Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.05.18 11:07:52
EEST
Reason:
Location: Athens
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πάτρα 18 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ: 123891/780
ΠΡΟΣ:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας &
Καινοτομίας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 567/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.:

Την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

123888/352/13-05-2021

εισήγηση

του

Αντιπεριφερειάρχη

Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 567/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 37.200,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
συνδιοργάνωση του περιφερειακού αναπτυξιακού συνέδριου «9ο Regional Growth Conference
2021», που θα γίνει στην AchaiaClauss στην Πάτρα, το τριήμερο 3-5 Ιουνίου 2021», για δικές σας
ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, σήμερα την 17η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω
τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 124249/784/13-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:
1.

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της
Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020
(ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 567/2021
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 31ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη συμμετοχή
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη συνδιοργάνωση του περιφερειακού αναπτυξιακού συνέδριου
«9ο Regional Growth Conference 2021», που θα γίνει στην AchaiaClauss στην Πάτρα, το τριήμερο 3-5
Ιουνίου 2021».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 123888/352/13-05-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας,
Έρευνας & Καινοτομίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Τ. Α/7-6-2010) όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» (ΦΕΚ 139/Α/31-8-2019).
3. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας
(Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ ) & Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών Δημοσίου»
του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 ( ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
6. Την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση
διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
7. Τις Α) Την υπ΄ αρ. 88897/18-5-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ΄ αρ. 248595/2712/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας » ( ΦΕΚ4309
Β΄/30-12-2016).Β)Την υπ αρ.165633/8-8-2017 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/β΄/29-8-2017) με την οποία τροποποιείτε η υπ΄ αρ. 248595/27-122016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β΄/30-122016).
8. Την υπ αρ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-9-2019 έως και 31-12-2023.
9. Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/3-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ.
ΥΟΔΔ/9.9.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας».
10. Την υπ’ αρ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού
Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
11. Την υπ’ αρ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Αναπλήρωσης
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας», ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019.
12. Την υπ’ αρ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/249252/4252 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση
άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 4372/Β/5-10-2020).
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13. Την υπ΄ αρ. 186/2020 (ΑΔΑ: ΨΣΠ87Λ6-9Κ8 ) Απόφαση (20η Συνεδρίαση) του Περιφερειακού Συμβουλίου,
αναφορικά με την «Έγκριση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021, η ανωτέρω
απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την αρ. πρωτ. 2730/11-01-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΥΖ), όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει.
14. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα τις αρμοδιότητες
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
15. Τις αρμοδιότητες του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. σύμφωνα
