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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 02 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 171883/1091
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
τθσ
Π.Δ.Ε.
–
Σμιμα
χεδιαςμοφ
Περιφερειακισ Πολιτικισ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 785/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 168625/1951/23-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα χεδιαςμοφ Περιφερειακισ Πολιτικισ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 785/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Αποδοχι υλοποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ πρόταςθσ με τίτλο “GRASPINNO
PLUS” ςτο πλαίςιο τθσ προκιρυξθσ, “Interreg MED 2ndrestricted call for projects - Capitalization
(Transferring / Mainstreaming projects)”», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΨΦΒΙ7Λ6-2ΤΘ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 37/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 28θ Ιουνίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 174015/1122/24-06-2021 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.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε αν και προςεκλικθ ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.

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

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Θλίηα 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 785/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 17ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Αποδοχι
υλοποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ πρόταςθσ με τίτλο “GRASPINNO PLUS” ςτο πλαίςιο τθσ προκιρυξθσ,
“Interreg MED 2ndrestricted call for projects - Capitalization (Transferring / Mainstreaming projects)”».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 168625/1951/23-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ,
Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
χεδιαςμοφ Περιφερειακισ Πολιτικισ, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σθν πρόςκλθςθ “Interreg MED 2nd restricted call for projects - Capitalization (Transferring / Mainstreaming
projects)
https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls-for-projects/fifth-call-for-modular-projects/”
το
υπρογράμματοσ “INTERREG”
2. Σο ΦΕΚ 4372 τ. Β/2020 Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
3. Σθν κετικι γνωμοδότθςθ τθσ ΟΔΕ τθν 01/04/21
4. Σα αναρτθμζνα αποτελζςματα τθσ 5θσ πρόςκλθςθσ για υποβολι προτάςεων INTERREG – MED
(https://interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Programme/Fund_my_project/
Calls/List_of_results_5th_call.pdf)
5. To Ref. MED_8146-1_applicationform_1165_1618475933, Σεχνικό Δελτίο.
φμφωνα με τα ανωτζρω (1) (2) (3) και (4) ςχετικά ζγγραφα, θ πρόταςθ με τίτλο “GRASPINNOPLUS” ςτο πλαίςιο
τθσ προκιρυξθσ, “Interreg MED 2ndrestricted call for projects - Capitalization (Transferring / Mainstreaming
projects)» του Προγράμματοσ INTERREG MED τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ςτθν οποία ςυμμετείχε θ ΠΔΕ ςαν
εταίροσ, εγκρίκθκε προσ χρθματοδότθςθ.
Σο ζργο/πρόταςθ ζχει τίτλο «GRASPINNOPLUS»
Διάρκεια: 13 μινεσ
