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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 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με τρεις (3) συνεργάτες/ιδες και δημοσίευσης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «AI-SMART-Adriatic
Ionian SMAll PoRT Network» Δημιουργία τουριστικού καταφυγίου Ναυπάκτου» και κωδικό
ΜΙS5041594 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
«InterregV-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/126506/1642/12-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμη Φωκίωνα / Δ/νση Διοικητικού –
Οικονομικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Προσωπικού, 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. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και
ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-12021), όπως ισχύει.
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.Tην 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.Tην 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.Tην υπ’ αριθ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20-01-2022).
13.Tην 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’ αριθμ. 300488/ΥΔ1244 (ΦΕΚ 1099/Β/19-04-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης & Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
15.Την υπ’ αριθμ. 02/18-01-2019 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και υποβολής προτάσεων εκ μέρους της στους άξονες προτεραιότητας1.1,2.1.,2.2. και 3.1, καθώς και του
τρόπου υλοποίησης τους (σύναψη προγραμματικών συμβάσεων)στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG VA GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 (πρόσκληση
στρατηγικών έργων) (ΑΔΑ: Ψ5ΝΩ7Λ6-7ΑΠ).
16.Την από 8-8-2019 σύμβαση εταιρικής σχέσης μεταξύ της Περιφέρειας της Πούλιας της Ιταλίας(Apulia Region
of Italy), επικεφαλής εταίρου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της
Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του προγράμματος «AI SMART – Adriatic Ionian SMAll PoRT Network»
17.Την από 11-07-2019 Σύμβαση (SUBSIDY CONTRACT No I5/3.1/55) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Managing of Development and Investments Authority) για την υλοποίηση του
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020, του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης,
με την Περιφέρειας της Πούλιας της Ιταλίας (Apulia Region of Italy), επικεφαλής εταίρο στην υλοποίηση του
προγράμματος «AI SMART – Adriatic Ionian SMAll PoRT Network», εντός του οποίου η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας ως 2ος δικαιούχος, αναλαμβάνει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία τουριστικού
καταφυγίου Ναυπάκτου» με συνολικό προϋπολογισμό 1.980.000,00 €, εκ των οποίων οι 16.521,74 € αφορούν
αποκλειστικά την κάλυψη της δαπάνη προσωπικού (staff cost), στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης.
18.Το γεγονός ότι το έργο AI-SMART είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
και συγκεκριμένα στη ΣΑΕΠ 3016 με κωδικό 2019ΕΠ30160008 (ΑΔΑ ΩΣ1Μ465ΧΙ8-67Μ) με
προϋπολογισμό 1.980.000,00 €.
19.Την με αρ. πρωτ.: 273419/2522/18-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΞΥ7Λ6-Ι3Μ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δ.Ε. σχετικής
με τον ορισμό υπολόγου του ΠΤΑ της ΠΔΕ, σε έργα της ΣΑΕΠ 3016 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
της ΠΔΕ και ειδικά στο έργο AI SMART Project – MIS CODE 5041594, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, GRIT 201420» με κωδικό στο ΠΔΕ: 2019ΕΠ30160008 και προϋπολογισμό 1.980.000,00 €.
20.Το γεγονός ότι για τις δαπάνες του ΠΔΕ τίτλο ανάληψης υποχρέωσης αποτελεί η Συλλογική Απόφαση (Σ.Α.)
και οι Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.) Έργων ή Μελετών εκδίδονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80,
παρ. 1 του Ν. 4270/2014 (παρ.1 άρθρο 5 ΠΔ 80/2016).
21.Το γεγονός ότι η κρατική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα
επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ (στο οποίο εντάσσεται το πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία), εκτός των
μέτρων που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό, είναι δημόσιες επενδύσεις και
χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Για τη
διενέργεια των δαπανών αυτών δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης ανάληψης της σχετικής
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υποχρέωσης από τον αρμόδιο διατάκτη, με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική
δέσμευση), αφού τίτλο για την ανάληψή τους, σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων,
αποτελούν οι συλλογικές αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνεται η ένταξη κάθε έργου στο πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων, η ολική δαπάνη του και η διάθεση των απαιτουμένων πιστώσεων για την πραγματοποίησή του
σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που το έργο εντάσσεται στο
πρόγραμμα και των επομένων οικονομικών ετών, εφόσον η πραγματοποίησή του προγραμματίζεται για
περίοδο που καλύπτει περισσότερα οικονομικά έτη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη
4/2013https://www.mydocman.gr/elsin-tm-7-kpe-384-2013) (Ελ.Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 24/2014 σελ.10).
22.Την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/372886/4338/15-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ4Ε67Λ6-ΘΕΦ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δ.Ε., περί υπευθύνων υλοποίησης του έργου «AI SMART».
23.Tην 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).
24.Το με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/102943/1633/07-04-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αιτωλ/νίας με θέμα «Αίτημα πρόσληψης τριών (3) συνεργατών με Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την κάλυψη
