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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18
18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 17η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/142437/764/13-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

3.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
9.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, 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.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 37.200,00€ (με Φ.Π.Α.) για την συνδιοργάνωση και
συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο 10ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης- Regional
Growth Conference 2022 που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο από 9 έως 11 Ιουνίου 2022, στην
Πάτρα».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΑΠΑΕ/135493/600/09-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. κ. Φωκίωνα Ζαΐμη, η οποία αναφέρει
αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του
Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.4257/2014 σύμφωνα με το οποίο: «Οι περιφέρειες δύνανται να
αναθέτουν, απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό), δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), με τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), ως προς τα επιτρεπόμενα
χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του περιφερειάρχη, χωρίς προηγούμενη απόφαση του
συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον περιφερειάρχη»
6. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με την οποία «Στις περιφέρειες, ως
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«αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄147) για ποσά
έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο περιφερειάρχης»
7. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
11. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
12. Την υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
13. Την υπ’ αριθμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
14. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500)
ευρώ.
15. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021
16. To υπ΄αριθ.ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/206815/11289/22-7-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού
Ελέγχου περί «Οδηγίες επί των διαδικασιών προμήθειας υλικών και υπηρεσιών»
17. To υπ΄αριθ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/5486/646/10-1-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού
Ελέγχου περί «Έκδοση Ανάληψης Υποχρέωσης»
18. Την υπ’ αριθμ. 71/22-12-2021 απόφαση του περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως
προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμ. 234546/31-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ)
Απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
19. Τις διατάξεις του άρθρου 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών» 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. Ειδικότερα στις αρμοδιότητες της, εντάσσεται η ανάπτυξη δράσεων
Προγραμματισμού-Ανάπτυξης-Επιχειρηματικότητας καθώς και Απασχόλησης-Εμπορίου-Τουρισμού
20. Το αριθ. 26/20-1-2022 ΦΕΚ περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε»
21. Την υπ’ αριθ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
22. Την υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β΄/20-01-2022) απόφασης του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
23. Το ΦΕΚ 270/7.4.2022 περί «Τροποποίησης της υπ’ αρ. 9406/191/13.01.2022 απόφασης του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΥΟΔΔ 27)»
24. Την υπ΄αριθ.28/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Σύνταξη Α΄ τροποποίησης του
προϋπολογισμού της Π.Δ.Ε»
25. Το γεγονός ότι η ΠΔΕ σε συνεργασία με άλλους φορείς κάθε χρόνο συνδιοργανώνει το Συνέδριο
Περιφερειακής Ανάπτυξης- Regional Growth Conference.
26. Την υπ΄αριθ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/132892/7880/9-5-2022 Βεβαίωση Πίστωσης
Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω σχετικών η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Συμβουλευτική
Επιτροπή του Regional Growth Conference στην οποία και συμμετέχει (Πανεπιστήμιο Πατρών, Υφυπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, ΕΛΙΑΜΕΠ, Γενική Γραμματεία της Διάσκεψης των Περιφερειακών Θαλάσσιων
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Περιφερειών (CRPM), DATA Consultants κλπ καθώς και την εφημερίδα Πελοπόννησος που είναι η αρχαιότερη
στην Ελλάδα) συνδιοργανώνουν το 10ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης- Regional Growth Conference 2022
που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το τριήμερο από 9 έως 11 Ιουνίου 2022.
Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των πιεστικών θεμάτων της εποχής μας και εφαρμογής βέλτιστων
πρακτικών/πολιτικών που θα επιφέρουν ανάπτυξη και ανάπτυξη για τις περιφέρειες της Ελλάδας, οι συζητήσεις
του φετινού συνεδρίου θα εμπίπτουν σε έξι βασικές θεματικές ενότητες.
Οικονομία και Ανάπτυξη
Περιβάλλον, Ενέργεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τουρισμός, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Υποδομές
Πολιτισμός και Παιδείας
Υγεία
Κεντρικό στόχος του 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.
Τα
συνέδριο έχοντας ήδη επεκτείνει την δυναμική του στην επικράτεια και μετά τα πρώτα βήματα
διεθνοποίησής του, φέτος φιλοδοξεί την περαιτέρω αναβάθμισή του.
Για την ετήσια συνάντηση του 2022 σχεδιάζονται συζητήσεις ουσίας για θέματα αιχμής με την ενεργό
