Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.05.19 12:02:27
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΔΑ: ΩΥ5Ρ7Λ6-Θ5Ε

Αριθ.Αποφ. 540/2022

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 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) συνεργάτες/ιδες και δημοσίευσης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “Προώθηση διακρατικής
δικτύωσης της μικρής κλίμακας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στην Μακροπεριφέρεια ΑδριατικήςΙονίο – Promoting small scale fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian
macroregion” και διακριτικό τίτλο «ARIEL PLUS» που υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού
προγράμματος Interreg Adrion 2014-2020 με κωδικό (Project Number) 1276».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/94555/1572/11-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμη Φωκίωνα / Δ/νση Διοίκησης –
Τμήμα Οργάνωσης και Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 8 του άρθρου 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 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α’/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. 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.
4. 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.
5. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143/τ.Α’/28-06-2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
6. 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.
7. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «υπ’ αριθ. 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.
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8. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 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.
9. Την υπ’ αριθ. 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).
10.Την υπ’ αριθ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 2019-2023 και το από 29-08-2019
πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-9-2019 έως και 31-12-2023.
11.Την υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός
Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20-012022).
12.Την υπ’ αριθ.9406/191/13-01-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20-01-2022).
13.Την υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση
άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 141/τ.Β΄/20-01-2022).
14.Την υπ’ αριθ. 71/2021 (ΑΔΑ: Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναφορικά με Α) την
έγκριση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022 και Β) την έγκριση των
πινάκων στοχοθεσίας της Περιφέρεις Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα
στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού έτους 2022. Η ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την αριθ.
πρωτ.234546/31-12-2021 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ).
15.Την υπ’ αριθ.28/2022 (ΑΔΑ: ΨΑΓΠ7Λ6-ΩΙ1) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με Α΄
τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022. Η ανωτέρω
απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την αριθ. πρωτ.66462/06-05-2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 94ΧΕΟΡ1Φ-ΡΤ6).
16.Το από 04-02-2022 εταιρικό συμφωνητικό (partnership agreement) του έργου ARIEL PLUS.
17.Το από 17-01-2022 συμφωνητικό (subsidy contract) μεταξύ του επικεφαλής του έργου ARIEL PLUS και της
Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος.
18.Η υπ’ αριθ. 41/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση αποδοχής υλοποίησης της εγκεκριμένης πρότασης με τίτλο: “ARIEL PLUS” (Project Number: 1276) στο
πλαίσιο της προκήρυξης Restricted 4 th call for proposals–Priority Axes 1, 2 and 3 του Προγράμματος
Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg V-B Adriatic-Ionian, Adrion Programme 2014- 2020» (ΑΔΑ: 669Ω7Λ6-Β20).
19.Το με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΑΟ/94535/463/31-03-2022 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής οικονομίας με θέμα