των αναγκών του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «AI-SMART-Adriatic Ionian SMAll PoRT Network, Δημιουργία
τουριστικού καταφυγίου Ναυπάκτου» και κωδικό ΜΙS5041594 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «InterregV-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
25.Την με αρ. πρωτ. 137904/8311/11-05-2022 (ΑΔΑ: 6Ψ1Ω7Λ6-9ΥΝ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους
16.521,74€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 01.071.9919.01.1302 του οικονομικού έτους 2022, για την κάλυψη του κόστους
σε προσωπικό για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου AI SMART- ADRIATIC IONIAN SMALL PORT NETWORK , στο
πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020.
26.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.
27.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 τρείς (03) συνεργάτες/ιδες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AI-SMART-Adriatic Ionian SMAll PoRT
Network», Δημιουργία τουριστικού καταφυγίου Ναυπάκτου» και κωδικό ΜΙS 5041594 που χρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «InterregV-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»,
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του έργου.
Αντικείμενο του έργου:
Το έργο με τίτλο «AI-SMART-Adriatic Ionian SMAll PoRT Network» ένα στρατηγικό έργο που στοχεύει στην
υλοποίηση και ανάπτυξη ενός κοινού λιμενικού δικτύου στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου, βασισμένο στην
έννοια του «έξυπνου, πράσινου και ολοκληρωμένου λιμένα» και στοχεύει στη σύνδεση των μικρών λιμένων
των διασυνοριακών εμπλεκόμενες χώρες.
Το έργο θα προωθήσει την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, που θεωρείται ως μέρος
των διατροπικών δρομολογίων. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη βιώσιμων τρόπων μεταφοράς, σύμφωνα με
τους στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής 2020 για έξυπνη ανάπτυξη που ενισχύει τους φυσικούς και τοπικούς
πόρους της ενδοχώρας.
Διάρκεια:
Το Έργο έχει συνολική διάρκεια από 01/07/2019 – 10/07/2023.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου & Προϋπολογισμός έργου για την ΠΔΕ:
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 17.250.000,00 και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι € 1.980.000,00 με 85% συμμετοχή του ΕΤΠΑ (ERDF) και 15% εθνική
συμμετοχή (1.683.000,00€ EU, 297.000,00€ εθνική συμμετοχή).
Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου:
Για τις ανάγκες του έργου απαιτείται να προσληφθούν τρεις (3) συνεργάτες για το χρονικό διάστημα που
διαρκεί το έργο με συνολική αμοιβή που περιγράφεται παρακάτω και σύμφωνα και με τον διαθέσιμο
προϋπολογισμό του έργου. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του Έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη
διάρκεια των συμβάσεων.
Για τη θέση Κ1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ΠΕ Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων) δαπάνη
έως του ποσού των 5.507,24€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Για τη θέση Κ2 Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος) δαπάνη έως του ποσού των
5.507,24€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Για τη θέση Κ3 Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών) δαπάνη
έως του ποσού των 5.507,24€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Κωδικός θέσης Κ1 - Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
Πακέτα εργασίας:
Οριζόντιες δραστηριότητες
• ΠΕ1 Διαχείριση και Συντονισμός Έργων
• ΠΕ2 Επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων
• ΠΕ6 Διάδοση των αποτελεσμάτων εκτός της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος
Τεχνικές δραστηριότητες
• ΠΕ3 Νομοθετική και τεκμηριωμένη ανάλυση πλαισίου και στις δύο χώρες για τους τομείς των θαλάσσιων
μεταφορών και της αλιείας - Χαρτογράφηση υπηρεσιών
• ΠΕ4 Κατασκευή του πίνακα παρεμβάσεων - Υλοποίηση παρεμβάσεων υποδομής / μη υποδομής
• ΠΕ5 Εφαρμογή της πλατφόρμας ICT AI Smart - Ενεργοποίηση πιλοτικών υπηρεσιών
Τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα του/της συνεργάτης/ιδαςγια τον Κωδικό Θέσης Κ1 είναι:
Απαιτούμενα προσόντα
1. Απόφοιτος ΠΕ Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
2. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)
4. Καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
5. Πιστοποιητικό Γνώσης χειρισμού Η/Υ
6. Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
Επιθυμητά προσόντα
Α1. Αυτοτελής Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης
σε συναφές αντικείμενο
Α2. Ειδική επαγγελματική εμπειρία στην διοικητική και οικονομική
διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων
Κωδικός θέσης Κ2 - Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Πακέτα εργασίας:
Οριζόντιεςδραστηριότητες
• ΠΕ1 Διαχείριση και Συντονισμός Έργων
• ΠΕ2 Επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων
• ΠΕ6 Διάδοση των αποτελεσμάτων εκτός της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος
Τεχνικές δραστηριότητες
• ΠΕ3 Νομοθετική και τεκμηριωμένη ανάλυση πλαισίου και στις δύο χώρες για τους τομείς των θαλάσσιων
μεταφορών και της αλιείας - Χαρτογράφηση υπηρεσιών
• ΠΕ4 Κατασκευή του πίνακα παρεμβάσεων - Υλοποίηση παρεμβάσεων υποδομής / μη υποδομής
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• ΠΕ5 Εφαρμογή της πλατφόρμας ICT AI Smart - Ενεργοποίηση πιλοτικών υπηρεσιών
Τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα του/της συνεργάτης/ιδας για τον Κωδικό Θέσης Κ2 είναι:
Απαιτούμενα προσόντα
1. Απόφοιτος
Πολυτεχνικής
Σχολής
(Τμήμα
Μηχανικών
Περιβάλλοντος)
2. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
4. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
5. Πιστοποιητικό γνώσης εφαρμογών GIS
6. Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
Επιθυμητά προσόντα
Α1. Αυτοτελής Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης
σε συναφές αντικείμενο.

