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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 27 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ: 134541/847

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ
Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ
και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 612/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.:

Σθν

υπ’

αρικμ.

πρωτ.:

134327/383/21-05-2021

ειςιγθςθ

του

Αντιπεριφερειάρχθ

Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 612/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 6.200,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο WORKSHOP,
που διοργανϊνει θ ΑΜΚΕ «Πατραϊκόσ Όμιλοσ Πολιτιςτικισ- Σουριςτικισ- Ακλθτικισ –ΚαλλιτεχνικισΕκνικισ Παράδοςθσ και Κλθρονομιάσ», ςτισ 27 Μαΐου 2021, ςτο πλαίςιο ανάδειξθσ των αξόνων
κεματολογίασ για το τριιμερο ςυνζδριο ΙMPACT 2021 (Ιnnovation to the Market Patras Conference on
Technology transfer)», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: Ψ6Ι97Λ6-ΥΥΨ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 28/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΕΚΣΑΚΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 27θ Μαΐου 2021 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 11.00 πραγματοποιικθκε δια
περιφοράσ ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 140632/872/27-05-2021 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 - 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 ενθμζρωςε το ςϊμα και ομόφωνα εγκρίκθκε το
κατεπείγον τθσ ςυνεδρίαςθσ και εν ςυνεχεία κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 612/2021
Ειςάγεται το 1ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ
6.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο
WORKSHOP, που διοργανϊνει θ ΑΜΚΕ «Πατραϊκόσ Όμιλοσ Πολιτιςτικισ- Σουριςτικισ- Ακλθτικισ –
Καλλιτεχνικισ- Εκνικισ Παράδοςθσ και Κλθρονομιάσ», ςτισ 27 Μαΐου 2021, ςτο πλαίςιο ανάδειξθσ των
αξόνων κεματολογίασ για το τριιμερο ςυνζδριο ΙMPACT 2021 (Ιnnovation to the Market Patras
Conference on Technology transfer)».