«Αίτημα πρόσληψης δυο (2) συνεργατών με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για την κάλυψη των αναγκών του
ευρωπαϊκού έργου “ARIEL PLUS” (Ref: 1276) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg ADRION».
20.Την με αρ. πρωτ.ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/135915/8145/09-05-2022 (ΑΔΑ: 6Τ8Υ7Λ6-8ΞΤ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης
ύψους 12.240,00€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9919.01.1308 του οικονομικού έτους 2022, για την κάλυψη του κόστους
δαπανών προσωπικού και υπερωριών του ευρωπαϊκού έργου ARIEL PLUS (Ref: 1276) το οποίο υλοποιείται στο
πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg ADRION».
21.Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο του έργου από το υπό πρόσληψη προσωπικό, δεν
καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Διεύθυνσης ή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
22.Τις υποχρεώσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που απορρέουν στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω
έργου.
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε
Την έγκριση δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
με δύο (2) συνεργάτες/ιδες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Προώθηση διακρατικής δικτύωσης της μικρής
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κλίμακας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίο – Promoting small scale
fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion” και διακριτικό τίτλο «ARIEL
PLUS» που υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Interreg Adrion 2014-2020 με κωδικό
(Project Number) 1276.
Αντικείμενο και στόχοι του έργου:
Το έργο ARIEL PLUS αποτελεί διεύρυνση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg V-B
Adriatic- Ionian Programme – ADRION 2014 -2020.
Κύριοι στόχοι του είναι να μεγιστοποιήσει την μεταφορά και την διάρκεια των αποτελεσμάτων του ARIEL στους
ενδιαφερόμενους φορείς της μικρής κλίμακας αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών μέσα και πέρα από την
περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου. Εξειδικευμένοι στόχοι περιλαμβάνουν:
• Δράσεις για προβολή των αποτελεσμάτων του ΑRIELσε τοπικό και γενικό επίπεδο προς όφελος των
δικαιούχων και των ενδιαφερόμενων φορέων (OPEN ή INFODAYS).
• Σεμινάρια σε πιθανούς δικαιούχους για δημιουργία πρωτοβουλιών και επενδύσεων στον τομέα της Αλιείας
μικρής κλίμακας και των Υδατοκαλλιεργειών(CAPACITY BUILDING).
• Διεύρυνση του δικτύου του ARIEL με νέα μέλη
• Βελτίωση της λειτουργίας της υπάρχουσας πλατφόρμας του ARIEL ως ένας νέος ψηφιακός τόπος ανταλλαγής
γνώσης και συνεργασίας των αλιέων και των υδατοκαλλιεργητών.
Η πρόταση εναρμονίζεται με τρείς από τους έξι Άξονες που έχει θέσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την
περίοδο 2020-2023:
1. Άξονας 3: Καινοτομία, Αειφορία και Ανταγωνιστικότητα: τα θεμέλια της Νέας Δυτικής Ελλάδας, Μέτρο 3.3:
Ανασυγκρότηση παραγωγικής βάσης μέσω υψηλής εξειδίκευσης και αξιοποίησης της καινοτομίας.
2. Άξονας 4: Αναδεικνύοντας τα κρυφά αναπτυσσόμενα πλεονεκτήματα του παραγωγικού περιβάλλοντος:
τουρισμός, πολιτισμός, Μέτρο 4.2: Υιοθετώντας το μοντέλο της γαλάζιας ανάπτυξης.
3. Άξονας 6: Διαμορφώνοντας περιφερειακή συνείδηση, Μέτρο 6.3: Μετεξέλιξη σε κέντρο διαπεριφερειακής
δικτύωσης και συνεργασίας.
Διάρκεια:
Το Έργο έχει συνολική διάρκεια έξι (06) μήνες: 01/01/2022 – 30/06/2022.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου & Προϋπολογισμός έργου για την ΠΔΕ:
O συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 148.947,10€, ενώ για την ΠΔΕ είναι 25.464,00 € (21.644,00€ EU,
3.819,60€ εθνική συμμετοχή) με 85% συμμετοχή του ERDF και 15% εθνική συμμετοχή.
Διάρκεια Συμβάσεων:
Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής τους έως και
τρείς μήνες και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της λήξης του έργου, ήτοι την 30η Ιουνίου 2022.
Αμοιβή (τίμημα σύμβασης):
Η συνολική αμοιβή ορίζεται έως του ποσού των 4.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για κάθε
