(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 &
Αμερικής, 264 41, ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες: Αλ. Χάιδας
Τηλέφωνο :2613 613 522
FAX : 2613 613 523
Email: regiodev@pde.gov.gr

Πάτρα, 31 Ιανουαρίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, την 31η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε. Αχαΐας
στην διοργάνωση εβδομάδας εκδηλώσεων εν όψει της συμπλήρωσης 90 χρόνων από
την αθλητική παρουσία της Ένωσης Αθλοπαιδιών Πατρών (ΕΑΠ) στην Πάτρα, από 0217 Φεβρουαρίου 2019, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και
επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 3.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την εκτύπωση έντυπου
υλικού (αφίσες, φυλλάδια, κλπ), και την ενοικίαση συστήματος ηχητικής κάλυψης,
αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 23/2019)

2. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης ποσού 446,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προκειμένου να πληρωθούν οι εργασίες που
εκτελέστηκαν με την μίσθωση ειδικού ιδιωτικού μηχανήματος [Ισοπεδωτής
γαιών (grader) ΜΕ 23372 IX], ιδιοκτησίας Ράμμου Νικολάου, για τον αποχιονισμό
της εθνικής οδού Ανδρίτσαινα–Επικούρειος Απόλλων (αρμοδιότητας συντήρησης

Π.Ε. Ηλείας). Τονίζεται ο κατεπείγων χαρακτήρας των απαιτούμενων εργασιών
αποχιονισμού, αφού βρισκόμασταν στην δύνη της χιονόπτωσης και υπήρχε
ορατός κίνδυνος αποκλεισμού της ανωτέρω οδού και γύρωθε οικισμών.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 24/2019)
3. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης ποσού 2.356,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προκειμένου να πληρωθούν οι εργασίες που
εκτελέστηκαν με την μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων [Ισοπεδωτής
γαιών (grader) ΜΕ 73970 IX και Λαστιχοφόρος Φορτωτής 200 hp και άνω, ΜΕ
112890 IX], ιδιοκτησίας κ. Ράμμου Αθανασίου για τον αποχιονισμό της
επαρχιακής οδού Καλλιθέα – Ανδρίτσαινα, της εθνικής οδού Ανδρίτσαινας –
Θεισόα, καθώς και της επαρχιακής οδού Χρυσοχώρι – Μίνθη - Βρεστό –
Αμυγδαλιές, από 15:00΄ την 04-01-19 έως 10:00΄ την 05-01-19. Τονίζεται ο
κατεπείγων χαρακτήρας των απαιτούμενων εργασιών αποχιονισμού, αφού
βρισκόμασταν στην δύνη της χιονόπτωσης και υπήρχε ορατός ο κίνδυνος
αποκλεισμού των ανωτέρω οδών και οικισμών.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 25/2019)
4. Έγκριση αναγκαιότητας απευθείας ανάθεσης εργασίας για την μαγνητοφώνηση
και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών της έκτακτης συνεδρίασης του
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας εν μέσω αντιπλημμυρικής περιόδου που πραγματοποιήθηκε
στις 16-01-2019, οικονομικού έτους 2019, με απευθείας ανάθεση κατόπιν
συλλογής προσφορών, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 330 ευρώ.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 26/2019)
5. Έγκριση αναγκαιότητας διαχείρισης και υποστήριξης του ταξιδιωτικού portal της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, www.western-greece.com και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Youtube), για τρεις (3) μήνες,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με
απευθείας ανάθεση στην Marketing Greece Α.Ε. ως δημιουργού και
αποκλειστικού διαχειριστή των ανωτέρω ηλεκτρονικών εργαλείων τουριστικής
προβολής τα οποία φιλοξενούνται σε δικούς της servers.
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 27/2019)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναγκαιότητας άμεσης μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας
ΛΑΪΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με εντολή μίσθωσης 12/12033/217/14-01-2019,
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ, με εντολή μίσθωσης 13/12037/218/14-01-2019, ΠΟΛΥΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με εντολή μίσθωσης 14/12042/219/14-01.2019 και ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.,
με εντολή μίσθωσης 15/12049/220/14-01.2019, για εργασίες ΑποχιονισμούΑποπαγοποίησης άρσης καταπτώσεων, βελτίωση βατότητας στο Ορεινό
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο των Δήμων Ναυπακτίας και Θέρμου, λόγω μη επάρκειας
των μηχανημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.868.20 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 28/2019)