Κωδικός θέσης Κ3 - ΠΕ Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών)
Οριζόντιες δραστηριότητες
• ΠΕ1 Διαχείριση και Συντονισμός Έργων
• ΠΕ2 Επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων
• ΠΕ6 Διάδοση των αποτελεσμάτων εκτός της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος
Τεχνικές δραστηριότητες
• ΠΕ3 Νομοθετική και τεκμηριωμένη ανάλυση πλαισίου και στις δύο χώρες για τους τομείς των θαλάσσιων
μεταφορών και της αλιείας - Χαρτογράφηση υπηρεσιών
• ΠΕ4 Κατασκευή του πίνακα παρεμβάσεων - Υλοποίηση παρεμβάσεων υποδομής / μη υποδομής
• ΠΕ5 Εφαρμογή της πλατφόρμας ICT AI Smart - Ενεργοποίηση πιλοτικών υπηρεσιών
Τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα του/της συνεργάτης/ιδας για τον Κωδικό Θέσης Κ3 είναι:
Απαιτούμενα προσόντα
1. Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα Μηχανολόγων &
Αεροναυπηγών Μηχανικών)
2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)
3. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
4. Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
Επιθυμητά προσόντα
Α2. Ειδική επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της
ειδικότητας σπουδών
Η πίστωση που θα απαιτηθεί για την σύναψη των ως άνω συμβάσεων μίσθωσης έργου, συνολικού ύψους
16.521,72 ευρώ, είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑΕ 01.071.9919.01.1302 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 137904/8311/11-05-2022
(ΑΔΑ: 6Ψ1Ω7Λ6-9ΥΝ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης 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:
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• 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 τρεις (3) συνεργάτες/ιδες και τη δημοσίευση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «AI-SMARTAdriatic Ionian SMAll PoRT Network» Δημιουργία τουριστικού καταφυγίου Ναυπάκτου» και κωδικό
ΜΙS5041594 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
«InterregV-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του έργου.

