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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 815/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 179243/2030/29-06-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε./Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Π.Δ.Ε..
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 815/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης της συνολικής αμοιβής και χρονικής παράτασης: α)
των συμβάσεων μισθώσεως έργου των Κωνσταντινόπουλου Παναγιώτη, Χαρδά Μαγδαληνής και β)
της σύμβασης παροχής υπηρεσιών της εταιρείας «Media Suite», στο πλαίσιο της υλοποίησης του
έργου «SPARC - Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural
Heritage Assets / Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων
της πολιτιστικής κληρονομιάς», με κωδικό έργου ΜΙS: 5003273», του προγράμματος Interreg V-A
Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020/ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2018ΕΠ30160014», για δικές σας ενέργειες.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 39/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, σήμερα την 30η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 181113/1152/30-06-2021 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.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία 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 ενημέρωσε το σώμα και ομόφωνα εγκρίθηκε το
κατεπείγον της συνεδρίασης και εν συνεχεία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 815/2021
Εισάγεται το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης της συνολικής αμοιβής
και χρονικής παράτασης: α) των συμβάσεων μισθώσεως έργου των Κωνσταντινόπουλου Παναγιώτη,
Χαρδά Μαγδαληνής και β) της σύμβασης παροχής υπηρεσιών της εταιρείας «Media Suite», στο
πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SPARC - Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the
VAloRization of Cultural Heritage Assets / Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω
αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς», με κωδικό έργου ΜΙS: 5003273»,
του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020/ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2018ΕΠ30160014».
Βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 179243/2030/29-06-2021 γραπτής εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε./Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1.
Την παρ. 8 του άρθρ. 103 του Συντάγματος σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η με νόμο μονιμοποίηση
ή μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου σε αορίστου χρόνου.
2.
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.
3.
Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν και ειδικότερα το εδάφιο (δ), σύμφωνα με το οποίο δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων
πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και
νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής.
4.
Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4606/2019 (ΦΕΚ 52/τ.Α’/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου
2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της
15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις».
5.
Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4314/2014, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 265/τ.Α’/23-12-2014) «Για τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (EEL 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
6.
Τις διατάξεις του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α’/08-10-1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του
Ν.2190/1994 και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
7.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/19-07-2004), «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
8.
Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
9.
Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
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10. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «υπ’ αριθμ. 248595/27/12.2016 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΦΕΚ
4309/τ.Β’/30.12.2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ26059/10-10-2016 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με την οποία
δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών προγραμμάτων με συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση καθώς και με συμβάσεις μίσθωσης Έργου
συμπεριλαμβανόμενων των παρατάσεων και ανανεώσεων των ανωτέρω συμβάσεων.
12. Την υπ’ αριθμ. 300488/ΥΔ1244/6-4-2016 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και
Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» » (ΦΕΚ 1099/τ.Β’/19-4-2016).
13. Την υπ’ αριθμ. 88001/22-08-2018 απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 με κωδικό έργου 2018ΕΠ30160014 (ΑΔΑ:
6ΨΝΥ465ΧΙ8-7Σ3).