συνεργάτη/ιδα, η οποία αντιστοιχεί στο έργο που θα υλοποιηθεί κατά τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.
Οποιεσδήποτε επιπλέον νόμιμες εισφορές και κρατήσεις ήθελε προκύψουν συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό
ως άνω ποσό.
Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου:
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως Εταίρος (PP5) στα παρακάτω Πακέτα Εργασίας:
• (ΠΕΜ) WPM ( WP1) Management
• (ΠΕ Σ1) WPT1 (WP2) Εφαρμογή και
• (ΠΕ C) WPC (WP3) Επικοινωνία
Για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου κατά τα ανωτέρω απαιτούνται δύο (02) συνεργάτες/ιδες οι οποίοι
θα ενταχθούν στην ομάδα του έργου που υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα των Πακέτων
Εργασίας που θα υλοποιήσει η ΠΔΕ.
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Οι ειδικότητες καθώς και τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση σύμφωνα
με το υπό στοιχείο (19) του σκεπτικού είναι:
Α) για τη θέση Κ1
Απαιτούμενα προσόντα
1. ΠΕ Απόφοιτος Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών
2. Πολύ καλή γνώση της Ιταλικής ή Γαλλικής γλώσσας (Γ1/C1)
3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2/Β2)
4. Πιστοποιητικό Γνώσης χειρισμού Η/Υ
Επιθυμητά Προσόντα
1. Γενική επαγγελματική εμπειρία(έως 12 μήνες)
Β) για τη θέση Κ2
Απαιτούμενα προσόντα
1. ΤΕ Απόφοιτος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο C2/Γ2)
3. Πιστοποιητικό Γνώσης χειρισμού Η/Υ
Οι ως άνω συνεργάτες/ιδες θα απασχοληθούν σε όλα τα πακέτα εργασίας στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, και πιο συγκεκριμένα στα κατωτέρω αντικείμενα ανάλογα με το χρονοπρογραμματισμό του
έργου, με την εξειδίκευση και την εμπειρία τους:
Κωδικός θέσης Κ1
➢ Διοικητική υποστήριξη έργου
➢ Προετοιμασία και συμμετοχή στις Συνεδριάσεις, εταιρικές συναντήσεις του έργου καθώς και σε
οποιαδήποτε άλλη τεχνική συνάντηση σχετική με το αντικείμενο του έργου
➢ Συμμετοχή στη διοργάνωση και στο συντονισμό εκδηλώσεων
➢ Συντονισμός και οργάνωση διεθνικών συναντήσεων του έργου
➢ Υποστήριξη της οργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων
➢ Συμμετοχή στη διαμόρφωση του Σχεδίου/Στρατηγικής επικοινωνίας και διάδοσης
➢ Συντονισμός και παρακολούθηση επικοινωνιακών δραστηριοτήτων
➢ Συνεχής Ενημέρωση Μέσων Κοινωνικής δικτύωσης και Ιστοσελίδας του έργου
➢ Συμμετοχή στη διαμόρφωση και διαχείριση προωθητικού υλικού
➢ Συμμετοχή στη διαμόρφωση των ενημερωτικών δελτίων
➢ Συμμετοχή στα Σεμινάρια εκπαίδευσης
➢ Συμμετοχή στην ανάπτυξης/αναβάθμιση εκπαιδευτικού υλικού
➢ Συμμετοχή στη δημιουργία βίντεο του έργου
➢ Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο έργο
➢ Δημιουργία τοπικού δικτύου stakeholders και συμμετοχή στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης δικτύου stakeholders
➢ Προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπού του
Κωδικός θέσης Κ2
➢ Διοικητική υποστήριξη έργου
➢ Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις, εταιρικές συναντήσεις του έργου καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη τεχνική
συνάντηση σχετική με το αντικείμενο του έργου
➢ Συμμετοχή στη συνολική οικονομική παρακολούθηση του έργου
➢ Διαμόρφωση και υποβολή αναφορών αξιολόγησης, εκθέσεων προόδου, πραγματοποίηση των λοιπών
χρηματοοικονομικών και διαχειριστικών ενεργειών, συλλογή – επεξεργασία οικονομικών δεδομένων
➢ Σύνταξη αναφορών αξιολόγησης, έκθεσης πεπραγμένων συνοδευόμενη με όλο το υλικό τεκμηρίωσης.
➢ Συνολική οικονομική παρακολούθηση του έργου
➢ Συντονισμός και διαχείριση έργου και πλάνου προμηθειών, πλάνο αξιολόγησης και εκθέσεων
➢ Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο έργο
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➢ Συμβολή στο έργο όλης της ομάδας έργου ανάλογα με τις ανάγκες
Η πίστωση που θα απαιτηθεί για την σύναψη των ως άνω συμβάσεων μίσθωσης έργου, συνολικού ύψους
9.600,00 ευρώ, είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑΕ 9919.01.1308 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/135915/8145/09-05-2022 (ΑΔΑ:
6Τ8Υ7Λ6-8ΞΤ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

