κα παραχκεί ςτο πλαίςιο του ζργου κα είναι ςυμβατό με τισ
κατευκφνςεισ που ςχετίηονται με τθν παραγωγι ανοικτοφ ψθφιακοφ περιεχόμενου (Open Data)(Οδθγία (ΕΕ)
2019/1024) και τθ δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςισ του, β) κα λθφκεί μζριμνα για τθν υλοποίθςθ κατάλλθλων
προγραμματιςτικϊν διεπαφϊν (API) για τθν διάκεςθ δεδομζνων με τθν μορφι των Ανοικτϊν Δθμόςιων
Δεδομζνων (open data),
Αρχιτεκτονικι: Θα υιοκετθκεί αρκρωτι (modular) αρχιτεκτονικι, ϊςτε να είναι εφικτι θ αξιοποίθςθ μελλοντικϊν
οριηόντιων δράςεων.
Σζλοσ, όπου είναι εφικτό κα απαλείφονται δικαιολογθτικά και τα απαραίτθτα δεδομζνα να αντλοφνται μζςω
διαλειτουργικότθτασ μζςω του Κζντρου Διαλειτουργικότασ (ΚΕ.Δ). Σζλοσ, κα υπάρχουν ςφνδεςμοι με Εγχειρίδιο
Χριςθσ, υχνζσ ερωτιςεισ, Θεςμικό Πλαίςιο, Επικοινωνία.
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2021 ςτον φορζα και ΚΑΕ
02.00.072.0899.01.1102 του ποςοφ των 74.400,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. Ο κωδικόσ cpv για τθν
ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ είναι 72262000-9 «Τπθρεςίεσ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ».
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν:
Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ του ποςοφ 74.400,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για τθν ςφναψθ
ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν που αφορά τθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ πλθροφορικισ για τθν υποςτιριξθ δράςεων
προαγωγισ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τόνωςθσ τθσ απαςχόλθςθσ. Θ ανωτζρω δαπάνθ βαρφνει τον
προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.00.072.0899.01.1102.
Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία που κα ακολουκθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 117 του Ν.4412/2016 είναι ο υνοπτικόσ
Διαγωνιςμόσ.
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τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Βαςίλειο Γιαννόπουλο – Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
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’/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. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 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.
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 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», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 120374/747/12-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε..
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 74.400,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ
ςφναψθ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν που αφορά τθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ πλθροφορικισ για τθν
υποςτιριξθ δράςεων προαγωγισ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τόνωςθσ τθσ απαςχόλθςθσ.
Η ανωτζρω δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021 και
ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.00.072.0899.01.1102 και θ διαγωνιςτικι διαδικαςία που κα ακολουκθκεί
ςφμφωνα με το άρκρο 117 του Ν.4412/2016 είναι ο υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ.

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ.κ. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ, Λφτρασ
Ιωάννθσ, Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ και Μωραΐτθσ Νικόλαοσ, ψιφιςαν αρνθτικά.

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
Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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