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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 23 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 166924/1059
ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 740/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.:

Σθν

υπ’

αρικμ.

πρωτ.:

165271/486/17-06-2021

ειςιγθςθ

του

Αντιπεριφερειάρχθ

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

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 740/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 29.200,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο 3ο
Αναπτυξιακό υνζδριο Αιτωλοακαρνανίασ που κα γίνει ςτθ Ναφπακτο, το τριιμερο 24,25 & 26 Ιουνίου
2021», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 36/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 22θ Ιουνίου 2021 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 168586/1070/18-06-2021 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.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - 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.
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Αρ. Απόφαςησ 720/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 24ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 29.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ ςυμμετοχι
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο 3ο Αναπτυξιακό υνζδριο Αιτωλοακαρνανίασ που κα γίνει ςτθ
Ναφπακτο, το τριιμερο 24,25 & 26 Ιουνίου 2021».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 165271/486/17-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ,
Ζρευνασ & Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν.3852/2010 « Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ » (ΦΕΚ 87/Σ. Α/7-6-2010) όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΣΑ» (ΦΕΚ 139/Α/31-82019).
3. Σο 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. Σισ διατάξεισ των άρκρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Ζλεγχοσ για εκκακάριςθ και πλθρωμι δαπανϊν
Δθμοςίου» του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Σζλθ-Παράβολα,
Οικειοκελισ αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, Σροποποιιςεισ του
ν. 4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ».
5. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/2016 ( ΦΕΚ 145Α) « Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
6. Σθν εγκφκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΘ-ΔΣΘ) του Τπουργείου Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ
διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν».
7. Σισ Α) Σθν υπϋ αρ. 88897/18-5-2018 απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ - υμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με τθν οποία ςυμπλθρϊνεται θ υπϋ αρ. 248595/2712/2016 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου , Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ » ( ΦΕΚ4309
Βϋ/30-12-2016 ). Β) Σθν υπ αρ.165633/8-8-2017 απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2953/βϋ/29-8-2017) με τθν οποία τροποποιείτε θ υπϋ αρ. 248595/27-122016 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Βϋ/30-122016).
8. Σθν υπ αρ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο
Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ ΠΔΕ για τθν περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ Περιφερειακοφ υμβουλίου περιφερειακισ περιόδου από 1-9-2019 ζωσ και 31-12-2023.
9. Σθν υπ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/3-9-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 706/τ.
ΤΟΔΔ/9.9.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ».
10. Σθν υπ’ αρ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ
Προζδρου και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ».
11. Σθν υπ’ αρ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Αναπλιρωςθσ
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ», ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019.