14. Την υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/7-9-2020) «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
15. Την υπ’ αριθμ. 249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς
Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
16. Την υπ’ αριθ. 186/22-12-2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναφορικά με την Έγκριση
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021 (ΑΔΑ: ΨΣΠ87Λ6-9Κ8).
17. Την υπ’ αριθμ. 33/12-02-2018 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση αποδοχής και υλοποίησης εγκεκριμένων
προτάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια του προγράμματος Interreg V/A 2014-2020 Ελλάδα
Ιταλία (1η Πρόσκληση)» (ΑΔΑ: 69ΤΡ7Λ6-ΗΗΤ).
18. Την υπ’ αριθμ. 105789/517/03-04-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΞΚ7Λ6-6ΑΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα
«Ορισμός υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα –
Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε.
19. Το από 31-5-2018 εταιρικό συμφωνητικό (partnership agreement) του έργου SPARC.
20. Το από 31-5-2018 συμφωνητικό (subsidy contract) μεταξύ του επικεφαλής του έργου SPARC (Δήμος
Πατρέων) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενεργώντας ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας
«Interreg V-A Greece-Italy».
21. Την υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2018 (A. Π. 201154/2494/14-09-2018) Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα (10) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο
πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Ευρωπαϊκής διακρατικής / διασυνοριακής συνεργασίας (ΑΔΑ:
ΨΛΛΑ7Λ6-Η30).
22. Την από 14/02/2019 αρχική Σύμβαση Μισθώσεως Έργου μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του
Κωνσταντινόπουλου Παναγιώτη (ΑΔΑΜ: 19SYMV004665227 2019-03-22) και τις από 27/05/2020 και 23/12/2020
παρατάσεις αυτής.
23. Την από 08/04/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου
με δύο συνεργάτες (ΑΔΑ: ΨΠ6Ε7Λ6-Δ63)
24. Την από 06/05/2021 αρχική Σύμβαση Μισθώσεως Έργου μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της
Χαρδά Μαγδαληνής (ΑΔΑΜ: 21SYMV008572573 2021-05-10).
25. Την από 04/06/2020 αρχική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
της εταιρείας «Βανίδης Χ. Ιωάννης – MEDIA SUITE» (20SYMV006815946 2020-06-04) και τις από 26/11/2020 και
28/12/2020 τροποποιήσεις αυτής.
26. Την υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/95589/5714 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου περί
δέσμευσης πίστωσης για την κάλυψη του κόστους υλοποίησης του προϋπολογισμού του έργου «SPARC» για το
έτος 2021.
27. Τις υπ’ αριθμ. 130851/7337/18-05-2021 με α/α απόφασης 1860 (ΑΔΑ: 6ΧΡΟ7Λ6-ΗΔ4), 81660/4826/30-032021 με α/α απόφασης 1391 (ΑΔΑ: ΩΔΣΑ7Λ6-Η60) και 2981/612/05-01-2021 με α/α απόφασης 490 (ΑΔΑ:
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6Ο597Λ6-3Θ7) Εγκρίσεις δέσμευσης πίστωσης συνολικού ύψους 23.348,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης
δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του «01.071 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ &
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» Κ.Α. Εξόδων 9919.01.1284 του οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη των αμοιβών
προσωπικού και της υπερωριακής απασχόλησης της ομάδας του ευρωπαϊκού έργου SPARC, στο πλαίσιο του
προγράμματος INTERREG V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.
28. Την υπ’ αριθμ. 130833/7331/18-05-2021 με α/α απόφασης 1863 Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους
62.061,92 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του «01.071
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» Κ.Α. Εξόδων 9919.01.1284 του
οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη του κόστους των εξωτερικών συνεργατών & παροχής υπηρεσιών του
ευρωπαϊκού έργου SPARC, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (ΑΔΑ:
ΩΖ5Μ7Λ6-ΞΘΞ).
29. Το υπ’ αριθμ. 27414/15-06-2021 αίτημα παράτασης από τον Δήμο Πατρέων προς την Κοινή Γραμματεία
του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 σχετικά με την έγκριση της παράτασης του έργου
«SPARC - Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets /
Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής
κληρονομιάς» έως 30/09/2021
30. Το από 29/06/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος
Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 σχετικά με την έγκριση της παράτασης του έργου SPARC (MIS code
5003273) κατά 3 μήνες, ήτοι έως 30/09/2021.
31. Τις υποχρεώσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που απορρέουν στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω
έργου.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SPARC - Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the
VAloRization of Cultural Heritage Assets / Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των
πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς», με κωδικό έργου ΜΙS: 5003273», του προγράμματος Interreg VA Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020», και σύμφωνα με την από 28/06/2021 ηλεκτρονική αλληλογραφία της Κοινής
Γραμματείας Προγραμμάτων Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής,
έχουμε λάβει την επίσημη ενημέρωση για την παράταση του έργου έως 30/09/2021.
Ως εκ τούτου οι ακόλουθες συμβάσεις παρατείνονται και τροποποιούνται ως προς το οικονομικό αντικείμενο,
βάσει της εγκριθείσας παράτασης του έργου:
1)
Το μηνιαίο κόστος αμοιβής του Κωνσταντινόπουλου Παναγιώτη υπολογίζεται συμφώνως προς τα
αναγραφόμενα στο Άρθρο 3 - Αμοιβή της Σύμβασης, έχοντας ως βάση υπολογισμού το ωρομίσθιο το οποίο
ανέρχεται στο ποσό των 12,61 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ (24%).
Η μηνιαία αμοιβή προσδιορίζεται κάθε φορά μέσω φύλλων χρονοχρέωσης, στα οποία αναφέρονται οι ημέρες
εργασίας και οι ακριβείς ώρες εργασίας ανά ημέρα. Κατά μέσο όρο το κόστος του συγκεκριμένου αναδόχου για
την περίοδο της παράτασης θα ανέρχεται στο ποσό των 550,00 € μηνιαίως (συμπεριλαμβάνονται όλες οι
προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις εισφορών εργαζομένου, παρακράτηση φόρου κλπ.). Ενδεικτικά
επισυνάπτεται το ένταλμα πληρωμής του μηνός Μαΐου 2021.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δαπάνη καλύπτεται εξ ολοκλήρου από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (85%) και
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (15%).
Η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου για την παράταση της Σύμβασης Μισθώσεως Έργου του Κωνσταντινόπουλου
Παναγιώτη ΠΕ Μηχανικού, ήτοι για το διάστημα από 01/07/2021 έως 30/09/2021, ανέρχεται έως τα 1.645,20 €,
η οποία δαπάνη θα χρεωθεί στην κατηγορία «Δαπάνες Προσωπικού» (Staff costs).
2)
Το μηνιαίο κόστος αμοιβής της Χαρδά Μαγδαληνής υπολογίζεται συμφώνως προς τα αναγραφόμενα στο
Άρθρο 3 - Αμοιβή της Σύμβασης, έχοντας ως βάση υπολογισμού το ωρομίσθιο το οποίο ανέρχεται στο ποσό των
12,10 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ (24%).
Η μηνιαία αμοιβή προσδιορίζεται κάθε φορά μέσω φύλλων χρονοχρέωσης, στα οποία αναφέρονται οι ημέρες
εργασίας και οι ακριβείς ώρες εργασίας ανά ημέρα. Κατά μέσο όρο το κόστος του συγκεκριμένου αναδόχου για
την περίοδο της παράτασης θα ανέρχεται στο ποσό των 2.100,00 € μηνιαίως (συμπεριλαμβάνονται όλες οι
προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις εισφορών εργαζομένου, παρακράτηση φόρου κλπ.). Ενδεικτικά
επισυνάπτεται το ένταλμα πληρωμής του μηνός Μαΐου 2021.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δαπάνη καλύπτεται εξ ολοκλήρου από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (85%) και
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (15%).
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Η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου για την παράταση της Σύμβασης Μισθώσεως Έργου της Χαρδά Μαγδαληνής ΠΕ
Οικονομικού, ήτοι για το διάστημα από 01/07/2021 έως 30/09/2021, ανέρχεται έως τις 4.360,80 €, η οποία
δαπάνη θα χρεωθεί στην κατηγορία «Δαπάνες Προσωπικού» (Staff costs).
3)
Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών της εταιρείας «Βανίδης Χ. Ιωάννης – MEDIA SUITE», για την υλοποίηση
ενεργειών επικοινωνίας, συναντήσεων, θεματικών εργαστηρίων εκπαίδευσης και συμμετοχής σε διεθνείς
εκθέσεις για δράσεις του ευρωπαϊκού έργου «SPARC», παρατείνεται για το χρονικό διάστημα έως 12/07/2021,
εκτός και υπάρξει νομοθετική ρύθμιση (Πράξη Νομοθετική Περιεχομένου), λόγω covid-19, αντίστοιχη αυτής του
2020 και του 1ου τριμήνου του 2021, οπότε θα παραταθεί αυτοδικαίως έως και την λήξη του έργου, ήτοι
30/09/2021.
Επί πλέον, η τρίμηνη παράταση, καθώς και αλλαγές στο φυσικό αντικείμενο εκ μέρους των εταίρων, επηρεάζουν
και το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης με την εταιρεία και συγκεκριμένα την υλοποίηση των παραδοτέων Π1
και Π3, καθώς η τελική συνάντηση (Π1) του έργου που ήταν προγραμματισμένη για τις 4 Ιουνίου αναβλήθηκε για
τον Σεπτέμβριο και η επίσκεψη των Ιταλών (Π3) ακυρώθηκε. Ο προϋπολογισμός των δύο παραδοτέων Π1 και Π3
θα διατεθεί για την δημιουργία ιστοσελίδας, όπου θα παρουσιάζεται με οργανωμένο και φιλικό προς τους
χρήστες τρόπο όλο το ψηφιοποιημένο υλικό για το Θέατρο Σκιών που είτε ήταν διαθέσιμο στον Πολιτιστικό
Οργανισμό του Δήμου Πατρέων είτε ψηφιοποιήθηκε σε προηγούμενη δράση (D4.2.4) της ΠΔΕ, στο έργο SPARC.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία των παραδοτέων Π1-Π9 και Π10, όπως
περιγράφονται στην Σύμβαση με την εταιρεία MEDIASUITE, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και η τροποποίηση
αυτών, ενώ οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των Παραδοτέων επισυνάπτονται στο Παράρτημα.
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Αριθμός
παραδοτέου
Π1 (D1.2.3)
Π2 (D3.2.2)