Βάςει τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ.: 134327/383/21-05-2021 γραπτισ ειςιγθςθσ του Αντιπεριφερειάρχθ
Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν.3852/2010 « Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ » (ΦΕΚ 87/Τ. Α/7-6-2010) όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 «φκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΤΑ» (ΦΕΚ 139/Α/31-82019).
3. Το άρκρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014 ) «Αρχζσ Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ και Εποπτείασ
(Ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2011/85/ΕΕ ) & Δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ .
4. Τισ διατάξεισ των άρκρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Ζλεγχοσ για εκκακάριςθ και πλθρωμι δαπανϊν Δθμοςίου»
του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Τζλθ-Ραράβολα, Οικειοκελισ
αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, Τροποποιιςεισ του ν. 4270/2014
και λοιπζσ διατάξεισ».
5. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/2016 ( ΦΕΚ 145Α) « Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
6. Τθν εγκφκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΘ-ΔΤΘ) του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ
διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν».
7. Τισ Α) Τθν υπϋ αρ. 88897/18-5-2018 απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ - Συμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με τθν οποία ςυμπλθρϊνεται θ υπϋ αρ. 248595/2712/2016 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου , Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ » ( ΦΕΚ4309
Βϋ/30-12-2016 ). Β) Τθν υπ αρ.165633/8-8-2017 απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2953/βϋ/29-8-2017) με τθν οποία τροποποιείτε θ υπϋ αρ. 248595/27-122016 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Βϋ/30-122016).
8. Τθν υπ αρ. 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο
Ρεριφερειάρχθσ και οι Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι τθσ ΡΔΕ για τθν περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου περιφερειακισ περιόδου από 1-9-2019 ζωσ και 31-12-2023.
9. Τθν υπ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/3-9-2019 απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 706/τ.
ΥΟΔΔ/9.9.2019) Ρερί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ».
10.Τθν υπ’ αρ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Ρροζδρου
και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΡΔΕ».
11. Τθν υπ’ αρ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Αναπλιρωςθσ
Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ», ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019.
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12.Τθν υπ’ αρ. Ρ.Δ.Ε./ΔΔ/249252/4252 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Μεταβίβαςθ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»(ΦΕΚ 4372/Β/5-10-2020).
13.Τθν υπϋ αρ. 186/2020 (ΑΔΑ: ΨΣΡ87Λ6-9Κ8 ) Απόφαςθ (20θ Συνεδρίαςθ) του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου,
αναφορικά με τθν «Ζγκριςθ προχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, θ ανωτζρω
απόφαςθ βρζκθκε νόμιμθ με τθν αρ. πρωτ. 2730/11-01-2021 απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟ1Φ-ΨΥΗ).
14.Τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
15.Τισ αρμοδιότθτεσ του Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ & Καινοτομίασ τθσ Ρ.Δ.Ε. ςφμφωνα με
τθν υπϋαρ. 249252/4252/(ΦΕΚ 4372τ.Β/5-10-2020).
16.To από 19-5-2021 αίτθμα τθσ ΑΜΚΕ με το οποίο ηθτά τθσ ςυμμετοχι τθσ ΡΔΕ ςτο Γραφείο Ρεριφερειάρχθ.
17.Το υπ’ αρ. πρωτ. 131303/2567/19-5-2021 διαβιβαςτικό ζγγραφο του Γραφείου Ρεριφερειάρχθ με το οποίο
χρεϊκθκε θ παροφςα ςυμμετοχι
18.Θ υπϋαρ. 132784/381/20-5-2021 αίτθςθ βεβαίωςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ
Δθμοςιονομικοφ ζλεγχου τθσ ΡΔΕ.
19.Tισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 « ο Ρεριφερειάρχθσ 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. Στθν τελευταία
αυτι περίπτωςθ, πριν από τθν απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ, 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.»
Σφμφωνα με το (16) ςχετικό, ςτισ αρχζσ Σεπτεμβρίου το Ινςτιτοφτο Βιομθχανικϊν Συςτθμάτων με τθ ςυμμετοχι
τοπικϊν φορζων ςυνδιοργανϊνουν το τριιμερο ςυνζδριο ΙMPACT 2021» (Ιnnovation to the Market Patras
Conference on Technology transfer» ςτο Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν.
Σκοπόσ του ςυνεδρίου είναι θ ςφνδεςθ τθσ ακαδθμαϊκισ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ με τθν «αγορά» που
αποτελεί ςθμαντικι προχπόκεςθ τθσ καινοτομίασ, θ οποία και είναι ο ακρογωνιαίοσ λίκοσ τθσ ανάπτυξθσ των
προθγμζνων οικονομιϊν.
Επιδίωξθ τθσ διοργάνωςθσ είναι να αποτελζςει τόπο ςυνάντθςθσ ςτελεχϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, του
ιδιωτικοφ τομζα και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (Ρεριφζρειασ και Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ) για τθν ανάδειξθ των
ςυςτατικϊν ςτοιχείων που ζχουν οδθγιςει τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν θγετικι κζςθ τθσ μεταφοράσ
αποτελεςμάτων και δράςεων ζρευνασ και καινοτομίασ ςτθν παραγωγι, κυρίωσ μζςω ςυμπράξεων και εξαγορϊν
από τεχνολογικζσ εταιρείεσ. Επιπλζον, ςτόχοσ του ςυνεδρίου είναι θ ανάδειξθ βζλτιςτων πρακτικϊν ςτθν
διαδικαςία τθσ ςφνδεςθσ τθσ ακαδθμαϊκισ ζρευνασ και τθσ αγοράσ, θ ανάδειξθ προβλθμάτων που απαιτοφν τθ
ςυνδρομι τθσ Ρολιτείασ για τθν βελτίωςθ των μοντζλων ςφνδεςθσ ζρευνασ και αγοράσ.
Εν όψει τθσ ςθμαντικισ αυτισ διοργάνωςθσ θ ΑΜΚΕ «Ρατραϊκόσ Πμιλοσ Ρολιτιςτικισ- Τουριςτικισ- Ακλθτικισ –
Καλλιτεχνικισ- Εκνικισ Ραράδοςθσ και Κλθρονομιάσ», αναλαμβάνει τθν διοργάνωςθ WORKSHOP (WEBINAR)
ςτισ 27 ΜΑΪΟΥ 2021 (10.30 π.μ.) ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ προκειμζνου να αναδειχτοφν οι
άξονεσ τθσ κεματολογίασ του ςυνεδρίου.
Στο WEBINAR ζχουν προβλεφκεί τζςςερισ Σφνοδοι, ωσ ακολοφκωσ:
ΣΥΝΟΔΟΣ 1
Τεχνολογικι ανάπτυξθ- Κατευκφνςεισ και ανάγκεσ
Συντονιςτισ: Σ. Κουτρουμπίνασ
Ομιλθτζσ: Βαςίλθσ Αϊβαλισ, ΤΕΕ Δυτικισ Ελλάδοσ, Διονφςθσ Κράλλθσ, Ραναιγιάλειοσ Ζνωςθ Συνεταιριςμϊν Α.Ε.,
Θεόδωροσ Τςοφμπελθσ, Επιμελθτιριο Αχαΐασ, Μιχάλθσ Χρθςτάκθσ, ΣΤΕΔΕ
ΣΥΝΟΔΟΣ 2
Ανάπτυξθ νεοφυϊν επιχειριςεων
Συντονιςτισ: Ακ. Καλογεράσ
Ομιλθτζσ: Κουτρουμπίνασ Στζλιοσ MEAZON Α.Ε., ζηοσ Άγγελοσ, ζηοσ Brands AE, Τςιλφίδθσ Αλζξανδροσ,
Accusonus, Τςιμπλοςτεφανάκθσ Βαγγζλθσ, THINK SMART IKE
ΣΥΝΟΔΟΣ 3
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Οι μεγάλεσ επιχειριςεισ τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ
Συντονιςτισ: Δ. Σερπάνοσ
Ομιλθτζσ: Μπατιςτάτοσ Σπυρογιάννθσ Intracom, Ραπανίκοσ Γιάννθσ, Dialog Semiconductor, Σβοφκασ
Κωνςταντίνοσ Intrasoft, Τςϊλθσ Γεϊργιοσ, Citrix
ΣΥΝΟΔΟΣ 4
Τοποκετιςεισ και ερωτιςεισ ςυμμετεχόντων
Συντονιςτισ: Στ. Κουμπιάσ
Θ ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν εν λόγω δράςθ κα γίνει γνωςτι με τουσ ακόλουκουσ
τρόπουσ:
 Εμφάνιςθ του λογοτφπου τθσ ΡΔΕ ςτισ χιλιάδεσ θλεκτρονικζσ & ζντυπεσ προςκλιςεισ των διοργανωτϊν για
τθν προγραμματιηόμενθ δράςθ.
 Εμφάνιςθ του λογοτφπου τθσ ΡΔΕ ςε όλο το διαφθμιςτικό πρόγραμμα για τθν προγραμματιηόμενθ δράςθ.
 Εμφάνιςθ του λογοτφπου τθσ ΡΔΕ ςτθν κεντρικι αφίςα των δράςεων κακϊσ και ςτθν πολυςζλιδθ ζκδοςθ.
 Εμφάνιςθ του λογοτφπου τθσ ΡΔΕ ςε video με τουσ υποςτθρικτζσ των δράςεϊν μασ που κα προβάλλεται κατά
τθ διάρκεια τθσ διαδικτυακισ μετάδοςθσ.
 Δυνατότθτα προβολισ ςφντομου διαφθμιςτικοφ video τθσ ΡΔΕ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικτυακισ μετάδοςθσ
των εργαςιϊν τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ.
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ, που ενδεικτικά για οριςμζνεσ εξ αυτϊν αναλφεται ωσ εξισ:

Υπθρεςίεσ διαδικτυακοφ workshop (πλατφόρμα μετάδοςθσ, δθμιουργικό τθλεοπτικισ 3.472 ευρϊ
παραγωγισ (παράκυρα κάκε διάςταςθσ, layers, τίτλοι ονομάτων κ.ά.) μετάδοςθςυγχρονιςμόσ υλικοφ παρουςίαςθσ ομιλθτι (video-ppt, ψθφιακι ρφκμιςθ ιχου,
τθλεςκθνοκζτθσ ροισ, ςυντονιςτισ παραγωγισ-ροισ)
Διαφθμιςτικόσ χϊροσ και χρόνοσ ςτο διαδίκτυο, ποςοφ

1.488 ευρϊ

Υπθρεςίεσ τθλεοπτικϊν προγραμμάτων και τθλεοπτικϊν εκπομπϊν, ποςοφ

1.240 ευρϊ

Επικοινωνία (ζκδοςθ προγράμματοσ, αφίςεσ, δελτία Τφπου)

2.850 ευρϊ

Φάκελοσ WORKSHOP

3000 ευρϊ

Γραμματειακι υποςτιριξθ
Ειδικι ζκδοςθ για τθν διάδοςθ των αποτελεςμάτων

2.700 ευρϊ
3.850 ευρϊ

ΣΥΝΟΛΟ

18.600ΕΥΩ

Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδιλωςθσ ανζρχεται ςε 18.600 € ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ και θ
ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, αντιςτοιχεί ςτθν κάλυψθ του κόςτοσ των υπθρεςιϊν ποςοφ
6.200,00 ευρϊ, και ειδικότερα ηθτείται να καλυφκεί οι δαπάνεσ:

Υπθρεςίεσ διαδικτυακοφ workshop (πλατφόρμα μετάδοςθσ, δθμιουργικό 3.472 ευρϊ
τθλεοπτικισ παραγωγισ (παράκυρα κάκε διάςταςθσ, layers, τίτλοι ονομάτων κ.ά.)
μετάδοςθ-ςυγχρονιςμόσ υλικοφ παρουςίαςθσ ομιλθτι (video-ppt, ψθφιακι
ρφκμιςθ ιχου, τθλεςκθνοκζτθσ ροισ, ςυντονιςτισ παραγωγισ-ροισ)
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Διαφθμιςτικόσ χϊροσ και χρόνοσ ςτο διαδίκτυο, ποςοφ

1.488 ευρϊ

Υπθρεςίεσ τθλεοπτικϊν προγραμμάτων και τθλεοπτικϊν εκπομπϊν, ποςοφ

1.240
ευρϊ

Σε ςυνζχεια όλων των ανωτζρω και λαμβάνοντασ υπόψθ το άρκρο 186 του Ν.3852/2010 « Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ » όπου μεταξφ άλλων επιςθμαίνει
ότι: κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ Ρεριφερειακισ Αρχισ, όπου οριοκετείται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ
των νόμων και των κανονιςτικϊν διατάξεων τθσ Διοίκθςθσ, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ: (α) Οι εκνικζσ και
ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ που ςχετίηονται με τισ αρμοδιότθτζσ τθσ, (β) θ ανάγκθ ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ με
άλλεσ τοπικζσ ι δθμόςιεσ Αρχζσ και οργανιςμοφσ. Επιπρόςκετα ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ του τομζα
Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ προβλζπεται θ πλθροφόρθςθ και υποβοικθςθ των μικρϊν και μεςαίων
επιχειριςεων ςε κλαδικό ι άλλο επίπεδο, με ςκοπό τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικισ ικανότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τουσ, κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ και τθν επιςιμανςθ ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ
ηθτθμάτων, που αναφζρονται ςτθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων προσ βελτίωςθ του επιπζδου ηωισ των πολιτϊν.
Θ ανωτζρω δαπάνθ τθν οποία προτίκεται να καλφψει θ Ρεριφζρεια, α) ςυντελεί άμεςα ςτθν εκπλιρωςθ των
ςκοπϊν τθσ Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με τον ιδρυτικό τθσ νόμο β) είναι επιβεβλθμζνθ και απολφτωσ αναγκαία για
τθν προβολι και τθν επιτυχία τθσ εκδιλωςθσ, γ) είναι ςαφισ και με αιτιολογθμζνθ αναφορά ςτισ αποφάςεισ
των ςυλλογικϊν οργάνων, και τζλοσ δ) δεν υπερβαίνει, ενόψει και τθσ υπάρχουςασ οικονομικισ ςυγκυρίασ, που
επιβάλλει τθν προςαρμογι ςε νζουσ δθμοςιονομικοφσ κανόνεσ και αρχζσ, το κατά τα διδάγματα τθσ κοινισ
πείρασ και λογικισ και τισ ςυναλλακτικζσ αντιλιψεισ προςικον μζτρο.
Με δεδομζνο ότι θ Ρεριφζρεια δφναται νομίμωσ, με αποφάςεισ των ςυλλογικϊν τθσ οργάνων, να προβαίνει ςτθ
διάκεςθ πιςτϊςεων και τθ ςυνακόλουκθ καταβολι δαπανϊν, που δεν προβλζπονται μεν από διάταξθ νόμου,
όμωσ είναι λειτουργικζσ για τθν Ρεριφζρεια, ςυνάδουν δθλαδι προδιλωσ με τθν αποςτολι και τισ αρμοδιότθτεσ
τθσ και ςυμβάλλουν ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ ι ςτθν αντιμετϊπιςθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ, υπό
τθν ζννοια ότι θ μθ πραγματοποίθςι τουσ κα προκαλοφςε πρόβλθμα ςτθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ ι κα
εμπόδιηε τθν επιδίωξθ των νομίμων ςκοπϊν τθσ,
ειςθγοφμαςτε:
Τθν ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 6.200,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, που αφορά
τθ ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο WORKSHOP που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 27 ΜΑΪΟΥ 2021
ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ςτο πλαίςιο ανάδειξθσ των αξόνων κεματολογίασ για το τριιμερο
ςυνζδριο ΙMPACT 2021 (Ιnnovation to the Market Patras Conference on Technology transfer» που διοργανϊνεται
από το Ινςτιτοφτο Βιομθχανικϊν Συςτθμάτων με τθ ςυμμετοχι τοπικϊν φορζων για τισ παρακάτω δαπάνεσ:

Υπθρεςίεσ διαδικτυακοφ workshop (πλατφόρμα μετάδοςθσ, δθμιουργικό τθλεοπτικισ 3.472 ευρϊ
παραγωγισ (παράκυρα κάκε διάςταςθσ, layers, τίτλοι ονομάτων κ.ά.) μετάδοςθςυγχρονιςμόσ υλικοφ παρουςίαςθσ ομιλθτι (video-ppt, ψθφιακι ρφκμιςθ ιχου,
τθλεςκθνοκζτθσ ροισ, ςυντονιςτισ παραγωγισ-ροισ)
Διαφθμιςτικόσ χϊροσ και χρόνοσ ςτο διαδίκτυο, ποςοφ

1.488 ευρϊ

Υπθρεςίεσ τθλεοπτικϊν προγραμμάτων και τθλεοπτικϊν εκπομπϊν, ποςοφ

1.240 ευρϊ

Θ προμικεια κα ανατεκεί με τθ διαδικαςία του άρκρου 118 του Ν.4412/2016 λόγω του φψουσ τθσ δαπάνθσ, και
των διατάξεων του άρκρου 5 «υκμίςεισ κεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν.4623/2019.
Θ ανωτζρω δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021.
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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. 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.
 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.:

134327/383/21-05-2021

ειςιγθςθ

του

Αντιπεριφερειάρχθ

Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε..
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 Σθν υπ’ αρικ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/134001/7463/24-05-2021 Βεβαίωςθ Δζςμευςθσ Πίςτωςθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, Σμιμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 6.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ
ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο WORKSHOP, που διοργανϊνει θ ΑΜΚΕ «Πατραϊκόσ
Όμιλοσ Πολιτιςτικισ- Σουριςτικισ- Ακλθτικισ –Καλλιτεχνικισ- Εκνικισ Παράδοςθσ και Κλθρονομιάσ»,
ςτισ 27 Μαΐου 2021, ςτο πλαίςιο ανάδειξθσ των αξόνων κεματολογίασ για το τριιμερο ςυνζδριο
ΙMPACT 2021 (Ιnnovation to the Market Patras Conference on Technology transfer) και με το οποίο κα
καλυφκοφν οι δαπάνεσ που αναφζρονται ςτθν υπ’ αρικ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/134001/7463/24-05-2021
Βεβαίωςθ Δζςμευςθσ Πίςτωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, Σμιμα
Οικονομικισ Διαχείριςθσ.

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ.κ. Λφτρασ Ιωάννθσ, Μθτρόπουλοσ
Κωνςταντίνοσ, Μωραΐτθσ Νικόλαοσ, Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ και θ κα Κατςαρι – Μαυραγάνθ
Κωνςταντοφλα , 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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