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12. Σθν υπ’ αρ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/249252/4252 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Μεταβίβαςθ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»(ΦΕΚ 4372/Β/5-10-2020).
13. Σθν υπϋ αρ. 186/2020 (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8 ) Απόφαςθ (20θ υνεδρίαςθ) του Περιφερειακοφ υμβουλίου,
αναφορικά με τθν «Ζγκριςθ προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, θ ανωτζρω
απόφαςθ βρζκθκε νόμιμθ με τθν αρ. πρωτ. 2730/11-01-2021 απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ).
14. Σον Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
15. Σισ αρμοδιότθτεσ του Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ & Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε. ςφμφωνα
με τθν υπϋαρ. 249252/4252/(ΦΕΚ 4372τ.Β/5-10-2020).
16. To από 1/6/2021 αίτθμα για ςυμμετοχι τθσ ΠΔΕ ςτο 3ο Αναπτυξιακό υνζδριο Αιτωλοακαρνανίασ ςτο
Γραφείο Περιφερειάρχθ.
17. Σο υπ’ αρ. πρωτ. 146538/2838/1-6-2021 διαβιβαςτικό ζγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχθ με το οποίο
χρεϊκθκε θ παροφςα ςυμμετοχι.
18. Σθν υπϋαρ. 154122/457/7-6-21 αίτθμα δζςμευςθσ πίςτωςθσ προσ το Διατάκτθ Π.Δ.Ε.
19. Tισ 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.»
ασ γνωρίηουμε ότι θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ και του κεςμικοφ τθσ
ρόλου ωσ βαςικοφ πυλϊνα αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ, ζχοντασ αναλάβει τον ενιαίο ςτρατθγικό
αναπτυξιακό ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ τθσ περιφζρειασ με τθ ςυμμετοχι του πολίτθ και επικεντρϊνοντασ ςτθν
αντιμετϊπιςθ όλων των υπερτοπικϊν προβλθμάτων προτίκεται να ςυμμετάςχει ωσ ςυνδιοργανωτισ ςτο
Περιφερειακό 3ο Αναπτυξιακοφ υνεδρίου Αιτωλοακαρνανίασ που κα γίνει ςτθ Ναφπακτο, το τριιμερο 24,25&
26 Ιουνίου 2021.
το 3ο Αναπτυξιακό υνζδριο Αιτωλοακαρνανίασ ςυνδιοργανωτζσ είναι: οι Οργανιςμοί τθσ Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ (Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, Περιφερειακι Ζνωςθ Διμων Δυτικισ Ελλάδασ, Διμοι Αγρινίου,
Αμφιλοχίασ, Ακτίου-Βόνιτςασ, Ι.Π. Μεςολογγίου, Θζρμου, Ναυπακτίασ και Ξθρομζρου) και όλοι οι παραγωγικοί
και επιςτθμονικοί φορείσ του Νομοφ: Επιμελθτιριο Αιτωλοακαρνανίασ, Σεχνικό Επιμελθτιριο
Αιτωλοακαρνανίασ, Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ «Ζνωςθ Αγρινίου», Κεντρικι Ζνωςθ Διμων, και θ Ζνωςθ
Περιφερειϊν Ελλάδασ, ενϊ τελεί υπό τθν αιγίδα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων) και
αποτελεί δθμόςια πλατφόρμα διαλόγου μεταξφ κυβερνθτικϊν, περιφερειακϊν, πανεπιςτθμιακϊν και
επιχειρθματικϊν οντοτιτων. Προωκεί τθν εκ του ςφνεγγυσ επαφι όςων ςχεδιάηουν και εφαρμόηουν,
ενδιαφζρονται ι επθρεάηονται από τισ περιφερειακζσ πολιτικζσ. Προωκεί τθν ςυνεργαςία ϊςτε να
ενςωματϊςουν τισ πολιτικζσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ που προωκοφν οι Ευρωπαϊκοί κεςμοί και να
απορροφιςουν τισ καλζσ πρακτικζσ που υλοποιοφνται ςτα κράτθ-μζλθ και ςε άλλεσ Περιφζρειεσ.
Οι βαςικοί πυλϊνεσ - άξονεσ του υνεδρίου είναι θ αγροτικι προοπτικι, θ ψθφιακι ςφγκλιςθ ςτον τομζα τθσ
επιχειρθματικότθτασ και τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ , ο τουριςμόσ, ο πολιτιςμόσ , οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ
ενζργειασ , το περιβάλλον, θ κυκλικι οικονομία κακϊσ και οι ςυνζργειεσ ςτον τομζα τθσ επιχειρθματικότθτασ.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτο φετινό ςυνζδριο κα δοκεί ιδιαίτερο βάροσ ςτο εμβλθματικό και ιςτορικό γεγονόσ
για τθν πόλθ τθσ Ναυπάκτου : τθσ ςυμπλιρωςθσ 450 χρόνων από τθ Ναυμαχία που αποτζλεςε τον προπομπό τθσ
δθμιουργίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ διοργάνωςθ του υνεδρίου , εκτόσ των άλλων επιχειρεί να εξυπθρετιςει
τουσ παρακάτω ουςιϊδεισ ςκοποφσ:
 Θ ςυμμετοχι όλων των δυνάμεων ςτθν κατεφκυνςθ ςυγκρότθςθσ ενόσ βιϊςιμου ςχεδίου ανάπτυξθσ.