Π3 (D5.2.1)

Π4 (D5.2.3)

Π5 (D2.2.5)
Π6 (D3.2.4)
Π7 (D6.2.1)
Π8 (D4.2.4)

Π9 (D4.2.2)

Τίτλος παραδοτέου

Π/Υ

Διοργάνωση μίας συνάντησης της
σύμπραξης του έργου
Οργάνωση της Διασυνοριακής
Επιτροπής των Ελλήνων εταίρων και
υποστήριξη της πλήρους λειτουργίας
της έως την ολοκλήρωση του έργου
Οργάνωση και υποστήριξη της
επίσκεψης εργασίας της Ιταλικής
αποστολής στην Ελλάδα
Οργάνωση και υποστήριξη
επισκέψεων του κοινού σε κόμβους
δημιουργικής βιομηχανίας

Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου
στην Πάτρα
Διοργάνωση τριών θεματικών
εκπαιδευτικών σεμιναρίων
Προβολή εκτός της περιοχής του
Προγράμματος
Βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων,
παραγωγή βίντεο για προβολή του
έργου και συνέργειες με το έργο
CIAK
Διοργάνωση μαραθωνίου για το
Θέατρο Σκιών

500,00
3000,00

Αρχικό
χρονοδιάγραμμα
01/01/2021 30/06/2021
10/10/2020 –
30/06/2021

Αριθμός
παραδοτέου
Π1 (D1.2.3)
Π2 (D3.2.2)

500,00

01/10/2020 –
31/05/2021

Π3 (D5.2.1)

3000,00

01/11/2020 –
30/06/2021

Π4 (D5.2.3)

5394,00

01/11/2020 –
30/06/2021
15/07/2020 –
31/10/2020
01/11/2020 –
30/06/2021
22/09/2020 –
31/05/2021

Π5 (D2.2.5)

10/10/2020 –
30/06/2021

Π9 (D4.2.2)

20097,00
14907,00
20000,00

2500,00

Π6 (D3.2.4)
Π7 (D6.2.1)
Π8 (D4.2.4)

Π10 (D4.2.5)

ΣΥΝΟΛΟ

69.898,80

Τίτλος παραδοτέου
Διοργάνωση μίας συνάντησης της
σύμπραξης του έργου
Οργάνωση της Διασυνοριακής
Επιτροπής των Ελλήνων εταίρων και
υποστήριξη της πλήρους λειτουργίας
της έως την ολοκλήρωση του έργου
Οργάνωση και υποστήριξη της
επίσκεψης εργασίας της Ιταλικής
αποστολής στην Ελλάδα
Οργάνωση και υποστήριξη
επισκέψεων στην Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό
την δημιουργία και παράδοση έξι (6)
εκπαιδευτικών Kits (βαλιτσάκια) για
το Θέατρο Σκιών
Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου στην
Πάτρα
Διοργάνωση τριών θεματικών
εκπαιδευτικών σεμιναρίων
Προβολή εκτός της περιοχής του
Προγράμματος
Βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων,
παραγωγή βίντεο για προβολή του
έργου και συνέργειες με το έργο CIAK
Διοργάνωση μαραθωνίου για το
Θέατρο Σκιών
Δημιουργία ιστοσελίδας για την
ψηφιακή συλλογή για το Θέατρο
Σκιών
ΣΥΝΟΛΟ

Π/Υ

Τροποποιημένο
χρονοδιάγραμμα

0,00
3000,00

10/10/2020 –
12/07/2021

0,00

3000,00

01/11/2020 –
12/07/2021

5394,00

Δεν
τροποποιείται
Δεν
τροποποιείται
01/11/2020 –
12/07/2021
22/09/2020 –
12/07/2021