Διαχειριςτικι Αρχι Προγράμματοσ: Ευρωπαϊκι Επιτροπι
Προτεραιότθτα Πρόςκλθςθσ Τποβολισ Προτάςεων: Σο προτεινόμενο ζργο (GRASPINNOPLUS) κα καλφψει τισ
απαιτιςεισ του κζματοσ Interreg MED 2nd restricted call for projects - Capitalization (Transferring / Mainstreaming
projects) https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls-for-projects/fifth-call-for-modular-projects/.
Περιγραφι παρζμβαςθσ ζργου (φμφωνα με το χετικό 1)
Σο προτεινόμενο ζργο GRASPINNOPLUSςτοχεφει ςτθν εφαρμογι των πράςινων θλεκτρονικϊν προμθκειϊν ςτον
δθμόςιο τομζα, τθν βελτιωμζνθ κατάςταςθ απαςχόλθςθσ των επιχειριςεων ςτουσ τομείσ τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ και χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, και ςτθν αυξθμζνθ διακρατικι ςυνεργαςία ςε κζματα
δθμόςιων προμθκειϊν και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Επί πλζον, το ζργο κα επικεντρωκεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων, υποςτθρίηοντασ τον εκςυγχρονιςμό τθσ περιφερειακισ οικονομίασ ςε
κζματα θλεκτρονικϊν προμθκειϊν, ςτθν βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ Περιφζρειασ μζςω τθσ ενεργειακισ
αναβάκμιςθσ κακϊσ και ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Σο GRASPINNO PLUS ςτοχεφει ςτθ μεταφορά βαςικϊν παραδοτζων / αποτελεςμάτων που αναπτφχκθκαν και
δοκιμάςτθκαν ςε διεκνικό επίπεδο εντόσ του ζργου GRASPINNO, όπωσ Βάςθ δεδομζνων, εργαλείο υποςτιριξθσ
eGPP και εργαλείο υπολογιςμοφ κοςτολόγθςθσ κφκλου ηωισ (Unified Platform Package) ςε άλλεσ νζεσ περιοχζσ
MED (περιφερειακοί οργανιςμοί και ΜΜΕ ). Αυτά τα μζςα είναι ςε κζςθ να δθμιουργιςουν εδαφικι δυναμικι
που επθρεάηει τισ τοπικζσ και περιφερειακζσ κοινότθτεσ, όςον αφορά τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων, τισ
πολιτικζσ και τθν παροχι προϊόντων και υπθρεςιϊν από περιφερειακζσ ΜΜΕ, εςτιάηοντασ ςτισ πράςινεσ
μεκόδουσ θλεκτρονικϊν προμθκειϊν και ςε διάφορουσ πικανοφσ τομείσ παρζμβαςθσ όπωσ θ ενεργειακι
απόδοςθ και άλλου επενδυτικοφ τομζα, που είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν εφαρμογι βιϊςιμων, κυκλικϊν
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και ευαίςκθτων δθμόςιων ςυμβάςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα κόςτθ που κα προκφψουν κατά τθ διάρκεια
ηωισ ενόσ προϊόντοσ, δθμόςιασ εργαςίασ ι υπθρεςίασ.
τοχοκεςία(φμφωνα με το χετικό 1)
Ο κφριοσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ μεταφορά τεχνογνωςίασ και ορκϊν πρακτικϊν για τα προγράμματα
θλεκτρονικϊν προμθκειϊν των δθμόςιων φορζων, με ζμφαςθ ςε προγράμματα ενεργειακισ απόδοςθσ και
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςε δθμόςια κτιρια, ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυμμετοχισ των επιχειριςεων ςε αυτά τα
ζργα, κακϊσ και επικφρωςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου πλαιςίου μεκόδων και εργαλείων που εφαρμόηονται ςε ζνα
ευρφ φάςμα.
φμπραξθ
το προτεινόμενο ζργο ςυμμετζχουν 7 εταίροι ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται δθμόςιοι οργανιςμοί, ερευνθτικά
κζντρα και εμπορικά επιμελθτιρια από τθν Ελλάδα, τθν Ιταλία, Ιςπανία και το Μαυροβοφνιο. υντονιςτισ είναι
το Terra di Sienna Lab από τθν Ιταλία.