 Επιχειρείται ο διάλογοσ και θ επαφι όςων ςχεδιάηουν και εφαρμόηουν πολιτικζσ που ενδιαφζρουν άμεςα
τθν Περιφζρεια
 Αναδεικνφονται τα μεγάλα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ Αιτωλοακαρνανίασ και προωκοφνται ενζργειεσ
που κα ζχουν παραγωγικό και μετριςιμο αποτζλεςμα.
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 Παράλλθλα διαμορφϊνονται ςυνεργαςίεσ και κοινζσ πρωτοβουλίεσ για τθν
προαγωγι τθσ
επιχειρθματικότθτασ με ςυμπράξεισ δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα, τθ διαμόρφωςθ νζων πολιτικϊν και τθν
προϊκθςθ πρωτοβουλιϊν.
Είναι επείγον θ Ελλάδα να κινθτοποιθκεί ςε περιφερειακό επίπεδο και να φτάςει τισ ταχφτθτεσ του Ευρωπαϊκοφ
γίγνεςκαι. Μετά από πολλά χρόνια ςταςιμότθτασ πρζπει να ξυπνιςουν επιχειρθματικζσ δυνάμεισ δθμιουργίασ,
να εφαρμοςκοφν βζλτιςτεσ πολιτικζσ προσ τουσ πολίτεσ, και να καλυφκοφν κενά υποδομϊν και λειτουργιϊν που
όμωσ κα είναι ειδικά ςχεδιαςμζνεσ για το χαρακτιρα κάκε περιφζρειασ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τισ
κακυςτεριςεισ, τισ προτεραιότθτεσ και τθ γραφειοκρατία τθσ κεντρικισ κρατικισ διοίκθςθσ. Απαιτείται ζνα νζο
ςφςτθμα τοπικισ διακυβζρνθςθσ, που κα δίνει αυτονομία ςτισ περιφερειακζσ διοικιςεισ, για να ςχεδιάηουν
ζξυπνεσ και βιϊςιμεσ τοπικζσ πολιτικζσ ανάπτυξθσ, για να δθμιουργοφν ςυνεργαςίεσ μεταξφ του ιδιωτικοφ και
δθμόςιου τομζα, για να απαντοφν ςτισ οικονομικζσ, κοινωνικζσ, και πολιτιςτικζσ προκλιςεισ των τοπικϊν
κοινωνιϊν.
Κεντρικόσ ςτόχοσ του φετινοφ ςυνεδρίου παραμζνει θ αναγκαιότθτα θ Ελλάδα να αναπτφξει τθν περιφερειακι
τθσ πολιτικι προςεγγίηοντασ τισ ταχφτθτεσ του Ευρωπαϊκοφ γίγνεςκαι. Απαιτείται να κινθτοποιθκοφν
επιχειρθματικζσ δυνάμεισ δθμιουργίασ, να εφαρμοςκοφν βζλτιςτεσ πολιτικζσ προσ τουσ πολίτεσ και να
καλυφκοφν κενά περιφερειακισ ολοκλιρωςθσ.
το 3ο Αναπτυξιακό υνζδριο προωκοφνται και διαχζονται μια ςειρά δράςεων και ενεργειϊν, από τισ οποίεσ
αναμζνεται :
•να προωκθκεί θ εκ του ςφνεγγυσ επαφι όςων ςχεδιάηουν και εφαρμόηουν, ενδιαφζρονται ι επθρεάηονται από
τισ πολιτικζσ που χαράςςονται ςε περιφερειακό επίπεδο.
• να αναδειχκεί θ δυναμικι τθσ ελλθνικισ περιφζρειασ με κεματολόγια ςτενά ςυνυφαςμζνθ με το όραμα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν περιφερειακι ανάπτυξθ.
• να ςυμβάλει ςτο όραμα για μια περιφερειακι ανάπτυξθ, ζτςι όπωσ ορίηεται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ για
όλα τα κράτθ-μζλθ και ςε ςυνδυαςμό πάντα με τισ πολιτικζσ που προωκοφν οι ευρωπαϊκοί κεςμοί, αλλά και
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του κοινωνικοφ και ιδιωτικοφ τομζα τθσ χϊρασ μασ.
• να προάγει ςυνζργειεσ μεταξφ των εμπλεκόμενων αναπτυξιακϊν φορζων ςε τοπικό, περιφερειακό και
εκνικό επίπεδο και επιδιϊκει τθ ςτακερι και αμφίδρομθ επικοινωνία με τθν κεντρικι κυβζρνθςθ για τθ
ςυνολικι ςτρατθγικι ςτόχευςθ τθσ κάκε περιφζρειασ, με βιϊςιμα και καινοτόμα χαρακτθριςτικά.
• να αναδείξει τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα των τοπικϊν οικονομιϊν και προωκεί τθν ταυτότθτα τθσ κάκε
περιοχισ ςτα αντίςτοιχα δίκτυα και κανάλια διεκνϊσ.
• να αξιοποιιςει με καινοτόμα και δθμιουργικι προςζγγιςθ δεδομζνα και δείκτεσ για το περιφερειακό
οικοςφςτθμα κάκε περιοχισ και ςε ςφγκριςθ με άλλεσ περιοχζσ.
• να ςυμβάλει ςτθ διάχυςθ διατομεακϊν καλϊν πρακτικϊν, γνϊςεων και τεχνολογιϊν αιχμισ από
διακεκριμζνα μοντζλα ανάπτυξθσ περιφερειϊν.
Θ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν εν λόγω δράςθ κα γίνει γνωςτι με τουσ ακόλουκουσ
τρόπουσ:
 Εμφάνιςθ του λογοτφπου τθσ ΠΔΕ ςτισ χιλιάδεσ θλεκτρονικζσ & ζντυπεσ προςκλιςεισ των διοργανωτϊν για
τθν προγραμματιηόμενθ δράςθ.
 Εμφάνιςθ του λογοτφπου τθσ ΠΔΕ ςε όλο το διαφθμιςτικό πρόγραμμα για τθν προγραμματιηόμενθ δράςθ.
 Εμφάνιςθ του λογοτφπου τθσ ΠΔΕ ςτθν κεντρικι αφίςα των δράςεων κακϊσ και ςτθν πολυςζλιδθ ζκδοςθ.
 Εμφάνιςθ του λογοτφπου τθσ ΠΔΕ ςε video με τουσ υποςτθρικτζσ των δράςεϊν που κα προβάλλεται κατά τθ