με την υπ΄αρ. 249252/4252/(ΦΕΚ 4372τ.Β/5-10-2020).
16. Την υπ’ αριθμ. 1002009/2030/21-04-2021 επιστολή-αίτημά της εφημερίδας «Πελοπόνησσος», όπου
αιτήθηκε να συμμετάσχει η Περιφέρειας μας ως συνδιοργανωτής στο 9ο διεθνές περιφερειακό αναπτυξιακό
συνέδριο «9ο Regional Growth Conference 2021», που θα γίνει στην Achaia Clauss στην Πάτρα, το τριήμερο 3-5
Ιουνίου 2021.
17. To υπ.αριθμ. ΠΔΕ/ΓΑΠΑΕ/103568/311/21-4-2021 σχετικό αίτημα δέσμευσης πίστωσης.
18. Tις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 « ο Περιφερειάρχης αποφασίζει για την έγκριση
των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων
και των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού
οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Περιφερειάρχη, προηγείται απόφαση της
οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη
θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και
προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.»
Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Περιφέρεια δύναται νομίμως, με αποφάσεις των
συλλογικών της οργάνων, να προβαίνει στη διάθεση πιστώσεων και τη συνακόλουθη καταβολή δαπανών, που
δεν προβλέπονται μεν από διάταξη νόμου όμως είναι λειτουργικές για την Περιφέρεια, συνάδουν δηλαδή
προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της και συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της ή στην
αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών της, υπό την έννοια ότι η μη πραγματοποίησή τους θα προκαλούσε
πρόβλημα στη λειτουργία της υπηρεσίας ή θα εμπόδιζε την επιδίωξη των νομίμων σκοπών της.
Επίσης οι δαπάνες που συνάδουν προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της (στο άρθρο 186 του
Καλλικράτη ή στις αρμοδιότητες του εσωτερικού οργανισμού της Περιφέρειας) και συμβάλλουν στην εκπλήρωση
των σκοπών της ή στην αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών της (πχ. Ημερίδες, Συνέδρια, Εκθέσεις) είναι
νόμιμες και επιλέξιμες και εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και του θεσμικού της
ρόλου ως βασικού πυλώνα αναπτυξιακού προγραμματισμού, έχοντας αναλάβει τον ενιαίο στρατηγικό
αναπτυξιακό σχεδιασμό και υλοποίηση της περιφέρειας με τη συμμετοχή του πολίτη και επικεντρώνοντας στην
αντιμετώπιση όλων των υπερτοπικών προβλημάτων προτίθεται να συμμετάσχει ως συνδιοργανωτής στη
διοργάνωση του περιφερειακού αναπτυξιακού συνέδριου «Regional Growth Conference 2021», που θα γίνει
στην AchaiaClauss στην Πάτρα, το τριήμερο 3-5 Ιουνίου 2021.
Με την υπ’αριθμ. 1002009/2030/21-04-2021 επιστολή-αίτημά της η εφημερίδα «Πελοπόνησσος», αιτήθηκε να
συμμετάσχει η Περιφέρειας μας ως συνδιοργανωτής στο 9ο διεθνές περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο «9ο
Regional Growth Conference 2021», που θα γίνει στην Achaia Clauss στην Πάτρα, το τριήμερο 3-5 Ιουνίου 2021.
Το RGC αποτελεί δημόσια πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ κυβερνητικών, περιφερειακών, πανεπιστημιακών και
επιχειρηματικών οντοτήτων. Προωθεί την εκ του σύνεγγυς επαφή όσων σχεδιάζουν και εφαρμόζουν,
ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από τις περιφερειακές πολιτικές. Προωθεί την συνεργασία ώστε να
ενσωματώσουν τις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης που προωθούν οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί και να
απορροφήσουν τις καλές πρακτικές που υλοποιούνται στα κράτη-μέλη και σε άλλες Περιφέρειες.
Επισημαίνεται ότι, μετά από 8 επιτυχημένα συνέδρια, πάνω από 200 διακεκριμένους ομιλητές, 5.000 επισκέπτες,
90 μεγάλες εταιρείες-χορηγούς, 250 κύριες και παράλληλες εκδηλώσεις φέτος ο πήχης είναι ακόμη ψηλότερα.
Είναι ένα event που διοργανώνεται στην Πάτρα και θα αφορά όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Διεθνούς κύρους
και εγνωσμένης αξίας ομιλητές, σύνεδροι, opinionleaders από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική πολιτική και υψηλά
στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου θα συζητήσουν πάνω σε 15 θεματικές ενότητες. H αποτύπωση και η
συζήτηση σχετικά με καλές Ευρωπαϊκές πρακτικές θα ανοίξουν ένα διάλογο προς όλες τις Περιφέρειες και
εταιρείες της χώρας αλλά και της Ευρώπης.
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Στον επίσημο ιστότοπο του Συνεδρίου, www.rgc.gr είναι διαθέσιμες πληροφορίες για το φετινό συνέδριο, καθώς