Από πλευράσ Ελλάδασ, κα ςυμμετζχουν το Επιμελθτιριο Θλείασ και θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ με τον Διμο
Αρχαίασ Ολυμπίασ και τθν ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ Α.Ε. αντίςτοιχα ςαν ςυνδεδεμζνουσ εταίρουσ. Οι εταίροι του
ζργου φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα:
LP1
Terre di Siena Lab
PP1
Επιμελθτιριο Θλείασ
PP2
Επιμελθτιριο τθσ Terrasa - Chamber of Commerce and Industry of
Terrasa
PP3
Επιμελθτιριο του Μαυροβουνίου - Chamber of Economy of Montenegro
PP4
Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ
PP5
Περιφζρεια τθσ Umbria - Umbria Region - Regional Directorate
Agriculture, environment, energy, culture, entertainment and cultural
goods
υνδεόμενοι εταίροι
Διμοσ di San Benedetto del Tronto - Comune di San Benedetto del Tronto
(Terre di Siena Lab)
υνδεόμενοι εταίροι
Promalaga (Chamber of Commerce and Industry of Terrasa)
υνδεόμενοι εταίροι
ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ Α.Ε. (Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ)
υνδεόμενοι εταίροι
Διμοσ Αρχαίασ Ολυμπίασ - (Επιμελθτιριο Θλείασ)
Πακζτα εργαςίασ - Δραςτθριότθτα – Κακικοντα ΠΔΕ:
Οι δραςτθριότθτεσ οργανϊνονται ςε 2 πακζτα εργαςίασ (διαχείριςθ και μεταφορά) και διαρκρϊνονται ανάλογα
με το είδοσ του ςυνεργάτθ. Οι ςυνεργάτεσ είναι 2 τφπων: (i) οι εταίροι που ανικουν ςτο παλιό ζργο και (ii) οι
ωφελοφμενοι των εργαλείων των βζλτιςτων πρακτικϊν και των δεκτϊν, νζοι ςυνεργάτεσ που κα εφαρμόςουν τα
εργαλεία του παλαιοφ ζργου, με τθ βοικεια των πρϊτων εταίρων. Θ ΠΔΕ ανικει ςτουσ ωφελοφμενουσ εταίρουσ.
Σο GRASPINNO PLUS κα επιτφχει τθν επίςθμθ δζςμευςθ των ωφελοφμενων εταίρων (και ενόσ ςυνδεδεμζνου
ςυνεργάτθ) να αναπαράγει τθ μεκοδολογία που μεταφζρκθκε ςτθν επικράτειά τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ
ςυγκεκριμζνεσ τοπικζσ ανάγκεσ και προκλιςεισ που προζκυψαν κατά τθ διάρκεια και μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ.
Μζςω τθσ εκπόνθςθσ κατευκυντιριων γραμμϊν και των δεςμεφςεων των εταίρων, το ζργο κα εξαςφαλίςει τθ
ςυνζχεια και τον μακροπρόκεςμο αντίκτυπο των αποτελεςμάτων. Προσ το τζλοσ του ζργου κα διευκολφνει τθ
μεταφορά και τθν εφαρμογι των μεκόδων και τθσ διαδικαςίασ τουσ και ςε άλλεσ περιοχζσ.
Σο βαςικό ζργο που καλοφνται να επιτελζςουν οι ωφελοφμενοι εταίροι, μεταξφ των οποίων και θ ΠΔΕ, είναι θ
διενζργεια μιασ προκαταρκτικισ ζρευνασ και θ δθμιουργία ομάδων εργαςίασ με τοπικοφσ ενδιαφερόμενουσ
φορείσ, ςε ζνα κοινό ςχζδιο κεφαλαιοποίθςθσ ζργων. Σο ςχζδιο αυτό κα περιλαμβάνει προςαρμοςμζνα
ςεμινάρια για δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και εταιρείεσ κακϊσ και τθν ςφνταξθ και υπογραφι μνθμονίου ςυνεργαςίασ
(Μ) προςαρμοςμζνο ςτισ διαφορετικζσ ανάγκεσ των ενδιαφερομζνων.
τθ διάρκεια του ζργου οι ωφελοφμενοι εταίροι κα αναλάβουν τθν ανάλυςθ τθσ προκαταρκτικισ ζρευνασ και τθν
προετοιμαςία μιασ ζκκεςθσ κακοδιγθςθσ για τισ ομάδεσ εργαςίασ. Κατά τα λοιπά, αναμζνεται θ προετοιμαςία
των ςυνθκιςμζνων κοινϊν εκκζςεων διαχείριςθσ, των πρακτικϊν των ςυναντιςεων, του κοινοφ ςχεδιαςμοφ του
ζργου και του ςχεδίου του μνθμονίου (Μ) που κα πρζπει να προετοιμαςτεί.
Προχπολογιςμόσ για τθν ΠΔΕ (εκτιμϊμενοσ ςφμφωνα με τα μζχρι ςτιγμισ ςτοιχεία ςε ςυνεργαςία με τον
επικεφαλισ εταίρο) :