διάρκεια τθσ διαδικτυακισ μετάδοςθσ.
 Δυνατότθτα προβολισ ςφντομου διαφθμιςτικοφ video τθσ ΠΔΕ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικτυακισ
μετάδοςθσ των εργαςιϊν τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ.
Σο ςυνολικό κόςτοσ του υνεδρίου, ςφμφωνα με τον προχπολογιςμό του διοργανωτι φορζα ALMA
ANAPTYXIS ανζρχεται ςτο ποςό των 153.000,00 € και θ ΠΔΕ προτίκεται να καλφψει μζροσ των δαπανϊν
ςυνολικοφ ποςοφ 29.200,00 και ειδικότερα ηθτείται να καλυφκοφν οι δαπάνεσ:
1)Τπθρεςίεσ Δθμοςιότθτασ-Προϊκθςθσ: τθλεοπτικι παραγωγι, μετάδοςθ, υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ,
παραγωγι, livestreaming, προϊκθςθσ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, διοργάνωςθ τεχνικϊν θλεκτρονικϊν
απαιτιςεων του υνεδρίου ςυνολικοφ ποςοφ 12400,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
2) Διαμονι φιλοξενουμζνων ποςοφ 3500,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
3)Τπθρεςίεσ τροφοδοςίασ – catering ποςοφ 5000 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
4) Τπθρεςίεσ εκτυπϊςεων ποςοφ 8.300,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
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ε ςυνζχεια όλων των ανωτζρω και λαμβάνοντασ υπόψθ το άρκρο 186 του Ν.3852/2010 « Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ » όπου μεταξφ άλλων επιςθμαίνει
ότι: κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ Περιφερειακισ 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
Προγραμματιςμοφ 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.
Επίςθσ οι δαπάνεσ που ςυνάδουν προδιλωσ με τθν αποςτολι και τισ αρμοδιότθτεσ τθσ (ςτο άρκρο 186 του
Καλλικράτθ ι ςτισ αρμοδιότθτεσ του εςωτερικοφ οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ) και ςυμβάλλουν ςτθν εκπλιρωςθ
των ςκοπϊν τθσ ι ςτθν αντιμετϊπιςθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ (πχ. Θμερίδεσ, υνζδρια, Εκκζςεισ) είναι
νόμιμεσ και επιλζξιμεσ και εκκακαρίηονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Θ ανωτζρω δαπάνθ τθν οποία προτίκεται να καλφψει θ Περιφζρεια, α) ςυντελεί άμεςα ςτθν εκπλιρωςθ των
ςκοπϊν τθσ Περιφζρειασ, 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 Περιφζρεια 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 Περιφζρεια, ςυνάδουν δθλαδι προδιλωσ με τθν αποςτολι και τισ αρμοδιότθτεσ
τθσ και ςυμβάλλουν ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ ι ςτθν αντιμετϊπιςθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ((πχ.
Θμερίδεσ, υνζδρια, Εκκζςεισ), υπό τθν ζννοια ότι θ μθ πραγματοποίθςι τουσ κα προκαλοφςε πρόβλθμα ςτθ
λειτουργία τθσ υπθρεςίασ ι κα εμπόδιηε τθν επιδίωξθ των νομίμων ςκοπϊν τθσ, είναι νόμιμεσ και επιλζξιμεσ και
εκκακαρίηονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ,
ειςθγοφμαςτε:
Σθν ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 29.200,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, που αφορά
ςτθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο 3ο Αναπτυξιακό υνζδριο Αιτωλοακαρνανίασ που κα γίνει
ςτθ Ναφπακτο, το τριιμερο 24,25& 26 Ιουνίου 2021 για τισ παρακάτω δαπάνεσ:
1)Τπθρεςίεσ Δθμοςιότθτασ-Προϊκθςθσ: τθλεοπτικι παραγωγι, μετάδοςθ, υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ,
παραγωγι, livestreaming, προϊκθςθσ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, διοργάνωςθ τεχνικϊν θλεκτρονικϊν
απαιτιςεων του υνεδρίου (CPV: 79342200-5) ςυνολικοφ ποςοφ 12.400,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΠΑ.
2) Διαμονι φιλοξενουμζνων ( CPV: 55110000) ποςοφ 3500,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
3)Τπθρεςίεσ τροφοδοςίασ – catering ( CPV: 55523000) ποςοφ 5.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
4) Τπθρεςίεσ εκτυπϊςεων ποςοφ 8.300,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
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 «Ρυκμίςεισ κεμάτων Ο.Σ.Α.» του Ν.4623/2019.
Θ ανωτζρω δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021.

Από τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ απουςίαηε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ κ. πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.
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
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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.:

165271/486/17-06-2021

ειςιγθςθ

του

Αντιπεριφερειάρχθ

Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ & Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε..
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ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 29.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ
ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο 3ο Αναπτυξιακό υνζδριο Αιτωλοακαρνανίασ που κα
γίνει ςτθ Ναφπακτο, το τριιμερο 24,25& 26 Ιουνίου 2021.

Με το ωσ άνω ποςό κα καλυφκοφν οι παρακάτω δαπάνεσ:
1)Τπθρεςίεσ Δθμοςιότθτασ-Προϊκθςθσ: τθλεοπτικι παραγωγι, μετάδοςθ, υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ,
παραγωγι, livestreaming, προϊκθςθσ

μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, διοργάνωςθ τεχνικϊν

θλεκτρονικϊν απαιτιςεων του υνεδρίου (CPV: 79342200-5), ςυνολικοφ ποςοφ 12.400,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α..
2) Διαμονι φιλοξενουμζνων (CPV: 55110000), ποςοφ 3.500,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α..
3)Τπθρεςίεσ τροφοδοςίασ – catering (CPV: 55523000), ποςοφ 5.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α..
4) Τπθρεςίεσ εκτυπϊςεων, ποςοφ 8.300,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α..

Οι δαπάνεσ κα ανατεκοφν με τθ διαδικαςία του άρκρου 118 του Ν.4412/2016 και των διατάξεων του
άρκρου 5 «Ρυκμίςεισ κεμάτων Ο.Σ.Α.» του Ν.4623/2019 και κα βαρφνουν τον προχπολογιςμό τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021.

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςε
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
Σςοφμα Βαςιλικι
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