πλούσιο υλικό (πρόγραμμα, multimedia υλικό, ομιλητές, κτλ) από τα προηγούμενα συνέδρια. Επίσης
σημειώνεται, ότι πλην του «φυσικού» κοινού, όλες οι συνεδρίες θα μεταδίδονται διαδικτυακά μέσω του
επίσημου site και των socialmedia του Συνεδρίου.
Είναι επείγον η Ελλάδα να κινητοποιηθεί σε περιφερειακό επίπεδο και να φτάσει τις ταχύτητες του Ευρωπαϊκού
γίγνεσθαι. Μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας πρέπει να ξυπνήσουν επιχειρηματικές δυνάμεις δημιουργίας,
να εφαρμοσθούν βέλτιστες πολιτικές προς τους πολίτες, και να καλυφθούν κενά υποδομών και λειτουργιών που
όμως θα είναι ειδικά σχεδιασμένες για το χαρακτήρα κάθε περιφέρειας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τις
καθυστερήσεις, τις προτεραιότητες και τη γραφειοκρατία της κεντρικής κρατικής διοίκησης. Απαιτείται ένα νέο
σύστημα τοπικής διακυβέρνησης (local governance), που θα δίνει αυτονομία στις περιφερειακές διοικήσεις, για
να σχεδιάζουν έξυπνες και βιώσιμες τοπικές πολιτικές ανάπτυξης, για να δημιουργούν συνεργασίες μεταξύ του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για να απαντούν στις οικονομικές, κοινωνικές, και πολιτιστικές προκλήσεις των
τοπικών κοινωνιών.
Η διοργάνωσή της ετήσιας συνάντησης έχει προγραμματιστεί για τις 3-5 Ιουνίου 2021 στη Πάτρα, στις ιστορικές
εγκαταστάσεις της Achaia Clauss.
Κεντρικός στόχος του φετινού συνεδρίου παραμένει η αναγκαιότητα η Ελλάδα να αναπτύξει την περιφερειακή
της πολιτική προσεγγίζοντας τις ταχύτητες του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. Απαιτείται να κινητοποιηθούν
επιχειρηματικές δυνάμεις δημιουργίας, να εφαρμοσθούν βέλτιστες πολιτικές προς τους πολίτες και να
καλυφθούν κενά περιφερειακής ολοκλήρωσης.
Το RGC με την πολύτιμη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει επιτύχει κάθε χρόνο να αποτελεί τον
βασικό χώρο ολιστικής διαβούλευσης της χώρας και διεθνώς για τη σχετική με την Περιφερειακή Ανάπτυξη
θεματολογία. Φέτος, ο θεσμός θα αφορά ακόμα περισσότερο την Περιφερειακή Ανάπτυξη σε Πανευρωπαϊκό
επίπεδο, σε άξονες μεγάλης προτεραιότητας που θέτουν τα συλλογικά όργανα διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Στο 9ο Συνέδριο σχεδιάζεται σειρά δράσεων και ενεργειών όπου:
• Προωθείται η εκ του σύνεγγυς επαφή όσων σχεδιάζουν και εφαρμόζουν, ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται
από τις πολιτικές που χαράσσονται σε περιφερειακό επίπεδο.
• Αναδεικνύεται η δυναμική της ελληνικής περιφέρειας με θεματολόγια στενά συνυφασμένη με το όραμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφερειακή ανάπτυξη.
• Συμβάλει στο όραμα για μια περιφερειακή ανάπτυξη, έτσι όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα
τα κράτη-μέλη και σε συνδυασμό πάντα με τις πολιτικές που προωθούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, αλλά και
σύμφωνα με τις ανάγκες του κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα της χώρας μας.
• Προάγει συνέργειες μεταξύ των εμπλεκόμενων αναπτυξιακών φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο και επιδιώκει τη σταθερή και αμφίδρομη επικοινωνία με την κεντρική κυβέρνηση για τη συνολική
στρατηγική στόχευση της κάθε περιφέρειας, με βιώσιμα και καινοτόμα χαρακτηριστικά.
• Αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των τοπικών οικονομιών και προωθεί την ταυτότητα της κάθε
περιοχής στα αντίστοιχα δίκτυα και κανάλια διεθνώς.
• Αξιοποιεί με καινοτόμα και δημιουργική προσέγγιση δεδομένα και δείκτες για το περιφερειακό
οικοσύστημα κάθε περιοχής και σε σύγκριση με άλλες περιοχές.
• Ενισχύει τη διασύνδεση κάθε περιφέρειας με τις αντίστοιχες μάκροπεριφέρειες θεσμικών ενοτήτων εντός
Ε.Ε. όπως αυτή της Αδριατικής & Ιονίου.
• Αντλεί διαπεριφερειακά και διατομεακά καλές πρακτικές, γνώση καιτεχνολογίες αιχμής από διακεκριμένα
μοντέλα ανάπτυξης περιφερειών της Ε.Ε. αλλάκαι παγκοσμίως.
Οι βασικοί πυλώνες – άξονες και οι παράλληλες δράσεις
Έχουν σχεδιαστεί «sessions» και «onetoone συζητήσεις» πάνω στους 6 βασικούς πυλώνες – άξονες
(επισυνάπτεται πλάνο δράσεων και το πρόγραμμα του συνεδρίου)
1) Οικονομία και Ανάπτυξη
2) Περιβάλλον, Ενέργεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη
3) Τουρισμός, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
4)Υποδομές
5)Πολιτισμός και Παιδεία
6) Υγεία