συμμετοχή αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών, και άλλων
περιφερειαρχών, δημάρχων, ανθρώπων της δημόσιας διοίκησης, φορέων άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Επιδιώκεται η διερεύνηση των τάσεων και η κατάθεση προτάσεων σε βασικού τομείς όπως η Περιφερειακή
Ανάπτυξη, η Οικονομία, οι Υποδομές, η Κλιματική Αλλαγή, η Ενέργεια, η Υγεία, ο Αγροτικός Τομέας, ο Τουρισμός
κ.λ.π. Στο επίκεντρο των δράσεων του συνεδρίου είναι η προώθηση πρωτοβουλιών σε όλους τους
προαναφερθέντες τομείς, η εισαγωγή καινοτόμων πολιτικών και οι συμπράξεις δημοσίου.
Από την φετινή διοργάνωση ατμομηχανή του συνεδρίου θα αποτελεί ένας νέος θεσμός το Παρατηρητήριο
Περιφερειακών Πολιτικών. Ο θεσμός αυτός αποτελεί μία πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ κυβερνητικών,
περιφερειακών, πανεπιστημιακών και επιχειρηματικών οντοτήτων με ποικιλία δράσεων. Πρόκειται για έναν
οργανισμό παραγωγής έρευνας, ιδεών και προτάσεων με εξειδίκευση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, ο οποίος
επιδιώκει την έγκαιρη παρέμβαση και επισήμανση των κρίσιμων ζητημάτων του μέλλοντος και να προτείνει
λύσεις. Σκοπός του είναι :
Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας και η επεξεργασία και διάδοση τεκμηριωμένης γνώσης για τα
τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η σύνδεση με την δημιουργία «τομέα
Regional growth Data» στην Ελλάδα
Η τροφοδότηση της δημόσιας σφαίρας με αντικειμενική πληροφόρηση, επιστημονικά τεκμηριωμένες
έρευνες, μελέτες, αναλύσεις και προτάσεις περιφερειακής πολιτικής και η προσφορά μιας διαρκούς, ανοιχτής
πλατφόρμας δημόσιου διαλόγου για ζητήματα περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης της ΕΕ.
Η ανάπτυξη εργαλείων και πρωτοβουλιών στον χώρο των ανοιχτών δημοσίων δεδομένων, με στόχο τη
συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευσή τους.
Η προώθηση της ενσωμάτωσης των πολιτικών βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών
θεσμών.
Η άντληση διαπεριφερειακών και διατομεακών καλών πρακτικών, γνώσεων και τεχνολογιών αιχμής και
διακεκριμένα μοντέλα ανάπτυξης περιφερειακών της Ε.Ε. αλλά και παγκοσμίως
Η ενίσχυση της διασύνδεσης έρευνας και ανάλυσης με τον επιχειρηματικό ιστό κάθε περιφέρειας.
Επιπλέον, φέτος η διεθνοποίηση του συνεδρίου μεγαλώνει αφού σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ και το γραφείο
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αθήνας στις 11/6/022 θα πραγματοποιηθεί ένα mini συνέδριο με τίτλο
«Μεσογειακή διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτάσεις για το μέλλον». Στις εργασίες θα συμμετάσχουν
ευρωβουλευτές των 8 Μεσογειακών χωρών της ΕΕ (Γαλλίας, Ιταλίας, Ελλάδας, Μάλτας, Κροατίας, Σλοβενίας,
Κύπρου και Ισπανίας) καθώς επίσης θα προσκληθεί και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τέλος, κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα τρέχουν workshops, summer school, roundtable sessions και digital
dialogues
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε:
Την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης με συνολικό κόστος 37.200€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στον
τρέχοντα εκτελούμενο εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΠΔΕ, για την συνδιοργάνωση και συμμετοχή της ΠΔΕ
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στο 10ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης- Regional Growth Conference 2022 που θα πραγματοποιηθεί στην
Πάτρα το τριήμερο από 9 έως 11 Ιουνίου 2022 έως του ποσού των 37.200€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
Το ποσό των 37.200 αναλύεται ως ακολούθως :
- Οργάνωση – παραγωγή (συνεδριακή γραμματεία) έως του ποσού των 3.720€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
CPV 79500000-9 «υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου».
- Coffee breaks, lunches-dinners έως του ποσού των 10.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ CPV 553200009 «υπηρεσίες παροχής γευμάτων».
- Kαταγραφή και μετάδοση από τηλεοπτικό κανάλι (live streaming) έως του ποσού των 16.000€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ CPV 64228100-1 «υπηρεσίες τηλεοπτικών προγραμμάτων»
- Εκτυπώσεις (μακέτες, lanyards κλπ) έως του ποσού των 7.480€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ CPV
79820000-8 «υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εκτύπωση».
Η δέσμευση πίστωσης θα γίνει στον ΚΑΕ 02.00.072.0844.01.1122.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ Φωκίωνα Ζαΐμη - Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του
θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
•

Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
•

Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 37.200,00€ (με Φ.Π.Α.) για την συνδιοργάνωση
και συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο 10 ο Συνέδριο Περιφερειακής ΑνάπτυξηςRegional Growth Conference 2022 που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο από 9 έως 11 Ιουνίου 2022,
στην Πάτρα.

Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και ειδικότερα τον ΚΑΕ
02.00.072.0844.01.1122.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε
αρνητικά.
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καπλάνης Διονύσιος,
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, Λύτρας Ιωάννης και Αγγελόπουλος Γεώργιος ψήφισαν λευκό.
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Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

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