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

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης 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 τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) συνεργάτες/ιδες και τη δημοσίευση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “Προώθηση
διακρατικής δικτύωσης της μικρής κλίμακας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στην Μακροπεριφέρεια
Αδριατικής-Ιονίο – Promoting small scale fisheries and aquaculture transnational networking in
Adriatic-Ionian macroregion” και διακριτικό τίτλο «ARIEL PLUS» που υλοποιείται στο πλαίσιο του
διακρατικού προγράμματος Interreg Adrion 2014-2020 με κωδικό (Project Number) 1276.

Αντικείμενο και στόχοι του έργου:
Το έργο ARIEL PLUS αποτελεί διεύρυνση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg
V-B Adriatic- Ionian Programme – ADRION 2014 -2020.
Κύριοι στόχοι του είναι να μεγιστοποιήσει την μεταφορά και την διάρκεια των αποτελεσμάτων του
ARIEL στους ενδιαφερόμενους φορείς της μικρής κλίμακας αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών μέσα
και πέρα από την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου. Εξειδικευμένοι στόχοι περιλαμβάνουν:
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• Δράσεις για προβολή των αποτελεσμάτων του ΑRIEL σε τοπικό και γενικό επίπεδο προς όφελος των
δικαιούχων και των ενδιαφερόμενων φορέων (OPEN ή INFODAYS).
• Σεμινάρια σε πιθανούς δικαιούχους για δημιουργία πρωτοβουλιών και επενδύσεων στον τομέα
της Αλιείας μικρής κλίμακας και των Υδατοκαλλιεργειών(CAPACITY BUILDING).
• Διεύρυνση του δικτύου του ARIEL με νέα μέλη
• Βελτίωση της λειτουργίας της υπάρχουσας πλατφόρμας του ARIEL ως ένας νέος ψηφιακός τόπος
ανταλλαγής γνώσης και συνεργασίας των αλιέων και των υδατοκαλλιεργητών.
Η πρόταση εναρμονίζεται με τρείς από τους έξι Άξονες που έχει θέσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
για την περίοδο 2020-2023:
1. Άξονας 3: Καινοτομία, Αειφορία και Ανταγωνιστικότητα: τα θεμέλια της Νέας Δυτικής Ελλάδας,
Μέτρο 3.3: Ανασυγκρότηση παραγωγικής βάσης μέσω υψηλής εξειδίκευσης και αξιοποίησης της
καινοτομίας.
2. Άξονας 4: Αναδεικνύοντας τα κρυφά αναπτυσσόμενα πλεονεκτήματα του παραγωγικού
περιβάλλοντος: τουρισμός, πολιτισμός, Μέτρο 4.2: Υιοθετώντας το μοντέλο της γαλάζιας ανάπτυξης.
3. Άξονας 6: Διαμορφώνοντας περιφερειακή συνείδηση, Μέτρο 6.3: Μετεξέλιξη σε κέντρο
διαπεριφερειακής δικτύωσης και συνεργασίας.

Διάρκεια:
Το Έργο έχει συνολική διάρκεια έξι (06) μήνες: 01/01/2022 – 30/06/2022.

Συνολικός προϋπολογισμός έργου & Προϋπολογισμός έργου για την ΠΔΕ:
O συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 148.947,10€, ενώ για την ΠΔΕ είναι 25.464,00€
(21.644,00€ EU, 3.819,60€ εθνική συμμετοχή) με 85% συμμετοχή του ERDF και 15% εθνική συμμετοχή.

Διάρκεια Συμβάσεων:
Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής τους
έως και τρείς μήνες και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της λήξης του έργου, ήτοι την 30 η Ιουνίου 2022.

Αμοιβή (τίμημα σύμβασης):
Η συνολική αμοιβή ορίζεται έως του ποσού των 4.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για κάθε
συνεργάτη/ιδα, η οποία αντιστοιχεί στο έργο που θα υλοποιηθεί κατά τη χρονική διάρκεια της
σύμβασης. Οποιεσδήποτε επιπλέον νόμιμες εισφορές και κρατήσεις ήθελε προκύψουν
συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ως άνω ποσό.
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Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου:
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως Εταίρος (PP5) στα παρακάτω Πακέτα Εργασίας:
• (ΠΕΜ) WPM ( WP1) Management
• (ΠΕ Σ1) WPT1 (WP2) Εφαρμογή και
• (ΠΕ C) WPC (WP3) Επικοινωνία

Για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου κατά τα ανωτέρω απαιτούνται δύο (02) συνεργάτες/ιδες
οι οποίοι θα ενταχθούν στην ομάδα του έργου που υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα
παραδοτέα των Πακέτων Εργασίας που θα υλοποιήσει η ΠΔΕ.
Οι ειδικότητες καθώς και τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση
σύμφωνα με το υπό στοιχείο (19) του σκεπτικού είναι:

Α) για τη θέση Κ1
Απαιτούμενα προσόντα
1. ΠΕ Απόφοιτος Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών
2. Πολύ καλή γνώση της Ιταλικής ή Γαλλικής γλώσσας (Γ1/C1)
3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2/Β2)
4. Πιστοποιητικό Γνώσης χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά Προσόντα
1. Γενική επαγγελματική εμπειρία(έως 12 μήνες)

Β) για τη θέση Κ2
Απαιτούμενα προσόντα
1. ΤΕ Απόφοιτος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο C2/Γ2)
3. Πιστοποιητικό Γνώσης χειρισμού Η/Υ

Οι ως άνω συνεργάτες/ιδες θα απασχοληθούν σε όλα τα πακέτα εργασίας στα οποία συμμετέχει η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και πιο συγκεκριμένα στα κατωτέρω αντικείμενα ανάλογα με το
χρονοπρογραμματισμό του έργου, με την εξειδίκευση και την εμπειρία τους:
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Κωδικός θέσης Κ1
➢ Διοικητική υποστήριξη έργου
➢ Προετοιμασία και συμμετοχή στις Συνεδριάσεις, εταιρικές συναντήσεις του έργου καθώς και σε
οποιαδήποτε άλλη τεχνική συνάντηση σχετική με το αντικείμενο του έργου
➢ Συμμετοχή στη διοργάνωση και στο συντονισμό εκδηλώσεων
➢ Συντονισμός και οργάνωση διεθνικών συναντήσεων του έργου
➢ Υποστήριξη της οργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων
➢ Συμμετοχή στη διαμόρφωση του Σχεδίου/Στρατηγικής επικοινωνίας και διάδοσης
➢ Συντονισμός και παρακολούθηση επικοινωνιακών δραστηριοτήτων
➢ Συνεχής Ενημέρωση Μέσων Κοινωνικής δικτύωσης και Ιστοσελίδας του έργου
➢ Συμμετοχή στη διαμόρφωση και διαχείριση προωθητικού υλικού
➢ Συμμετοχή στη διαμόρφωση των ενημερωτικών δελτίων
➢ Συμμετοχή στα Σεμινάρια εκπαίδευσης
➢ Συμμετοχή στην ανάπτυξης/αναβάθμιση εκπαιδευτικού υλικού
➢ Συμμετοχή στη δημιουργία βίντεο του έργου
➢ Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο έργο
➢ Δημιουργία τοπικού δικτύου stakeholders και συμμετοχή στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης δικτύου stakeholders
➢ Προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπού του

Κωδικός θέσης Κ2
➢ Διοικητική υποστήριξη έργου
➢ Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις, εταιρικές συναντήσεις του έργου καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη
τεχνική συνάντηση σχετική με το αντικείμενο του έργου
➢ Συμμετοχή στη συνολική οικονομική παρακολούθηση του έργου
➢ Διαμόρφωση και υποβολή αναφορών αξιολόγησης, εκθέσεων προόδου, πραγματοποίηση των
λοιπών χρηματοοικονομικών και διαχειριστικών ενεργειών, συλλογή – επεξεργασία οικονομικών
δεδομένων
➢ Σύνταξη αναφορών αξιολόγησης, έκθεσης πεπραγμένων συνοδευόμενη με όλο το υλικό
τεκμηρίωσης.
➢ Συνολική οικονομική παρακολούθηση του έργου
➢ Συντονισμός και διαχείριση έργου και πλάνου προμηθειών, πλάνο αξιολόγησης και εκθέσεων
➢ Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο έργο
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➢ Συμβολή στο έργο όλης της ομάδας έργου ανάλογα με τις ανάγκες

Η πίστωση που θα απαιτηθεί για την σύναψη των ως άνω συμβάσεων μίσθωσης έργου, συνολικού
ύψους 9.600,00€, είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑΕ 9919.01.1308 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
έτους

2022

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

σύμφωνα

με

την

αριθ.

πρωτ.

ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/135915/8145/09-05-2022 (ΑΔΑ: 6Τ8Υ7Λ6-8ΞΤ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης της
Διεύθυνσης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

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

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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