Σελίδα 5 από 9

ΑΔΑ: Ω1Θ17Λ6-ΘΨΓ
Παράλληλα θα τρέχουν «workshops», «summer school», «roundtables sessions» και «ψηφιακοί διάλογοι (Digital
Dialogues)».
Η συμμετοχή της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην προηγούμενη διοργάνωση
Κατά γενική ομολογία το 2020 επετεύχθη ο στόχος που τέθηκε,το 8th Regional Growth Conference, αποτέλεσε
ένα Συνέδριο Πανελλήνιου ενδιαφέροντος με θέμα την Περιφερειακή Ανάπτυξη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για την
επόμενη διοργάνωση, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, ο θεσμός θα αφορά ακόμα περισσότερο την
Περιφερειακή Ανάπτυξη σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε άξονες μεγάλης προτεραιότητας που θέτουν τα
συλλογικά όργανα διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η προβολή της Περιφέρειας στο 8th Regional Growth Conference, ξεκίνησε πολύ πριν την έναρξη του Συνεδρίου,
με την προβολή της ως κεντρικός πυλώνας του Συνεδρίου, στα SocialMedia, στο τηλεοπτικό spot του Συνεδρίου
που προβλήθηκε στην Δημόσια Τηλεόραση και σε περιφερειακά κανάλια αλλά και καταχωρήσεις στην
εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Σημειώνεται ότι σε κάθε καρτέλα-καταχώρηση παρουσίασης πυλώνας ή θεματικής
του Συνεδρίου το λογότυπο της ΠΔΕ τύγχανε ιδιαίτερης προβολής.
DigitialDialogues: Μια καινοτομία που έκανε την διαφορά
Προσαρμοζόμενοι στο πνεύμα της εποχής, το Regional Growth Conference πριν την διεξαγωγή του «φυσικού»
Συνεδρίου προχώρησε την πραγματοποίηση τεσσάρων Digital Dialogues με θέματα αιχμής (στον σύνδεσμο και τα
4 event του συνεδρίου). Τα προσυνεδριακά DigitalDialogues στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία με ικανοποιητικό
αριθμό online Θεατών, αποτέλεσμα αυτών ήταν η καταθεση προτάσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα που
απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της περιφέρειας αναφορικά με την αύξηση του παραγωγικού πλούτου, της
ευημερίας των πολιτών, της δημιουργίας ενός ισχυρού και συνεχούς ς κοινωνικού διχτυου και της δημιουργίας
υποδομών και επενδύσεων σε επιχειρηματικά και καινοτομα σχέδια.
Προσυνεδριακοί Ψηφιακοί Διάλογοι:
Υπό το πρίσμα της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19, το Περιφερειακό Συνέδριο Ανάπτυξης ξεκίνησε μια νέα
πρωτοβουλία και διοργανώνει μια σειρά επιτυχημένων ψηφιακών εκδηλώσεων με την ονομασία «Digital
Dialogues». Οι ψηφιακοί διάλογοι είναι μικρές εκδηλώσεις όπου εκπρόσωποι από την κυβέρνηση, τον
πανεπιστήμιο, τις ΜΚΟ, τους διεθνείς οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα συζητούν τις τρέχουσες και
αναδυόμενες προκλήσεις και αντιμετωπίζουν αντίστοιχες λύσεις, παρά τους περιορισμούς που οφείλονται στην
πανδημία. Οι Ψηφιακοί Διάλογοι είναι ανοιχτοί στο κοινό σε μηνιαία βάση. Το σύνολο των προσυνεδριακών
εκδηλώσεων παρατίθεται στον σύνδεσμο: https://rgc.gr/digital-dialogues/
Προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Τέλος μέσω της συνδιοργάνωσης στο εν λόγω συνέδριο, επιτυγχάνεται η προβολή των σημάτων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σε εθνικό επίπεδο μέσω του προωθητικού υλικού του συνεδρίου πριν την διεξαγωγή του
«φυσικού» συνεδρίου και ιδιαίτερα κατά την διεξαγωγή του. Συγκεκριμένα:
ProEvent
 Εμφάνιση λογοτύπου σε όλες τις εκστρατείες προβολής μέσω email (Newsletter)
 Προβολή λογοτύπου στο site του θεσμού, www.rgc.gr
 Εμφάνιση λογοτύπου στα social media του θεσμού
 Εμφάνιση λογοτύπου στο τηλεοπτικό σποτ του Συνεδρίου
Φυσικό Συνέδριο
 Προβολή λογοτύπου στο κεντρικό backdrop του Συνεδρίου
 Προβολή λογοτύπου στη καρτέλα χορηγών σε Monitors στους χώρους του Συνεδρίου
 Προβολή λογοτύπου κατά τη διάρκεια της ψηφιακής μετάδοσης του Συνεδρίου
 Ένταξη διαφημιστικού υλικού στην «Ψηφιακή τσάντα» του Συνεδρίου
Για την συνδιοργάνωση του 9ου Regional Growth Conference 2021 αιτήθηκαν το ποσό των 37.200,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καλύπτοντας τμήμα των εξόδων της διοργάνωσης τα οποία ανέρχονται στο
ποσό των 250.408,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ βάση του προϋπολογισμού του συνεδρίου.
Ειδικότερα οι δαπάνες που θα καλυφθούν από την Περιφέρεια έχουν ως ακολούθως:
1) Οπτικοακουστικός εξοπλισμός συνεδριακού χώρου και παράλληλων δράσεων, εκτιμώμενης δαπάνης
12.000,00 ευρώ, CPV 92370000-5
2) Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας (όπως τηλεοπτική παραγωγή, live streaming, ζωντανή τηλεοπτική
μετάδοση, φωτογραφική κάλυψη και αρχειακό υλικό-μοντάζ) εκτιμώμενης δαπάνης 10.000,00 ευρώ, CPV
92220000-9
3) Εκτυπώσεις (παραγωγή εκτυπώσεων υλικού συνεδρίου και εκτυπωτικά εντύπων όπως banner, αφίσες,
λάβαρα, σήμανση και πρόγραμμα) εκτιμώμενης δαπάνης 6.000,00 ευρώ, CPV 79800000-2
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4) Υπηρεσίες catering (όπως coffee breaks, lunch, dinner) εκτιμώμενης δαπάνης εκτιμώμενης δαπάνης
9.200,00ευρώ, CPV 55520000-1
Διευκρινίζεται ότι το συνέδριο θα διεξαχθεί με δυνατότητα συμμετεχόντων με φυσική παρουσία και
τηλεδιάσκεψης μέσω διαδικτύου στη περίπτωση που απαιτηθεί.
Η δαπάνη θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για κάθε
είδος δαπάνης και διακριτού CPV σύμφωνα με το Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) όπως αυτές
περιγράφονται ανωτέρω, όπου κατά την οποία διάκριση δεν υπερβαίνει κάθε μία, το όριο απευθείας ανάθεσης
των διατάξεων του άρθρου 5 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν.4623/2019 που υπάγονται στην αρμοδιότητα
του Περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση (με απόφασή του ο Περιφερειάρχης έχει μεταβιβάσει αυτή την
αρμοδιότητά του στους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες μέχρι του ποσού των 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ).
Η ανωτέρω δαπάνη την οποία προτίθεται να καλύψει η Περιφέρεια, α) συντελεί άμεσα στην εκπλήρωση των
σκοπών της Περιφέρειας, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο β) είναι επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία για
την προβολή και την επιτυχία της εκδήλωσης, γ) είναι σαφής και με αιτιολογημένη αναφορά στις αποφάσεις των
συλλογικών οργάνων, και τέλος δ) δεν υπερβαίνει, ενόψει και της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας, που
επιβάλλει την προσαρμογή σε νέους δημοσιονομικούς κανόνες και αρχές, το κατά τα διδάγματα της κοινής
πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις προσήκον μέτρο.