Αντικείμενο του έργου:
Το έργο με τίτλο «AI-SMART-Adriatic Ionian SMAll PoRT Network» ένα στρατηγικό έργο που στοχεύει
στην υλοποίηση και ανάπτυξη ενός κοινού λιμενικού δικτύου στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου,
βασισμένο στην έννοια του «έξυπνου, πράσινου και ολοκληρωμένου λιμένα» και στοχεύει στη
σύνδεση των μικρών λιμένων των διασυνοριακών εμπλεκόμενες χώρες.
Το έργο θα προωθήσει την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, που θεωρείται
ως μέρος των διατροπικών δρομολογίων. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη βιώσιμων τρόπων
μεταφοράς, σύμφωνα με τους στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής 2020 για έξυπνη ανάπτυξη που
ενισχύει τους φυσικούς και τοπικούς πόρους της ενδοχώρας.

Διάρκεια:
Το Έργο έχει συνολική διάρκεια από 01/07/2019 – 10/07/2023.

Συνολικός προϋπολογισμός έργου & Προϋπολογισμός έργου για την ΠΔΕ:
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 17.250.000,00 και ο εγκεκριμένος
προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι € 1.980.000,00 με 85% συμμετοχή του
ΕΤΠΑ (ERDF) και 15% εθνική συμμετοχή (1.683.000,00€ EU, 297.000,00€ εθνική συμμετοχή).

Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου:
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Για τις ανάγκες του έργου απαιτείται να προσληφθούν τρεις (3) συνεργάτες για το χρονικό διάστημα
που διαρκεί το έργο με συνολική αμοιβή που περιγράφεται παρακάτω και σύμφωνα και με τον
διαθέσιμο προϋπολογισμό του έργου. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του Έργου δύναται να
συμπαρασύρει και τη διάρκεια των συμβάσεων.

Για τη θέση Κ1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ΠΕ Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων)
δαπάνη έως του ποσού των 5.507,24€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Για τη θέση Κ2 Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος) δαπάνη έως του
ποσού των 5.507,24€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Για τη θέση Κ3 Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών)
δαπάνη έως του ποσού των 5.507,24€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Κωδικός θέσης Κ1 - Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
Πακέτα εργασίας:
Οριζόντιες δραστηριότητες
• ΠΕ1 Διαχείριση και Συντονισμός Έργων
• ΠΕ2 Επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων
• ΠΕ6 Διάδοση των αποτελεσμάτων εκτός της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος

Τεχνικές δραστηριότητες
• ΠΕ3 Νομοθετική και τεκμηριωμένη ανάλυση πλαισίου και στις δύο χώρες για τους τομείς των
θαλάσσιων μεταφορών και της αλιείας - Χαρτογράφηση υπηρεσιών
• ΠΕ4 Κατασκευή του πίνακα παρεμβάσεων - Υλοποίηση παρεμβάσεων υποδομής / μη υποδομής
• ΠΕ5 Εφαρμογή της πλατφόρμας ICT AI Smart - Ενεργοποίηση πιλοτικών υπηρεσιών
Τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα του/της συνεργάτης/ιδαςγια τον Κωδικό Θέσης Κ1 είναι:
Απαιτούμενα προσόντα

1. Απόφοιτος ΠΕ Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
2. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)
4. Καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
5. Πιστοποιητικό Γνώσης χειρισμού Η/Υ
6. Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών

Επιθυμητά προσόντα

Α1. Αυτοτελής Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον
φοίτησης σε συναφές αντικείμενο
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Α2. Ειδική επαγγελματική εμπειρία στην διοικητική και
οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων

Κωδικός θέσης Κ2 - Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Πακέτα εργασίας:
Οριζόντιες δραστηριότητες
• ΠΕ1 Διαχείριση και Συντονισμός Έργων
• ΠΕ2 Επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων
• ΠΕ6 Διάδοση των αποτελεσμάτων εκτός της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος

Τεχνικές δραστηριότητες
• ΠΕ3 Νομοθετική και τεκμηριωμένη ανάλυση πλαισίου και στις δύο χώρες για τους τομείς των
θαλάσσιων μεταφορών και της αλιείας - Χαρτογράφηση υπηρεσιών
• ΠΕ4 Κατασκευή του πίνακα παρεμβάσεων - Υλοποίηση παρεμβάσεων υποδομής / μη υποδομής
• ΠΕ5 Εφαρμογή της πλατφόρμας ICT AI Smart - Ενεργοποίηση πιλοτικών υπηρεσιών

Τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα του/της συνεργάτης/ιδας για τον Κωδικό Θέσης Κ2 είναι:
Απαιτούμενα προσόντα

1. Απόφοιτος

Πολυτεχνικής

Σχολής

(Τμήμα

Μηχανικών

Περιβάλλοντος)
2. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
4. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
5. Πιστοποιητικό γνώσης εφαρμογών GIS
6. Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
Επιθυμητά προσόντα

Α1. Αυτοτελής Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον
φοίτησης σε συναφές αντικείμενο.

Κωδικός θέσης Κ3 - ΠΕ Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών
Μηχανικών)
Οριζόντιες δραστηριότητες
• ΠΕ1 Διαχείριση και Συντονισμός Έργων
• ΠΕ2 Επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων
• ΠΕ6 Διάδοση των αποτελεσμάτων εκτός της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος
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Τεχνικές δραστηριότητες
• ΠΕ3 Νομοθετική και τεκμηριωμένη ανάλυση πλαισίου και στις δύο χώρες για τους τομείς των
θαλάσσιων μεταφορών και της αλιείας - Χαρτογράφηση υπηρεσιών
• ΠΕ4 Κατασκευή του πίνακα παρεμβάσεων - Υλοποίηση παρεμβάσεων υποδομής / μη υποδομής
• ΠΕ5 Εφαρμογή της πλατφόρμας ICT AI Smart - Ενεργοποίηση πιλοτικών υπηρεσιών

Τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα του/της συνεργάτης/ιδας για τον Κωδικό Θέσης Κ3 είναι:
Απαιτούμενα προσόντα

1. Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα Μηχανολόγων &
Αεροναυπηγών Μηχανικών)
2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)
3. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
4. Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών

Επιθυμητά προσόντα

Α1. Ειδική επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της
ειδικότητας σπουδών

Η πίστωση που θα απαιτηθεί για την σύναψη των ως άνω συμβάσεων μίσθωσης έργου, συνολικού
ύψους 16.521,72€, είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑΕ 01.071.9919.01.1302 και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.
137904/8311/11-05-2022 (ΑΔΑ: 6Ψ1Ω7Λ6-9ΥΝ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης 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
Σελίδα 10 από 10

