Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.06.08 11:34:49
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ9Δ07Λ6-24Ρ

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

Αριθ.Αποφ. 686/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22
22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 07η Ιουνίου 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.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/169068/938/03-06-2022 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.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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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 τη συνδιοργάνωση της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου IMPACT 2021
Innovation to the market Patras Conference on Technology transfer με θέμα «Η σύνδεση της έρευνας
με την παραγωγή», που θα πραγματοποιηθεί στις 17-18/06/2022, στις εγκαταστάσεις του ΙΤΥΕ
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Πανεπιστημιούπολη Πατρών».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΑΠΑΕ/165468/773/01-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμη Φωκίωνα, 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
«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»
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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 υπ΄αριθ. πρωτ. 137778/2123/11-5-2022 έγγραφο συνδιοργάνωσης και συμμετοχής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας , Έρευνας & Καινοτομίας Π.Δ.Ε, σχετικά
με την διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου IMPACT 2021 Innovation to the market Patras Conference on
Technology transfer
26. Την υπ΄αριθ. 164833/9641/1-6-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΙΤΥΕ
«Διόφαντος» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πρόκειται να συνδιοργανώσουν πρόκειται να
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συνδιοργανώσουν το 1ο Διεθνές Συνέδριο IMPACT 2021 Innovation to the market Patras Conference on
Technology transfer με θέμα «Η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή».
Σκοπός, του συνεδρίου είναι η σύνδεση της ακαδημαϊκής ερευνητικής δραστηριότητας με την αγορά.
Η Δυτική Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα στην σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την αγορά,
από την δημιουργία και ανάπτυξη νεοφυών εταιρειών επιστημόνων που προέρχονται από το Πανεπιστήμιο
Πατρών.
Στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει τον τόπο συνάντησης στελεχών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του
Ιδιωτικού τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης (Περιφέρειας και Κεντρική Κυβέρνησης) για την ανάδειξη και
ενίσχυση των συστατικών στοιχείων που έχουν οδηγήσει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην θέση της
μεταφοράς αποτελεσμάτων και δράσεων έρευνας και καινοτομίας στην παραγωγή, κυρίως μέσω συμπράξεων
και εξαγορών από τεχνολογικές εταιρείες.
Επιπλέον, οι στόχοι περιλαμβάνουν την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών για την σύνδεση της Ακαδημαϊκής
Έρευνας και της αγοράς, την ανάδειξη προβλημάτων που απαιτούν τη συνδρομή της πολιτείας για την βελτίωση
των μοντέλων σύνδεσης έρευνας και αγοράς, καθώς και προτάσεις σχετικών λύσεων.
Για την επίτευξη των στόχων του Συνεδρίου θα προκληθεί για συμμετοχή η ακαδημαϊκή κοινότητα της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η επιχειρηματική κοινότητα και οι επιχειρηματικοί φορείς, καθώς και
παράγοντες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Περιφέρειας που σχετίζονται με το θέμα του Συνεδρίου.
Επίσης, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι μεγάλων εθνικών
φορέων και οργανισμών, εκπρόσωποι επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων, εκπρόσωποι της τοπικής
αυτοδιοίκησης και οι βασικοί εθνικοί και τοπικοί επιχειρηματίες.
Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου έχουν ως εξής !:
➢ Η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή
➢ Οικοσύστημα μεγάλων επιχειρήσεων στη Δυτικής Ελλάδα
➢ Οικοσύστημα μικρών, μεσαίων και αγροτικών επιχειρήσεων στη Δυτικής Ελλάδα
➢ Η οικονομία την επόμενη μέρα, Προβλέψεις-Αναλύσεις
➢ Υποδομές
➢ Ο Τουρισμός ως κινητήρια δύναμη για την οικονομία
➢ Εκπαίδευση-Διοίκηση και Τεχνολογία
➢ Διανοητική Ιδιοκτησία και Νομική Προστασία
Επειδή η θεματολογία του Συνέδριο καθώς και ο στόχος και ο σκοπός του είναι στο πλαίσιο της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προτείνω :
Την υποστήριξη του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου IMPACT 20211 Innovation to the market Patras Conference on
Technology transfer με θέμα «Η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή» που συνδιοργανώνει η ΠΔΕ με το
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΙΤΥΕ «Διόφαντος» του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων έως του ποσού των 37.200€ (τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε:
Την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης με συνολικό κόστος 37.200€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στον
τρέχοντα εκτελούμενο εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2022, για την υποστήριξη του 1ου Διεθνούς
Συνεδρίου IMPACT 2021 Innovation to the market Patras Conference on Technology transfer με θέμα «Η
σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή» που συνδιοργανώνει η ΠΔΕ με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
& Εκδόσεων – ΙΤΥΕ «Διόφαντος» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα πραγματοποιηθεί στις
17-18 Ιουνίου 2022.
Το ανωτέρω ποσό αφορά στην κάλυψη υπηρεσιών ως ακολούθως:
Α) Για γραμματειακή υποστήριξη και δημοσιογραφική κάλυψη, συνολικού ποσού έως 8.960€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Β) Για την Οργάνωση συνεδρίου, διαδικτυακή μετάδοση συνολικού ποσού έως 8.400€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ
Γ) Υπηρεσίες εστίασης και φιλοξενίας συνολικού ποσού έως 3.472€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Δ) Παραγωγές έντυπου υλικού που αφορά: προσκλήσεις, folders, μπλοκ, αφίσσες κλπ. Παραγωγές
διαπιστεύσεων, Παραγωγές ψηφιακού υλικού για διαδικτυακή επικοινωνία, Παραγωγές ψηφιακών
εκτυπώσεων για διαμόρφωση του χώρου του συνεδρίου, Σχεδιασμός μακετών για όλα τα παραπάνω
διαχείριση και επικοινωνία ομιλητών συνολικού ποσού έως 16.368€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Η δέσμευση πίστωσης θα γίνει στον ΚΑΕ 02.00.072.0844.01.1230.
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ΑΔΑ: Ψ9Δ07Λ6-24Ρ
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 τη συνδιοργάνωση
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου IMPACT 2021
Innovation to the market Patras Conference on Technology transfer με θέμα «Η σύνδεση της έρευνας
με την παραγωγή», που θα πραγματοποιηθεί στις 17-18/06/2022, στις εγκαταστάσεις του ΙΤΥΕ
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Πανεπιστημιούπολη Πατρών.

Η ως άνω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και ειδικότερα τον ΚΑΕ
02.00.072.0844.01.1230, με Α/Α 2447.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος
ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

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