Κατόπιν αυτών και με βάση όλα τα παραπάνω αιτούμαστε:
Την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά
τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη συνδιοργάνωση του περιφερειακού αναπτυξιακού
συνέδριου «9ο Regional Growth Conference 2021», που θα γίνει στην AchaiaClauss στην Πάτρα, το τριήμερο 3-5
Ιουνίου 2021
Η δαπάνη θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για κάθε
είδος δαπάνης και διακριτού CPV σύμφωνα με το Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) όπως αυτές
περιγράφονται κατωτέρω, όπου κατά την οποία διάκριση δεν υπερβαίνει κάθε μία, το όριο απευθείας ανάθεσης
των διατάξεων του άρθρου 5 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν.4623/2019 που υπάγονται στην αρμοδιότητα
του Περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση (με απόφασή του ο Περιφερειάρχης έχει μεταβιβάσει αυτή την
αρμοδιότητά του στους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες μέχρι του ποσού των 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ).
Ειδικότερα οι δαπάνες αναλύονται ως εξής:
1) Οπτικοακουστικός εξοπλισμός συνεδριακού χώρου και παράλληλων δράσεων, εκτιμώμενης δαπάνης
12.000,00 ευρώ, CPV 92370000-5
2) Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας (όπως τηλεοπτική παραγωγή, live streaming, ζωντανή τηλεοπτική
μετάδοση, φωτογραφική κάλυψη και αρχειακό υλικό-μοντάζ) εκτιμώμενης δαπάνης 10.000,00 ευρώ, CPV
92220000-9
3) Εκτυπώσεις (παραγωγή εκτυπώσεων υλικού συνεδρίου και εκτυπωτικά εντύπων όπως banner, αφίσες,
λάβαρα, σήμανση και πρόγραμμα) εκτιμώμενης δαπάνης 6.000,00 ευρώ, CPV 79800000-2
4) Υπηρεσίες catering (όπως coffee breaks, lunch, dinner) εκτιμώμενης δαπάνης εκτιμώμενης δαπάνης
9.200,00ευρώ, CPV 55520000-1
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021 και
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ: 02.00.72.0844.01.1122 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/112402/6378/13-5-2021
Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί
Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση
οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
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 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά
με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
 Την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

123888/352/13-05-2021

εισήγηση

του

Αντιπεριφερειάρχη

Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας της Π.Δ.Ε..
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη συνδιοργάνωση με την εφημερίδα «Πελοπόννησος»
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του περιφερειακού αναπτυξιακού συνέδριου «9ο Regional Growth Conference 2021», που θα
πραγματοποιηθεί στην AchaiaClauss στην Πάτρα, το τριήμερο 03-05 Ιουνίου 2021.

Η δαπάνη, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ:
02.00.72.0844.01.1122 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/112402/6378/13-5-2021 Βεβαίωση
Ύπαρξης Πίστωσης.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε
αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Αγγελοπούλου Γεωργία
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