2. Έγκριση αναγκαιότητας άμεσης μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας
ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, σύμφωνα με την εντολή μίσθωσης με αρ. 11/
7821/129/09-01-2018, για εργασίες Αποχιονισμού - Αποπαγοποίησης άρσης
καταπτώσεων, βελτίωση βατότητας στο Ορεινό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, των
Δήμων Θέρμου και Αγρινίου – Επαρχιακή οδός Καλλιθέα –Λαμπίρι –Όρια ΝόμουΠρουσός, λόγω μη επάρκειας των μηχανημάτων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, συνολικής δαπάνης μέχρι
του ποσού των 11.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 29/2019)

3. Έγκριση αναγκαιότητας άμεσης μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ, σύμφωνα με την εντολή μίσθωσης με αρ. 16/23799/23-012019, εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποκατάσταση βατότητας στο Ορεινό
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, του Δήμου Θέρμου, Επαρχιακή Οδό Θέρμου-ΛουτρόΣτάχτη, λόγω μη επάρκειας των μηχανημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 2.500 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 30/2019)

4. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και του Δήμου Ναυπακτίας για το έργο «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών

φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου
Ναυπακτίας».
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 31/2019)

5. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος - Π.Ε.
Αχαΐας στην πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Αχαιών Αγάπης Γεύμα»», που
διοργανώνεται από το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών
«ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», στις 23 Φεβρουαρίου 2019 στην αίθουσα κτιρίου Β1 «Ν.
Λιμένα Πατρών», με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και
επιλογή της χαμηλότερης - οικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης
μέχρι του ποσού των 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά
την ενοικίαση οπτικοακουστικού συστήματος καθώς τραπεζοκαθισμάτων,
αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 32/2019)
6. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε.
Αχαΐας στην έκθεση “Motorwest 2019” που διοργανώνεται από την ΦΙΛ.Μ.Π.Α
(Φίλοι Μηχανοκίνητου Αθλητισμού) και θα διεξαχθεί το διήμερο 2-3
Φεβρουαρίου 2019, στην Πάτρα, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής
προσφορών και επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.038,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και αφορά την εκτύπωση έντυπου υλικού (αφίσες, φυλλάδια), και την
ενοικίαση συστήματος ηχητικής κάλυψης, αναγκαίων για την επιτυχή
πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 33/2019)
7. Έγκριση α) τροποποίησης της υπ αρ. 577/28-12-2018 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την έγκριση
αναγκαιότητας διενέργειας επιπλέον δαπάνης ποσού 4.950,00 ευρώ για την
καθαριότητα του νέου μισθωμένου κτιρίου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
καθαριότητα των υπηρεσιών της ΠΕ Αχαΐας, για τη σύναψη συμβάσεων από την
υπογραφή τους και μέχρι της 31/12/2019,
β) αναγκαιότητας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη
αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης για τον καθαρισμό του νέου μισθωμένου
κτιρίου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για διάστημα 4 μηνών,
ήτοι μέχρι 31/5/2019, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση της

διαδικασίας διενέργειας του εν εξελίξει ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
σύναψη συμβάσεων καθαριότητας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
2.200,00 ευρώ.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 34/2019)
8.

Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης μηχανημάτων έργου προς διεξαγωγή
εξετάσεων απόκτησης διπλώματος χειριστή μηχανημάτων έργου για το έτος
2019, με απευθείας ανάθεση μετά από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς
βάση τιμής, μέχρι του ποσού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 35/2019)

9. Έγκριση αναγκαιότητας κάλυψης του κόστους της υπηρεσίας αποθήκευσης,
ανασυσκευασίας, μεταφοράς και διανομής τροφίμων & ειδών βασικής υλικής
συνδρομής που θα διανεμηθούν στους ωφελούμενους της Πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 20152016 - Κ.Σ. ΗΛΕΙΑΣ» (Κωδ. ΟΠΣ 5000150), του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑFEAD) με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/16
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από συμφέρουσας οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των
υπηρεσιών, δαπάνης μέχρι ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και
τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Ηλείας.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 36/2019)
10. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Π.Ε. Ηλείας με τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Βαρθολομιού «Ο Άγ.
Βαρθολομαίος»
εκδήλωσης
«Καρναβαλικής
Παρέλασης»,
που
θα
πραγματοποιηθεί στις 11/03/2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των
2.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά τις ανάγκες για ηχητική
κάλυψη της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 37/2019)

11. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Π.Ε. Ηλείας με το Λύκειο Ελληνίδων Πύργου εκδήλωσης με τίτλο «Χαραλάμπεια
2019», που θα πραγματοποιηθεί στις 02/02/2019, στον Πύργο, με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.968,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και
αφορά τις ανάγκες για ηχητική κάλυψη και ενοικίαση παραδοσιακών φορεσιών.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 38/2019)
12. Έγκριση αναγκαιότητας επέκτασης της λειτουργικότητας του λογισμικού
Docutracks για την ψηφιακή διακίνηση εγγράφων στις Υπηρεσίες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών, με
απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Dataverse, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 23.560,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης κ.
Δριβίλας Δημήτριος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 39/2019)
13. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως εταίρος στην
υποβολή πρότασης με τίτλο «Transforming historic urban areas and/or cultural
landscapes into hubs of entrepreneurship and social and cultural integration» στο
πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΗΟRΙΖΟΝ 2020 (H2020 SC5-20-2019)
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 40/2019)
14. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών για τις ανάγκες λειτουργίας του
Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «Europe Direct» της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για το έτος 2019, με απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς,
συνολικής δαπάνης 55.000,00 ευρώ.
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 41/2019)
15. Έγκριση αναγκαιότητας δημιουργίας δράσεων ψηφιακής επικοινωνίας και
προώθησης της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις εκθέσεις
Βερολίνου και Μόσχας, όπως επίσης και των δύο (2) δράσεων που θα
υλοποιήσουμε στα πλαίσια του Sympossio σε συνεργασία με τον Όμιλο Aldemar,
καθώς επίσης και την πραγματοποίηση εξ΄ αποστάσεως ψηφιακού εκπαιδευτικού
προγράμματος Online Training για τον προορισμό της Δυτικής Ελλάδας (όπως

αναφέρονται στο κύριο σώμα της εισήγησης), με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των 6.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 42/2019)
16. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε
διεθνείς εκθέσεις τουρισμού και συγκεκριμένα στο Βελιγράδι (21-24-2-2019), στο
Βουκουρέστι (21-24.2.2019), στο Βερολίνο (6-10.3.2019) και στη Μόσχα (1214.03.2019) μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), με απευθείας
ανάθεση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμό (ΕΟΤ), ως αρμόδιου εθνικού φορέα
εκπροσώπησης της Ελλάδας στο εξωτερικό, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των 9.900,00 ευρώ.
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 43/2019)
17. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο
«Sympossio Greek Gourmet Touring 2019» που θα διοργανωθεί την 14η
Φεβρουαρίου 2019 στο Μιλάνο της Ιταλίας και στις 25 Φεβρουαρίου 2019 στην
Μπρατισλάβα της Σλοβακίας, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «WIN TO WIN
Ο.Ε.» ως διοργανωτή της εκδήλωσης, δαπάνης μέχρι του ποσού των 12.400,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 44/2019)
18. Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσης τουριστικής προβολής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού στο Τσάρλτον
Αγγλίας από 15-20.04.2019, μέσω της κάλυψης του κόστους διαμονής εκεί του
Σωματείου Αθλητικού Συλλόγου Κωφών Νοτιοδυτικής Ελλάδας το οποίο θα
συμμετάσχει στο Deaf Champions League Κωφών (Ποδοσφαίρου Κωφών), με
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 45/2019)

Σημείωση: Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε
ώστε να κληθεί ο αναπληρωτής σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Χάιδας Αλέξανδρος