o υνολικόσ Προχπολογιςμόσ ΠΔΕ: Ο προχπολογιςμόσ για τθν ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ανζρχεται ςτισ 80.000,00€.
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o Χρθματοδότθςθ προγράμματοσ: φμφωνα με τον οδθγό του προγράμματοσ θ χρθματοδότθςθ ανζρχεται ςε
85% του προχπολογιςμοφ από Ευρωπαϊκοφσ πόρουσ και 15% από τον αντίςτοιχο ΑΕ του Τπουργείου. Δεν
απαιτείται ιδία ςυμμετοχι για το πρόγραμμα. Θ ανάλυςθ του προχπολογιςμοφ τθσ ΠΔΕ δίνεται ςτον παρακάτω
πίνακα:
Πίνακασ 1: Κατθγορίεσ δαπάνθσ ΠΔΕ.
Α/Α
ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΘ
Εξειδίκευςθ δαπάνθσ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ
ΠΑΚΕΣΟ
ΜΟ (€)
ΕΡΓΑΙΑ
1
Staff (Προςωπικό)
Μιςκοδοςία ομάδασ
46,500.00
3
ζργου τθσ ΠΔΕ
2
Travels( κόςτοσ ταξιδιϊν)
Μετακινιςεισ ομάδα
2,000.00
3
ζργου τθσ ΠΔΕ
3
External expertise and services ( κόςτοσ
κόςτοσ εξωτερικϊν
19,025.00
3
εξωτερικϊν ςυνεργατϊν)
ςυνεργατϊν
4
Preparation Costs (Κόςτοσ προετοιμαςίασ)
Κόςτοσ προετοιμαςίασ
5,500.00
0
5
Office & Administration (Ζμμεςα κόςτθ)
6.975.00
3
ΤΝΟΛΟ
80,000,00
Κατόπιν των ανωτζρω ειςθγοφμαςτε:
1) Σθν αποδοχι υλοποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ πρόταςθσ με τίτλο με τίτλο “GRASPINNOPLUS” ςτο πλαίςιο τθσ
προκιρυξθσ, “Interreg MED 2ndrestricted call for projects - Capitalization (Transferring / Mainstreaming projects)»
του Προγράμματοσ INTERREG MED τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
2) Σθν ζγκριςθ του ανωτζρω προχπολογιςμοφ τθσ ΠΔΕ και τθσ αναγκαιότθτασ υλοποίθςθσ των αντίςτοιχων
δαπανϊν ωσ θ ανωτζρω κατανομι
3) Σθν εξουςιοδότθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ ζρευνασ και καινοτομίασ κου Φ. Ηαΐμθ για
τθν υπογραφι των απαιτοφμενων εγγράφων ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ (legal signatory)

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτθν κα Πυργάκθ Αναςταςία – Προϊςταμζνθ τθσ Δ/νςθσ
Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
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 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 Θλεκτρονικισ 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.:

168625/1951/23-06-2021

ειςιγθςθ

του

Αντιπεριφερειάρχθ

Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα χεδιαςμοφ Περιφερειακισ Πολιτικισ.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Αποδζχεται τθν υλοποίθςθ τθσ εγκεκριμζνθσ πρόταςθσ με τίτλο με τίτλο “GRASPINNOPLUS” ςτο

πλαίςιο τθσ προκιρυξθσ, “Interreg MED 2ndrestricted call for projects - Capitalization (Transferring /
Mainstreaming projects)» του Προγράμματοσ INTERREG MED τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.

Β) Εγκρίνει τον προχπολογιςμό τθσ Π.Δ.Ε. και τθν υλοποίθςθ των αντίςτοιχων δαπανϊν ωσ θ ανωτζρω
κατανομι, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.
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Γ) Εξουςιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ κ.Φ. Ηαΐμθ για
τθν υπογραφι των απαιτοφμενων εγγράφων ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ (legal signatory).
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.
Θ Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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