20097,00
14907,80
20000,00

2500,00
1000,00

10/10/2020 –
12/07/2021
01/07/2021 –
12/07/2021

69.898,80

Η χρηματοδότηση των συμβάσεων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 01.071.9919.01.1284.
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για:
Την εισήγησή σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για:
1)
Έγκριση παράτασης της Σύμβασης Μισθώσεως Έργου του Κωνσταντινόπουλου Παναγιώτη ΠΕ Μηχανικού
για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι από 01.07.2021 έως 30.09.2021, με αύξηση της αμοιβής κατά
1.645,20 €, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SPARC του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 20142020, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. N. AOO_178/PROT 16/11/2017 – 0000911/32 έγγραφο της Κοινής Γραμματείας
του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με συνολικό ποσό δαπάνης από την αρχή του έργου
έως 45.225,20 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2)
Έγκριση παράτασης της Σύμβασης Μισθώσεως Έργου της Χαρδά Μαγδαληνής ΠΕ Οικονομικού για
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι από 01.07.2021 έως 30.09.2021, με αύξηση της αμοιβής κατά 4.360,80 €,
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SPARC του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, σύμφωνα
με το υπ’ αριθμ. N. AOO_178/PROT 16/11/2017 – 0000911/32 έγγραφο της Κοινής Γραμματείας του
προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με συνολικό ποσό δαπάνης από την αρχή του έργου έως
10.260,80 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
3)
Έγκριση τροποποίησης και παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών της εταιρείας «Βανίδης Χ.
Ιωάννης – MEDIA SUITE», για την υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας, συναντήσεων, θεματικών εργαστηρίων
εκπαίδευσης και συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις για δράσεις του ευρωπαϊκού έργου «SPARC», για το χρονικό
διάστημα από 01.07.2021 έως 12.07.2021, ή έως και την λήξη του έργου, ήτοι 30/09/2021, στην περίπτωση που
υπάρξει νομοθετική ρύθμιση (Πράξη Νομοθετική Περιεχομένου), λόγω covid-19, αντίστοιχη αυτής του 2020 και
του 1ου τριμήνου του 2021, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SPARC του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα –
Ιταλία 2014-2020, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. N. AOO_178/PROT 16/11/2017 – 0000911/32 έγγραφο της Κοινής
Γραμματείας του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με συνολικό ποσό δαπάνης έως
69.898,80 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Για το χρονικό διάστημα έως και την λήξη του έργου, ήτοι 30/09/2021.
Τα ποσά των συμβάσεων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 01.071.9919.01.1284.

Η Οικονομική Επιτροπή 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».
 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.
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 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.:

179243/2030/29-06-2021

εισήγηση

του

Αντιπεριφερειάρχη

Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε./Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Π.Δ.Ε..
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει την τροποποίηση και την παράταση της σύμβασης μισθώσεως έργου του
Κωνσταντινόπουλου Παναγιώτη - ΠΕ Μηχανικού, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι από
01.07.2021 έως 30.09.2021, με αύξηση της αμοιβής κατά 1.645,20€, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
SPARC του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. N.
AOO_178/PROT 16/11/2017 – 0000911/32 έγγραφο της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος
Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με συνολικό ποσό δαπάνης από την αρχή του έργου έως
45.225,20€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Β) Εγκρίνει την τροποποίηση και την παράταση της σύμβασης μισθώσεως έργου της Χαρδά
Μαγδαληνής - ΠΕ Οικονομικού, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι από 01.07.2021 έως
30.09.2021, με αύξηση της αμοιβής κατά 4.360,80€, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SPARC του
προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. N. AOO_178/PROT
16/11/2017 – 0000911/32 έγγραφο της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα –
Ιταλία 2014-2020, με συνολικό ποσό δαπάνης από την αρχή του έργου έως 10.260,80€,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΔΑ: ΨΑ527Λ6-Υ4Ω

Γ) Εγκρίνει την τροποποίηση και την παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών της εταιρείας
«Βανίδης Χ. Ιωάννης – MEDIA SUITE», για την υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας, συναντήσεων,
θεματικών εργαστηρίων εκπαίδευσης και συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις για δράσεις του
ευρωπαϊκού έργου «SPARC», για το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως 12.07.2021, ή έως και την
λήξη του έργου, ήτοι 30.09.2021, στην περίπτωση που υπάρξει νομοθετική ρύθμιση (Πράξη
Νομοθετική Περιεχομένου), λόγω covid-19, αντίστοιχη αυτής του 2020 και του 1ου τριμήνου του 2021,
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SPARC του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020,
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. N. AOO_178/PROT 16/11/2017 – 0000911/32 έγγραφο της Κοινής
Γραμματείας του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με συνολικό ποσό δαπάνης
έως 69.898,80€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Για το χρονικό διάστημα έως και την λήξη του έργου, ήτοι 30/09/2021, τα ποσά των συμβάσεων θα
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον
ΚΑΕ 01.071.9919.01.1284.

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
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική

