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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

Πάτρα 02-5-2019
Αριθ.Πρωτ.: 118532/269

ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας
κ. Κων/νου Καρπέτα
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της αριθ. 94/22-4-2019 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. πρωτ. 106958/471/16-4-2019 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας κ. Κων/νου Καρπέτα.
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 94/22-4-2019 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση
αναγκαιότητας διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
κάτω των ορίων της παρ. γ του άρθρου 5 του Νόμου 4412/2016, για
την επιλογή αναδόχου / αναδόχων και έγκριση του τρόπου
δημοπράτησης του έργου «Υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας,
συναντήσεων, θεματικών εργαστηρίων, εκπαίδευσης και συμμετοχής σε
διεθνείς εκθέσεις» για δράσεις του ευρωπαϊκού έργου «SPARC –
Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the
VAloRization of Cultural Heritage Assets / Δημιουργικά Κέντρα για
βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της
πολιτιστικής κληρονομιάς», με κωδικό έργου ΜΙS: 5003273, που
υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής
Συνεργασίας «Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», μέχρι του
ποσού των 97.097,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» και
παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ο
Στην Πάτρα σήμερα στις 22/4/2019, ημέρα Μ.Δευτέρα και ώρα 15.00΄
στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 &
Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 118549/278/16-4-2019
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51)
μελών, τα παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –
Αντιπρόεδρος,

3)

Κούστας

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

4)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 5)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος,
6)Αυγέρης

Σάββας,

7)Γαβριηλίδης

Κωνσταντίνος,

8)Δριβίλας

Δημήτριος, 9)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 10) Κάνιστρα
Ιωάννα,

11)Καπράλος

13)Καρπέτας

Σπυρίδων,

Κωνσταντίνος,

Κελεπούρης Ανδρέας,

12)Καρδάρα

14)Κατσακούλης

Ευσταθία,

Ευάγγελος

,15)

16) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 17)Κολοβός

Ιωάννης, 18)Κοτοπούλης Σπυρίδων, 19)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος,
20)Κουμπούρας Βασίλειος,

21)Κωνσταντοπούλου Αναστασία,

22)Κωσταριάς Δημήτριος, 23)Λύτρας Ιωάννης, 24)Μαυρόγιαννης
Διονύσιος,

25)Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος,

26)Μπαλαμπάνης
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Νικόλαος,

27)Μπούνιας

29)Νασιώτης

Χρήστος,

Θεόδωρος,

31)Πλατανιάς

28)Μπράμος

30)Πετρόπουλος

Παναγιώτης,

32)Ρήγας

Παναγιώτης,
Κωνσταντίνος,

Χρήστος,

33)

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, 34)Σιαμπλής Δημήτριος, 35)Σύρμος
Γεώργιος , 36)Τογιοπούλου Αναστασία,

37)Υφαντής Νικόλαος,

38)Φαρμάκης Νεκτάριος, 39)Φωτόπουλος Τρύφων , 40)Χαροκόπος
Αντώνιος, 41)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 42)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού

Συμβουλίου

(δικαιολογημένα

απών),

Απόστολος,

κ.κ.

Αρβανιτάκης

Ιωάννης

Παρασκευή,

Ευθυμίου

Βεργοπούλου

Ζαφειρόπουλος

Ιωάννης

(δικαιολογημένα

απών),

Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) , Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη
Γεωργία, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (δικαιολογημένα απών),
Σώκος Ευθύμιος (δικαιολογημένα απών) και Τσόγκας Γεώργιος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών
Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης
Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης

στη

συνεδρίαση

παρευρέθησαν:

Ο

Πρόεδρος

του

Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος -Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος,
ο Δήμαρχος Ξηρομέρου κ. Ερωτόκριτος Γαλούνης, καθώς και ο
Αντιδήμαρχος κ.Παναγιώτης Γαζέτας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του
ιδίου Δήμου κ.Βραχάς Παναγιώτης και ο κ. Χρήστος Κολοβός, από το
Δήμο Δυτικής Αχαΐας ο κ. Αθανάσιος Ραυτακόπουλος, από το Σύλλογο
«ΤΟ

ΧΑΜΟΓΕΛΟ

ΤΟΥ

ΠΑΙΔΙΟΥ»

ο

Πρόεδρος

κ.Κώστας

Γιαννόπουλος, ο ταμίας του Δ.Σ κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος και το μέλος
κ.Ευαγγελία Μαλαμάκη, από το Χιονονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ο
κ. Λεωνίδας Σπυρόπουλος, από τη ΣΑΛΦΩ Α.Ε ο κ. Γεώργιος
Κινδύνης,ο Πρόεδρος ΤΕΕ κ. Βασίλης Αϊβαλής, ο Πρόεδρος Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων κ. Ιωάννης Πανταζόπουλος, ο Πρόεδρος Συλλόγου
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πολιτικών Μηχανικών κ. Γκατζόγιας, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Φυτειών κ.
Ιωάννης

Φλωρόπουλος,

από

την

Ανεξάρτητη

Ανοιχτή

Κίνηση

Ανατολικής Αιγιάλειας ο κ. Κώστας Οικονόμου, ο κ. Δημήτρης
Παλαιολόγου και ο κ. Λεωνίδας Ξυλογιαννόπουλος, η Εκτελεστική
Γραμματέας της Π.Δ.Ε κ. Διονυσία Μαράτου, ο Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε κ. Γεώργιος
Φαλτσέτος, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

κ. Δημήτριος

Καραβίδας, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Σταύρος Βέρρας, η Γενική
Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας κ. Γεωργία Πλώτα, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ιωάννης Μέγκας , ο Προϊστάμενος της
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας κ. Νικόλαος Γυφτάκης,
η Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας κ. Άλκηστις Σταθοπούλου , ο Επιστημονικός
Συνεργάτης

Γραφείου

Καραχάλιος,

λοιποί

Αντιπεριφερειάρχη
υπηρεσιακοί

Ηλείας

παράγοντες,

κ

Ευάγγελος

πολίτες

και

δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθ.Αποφ.94/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 48ο θέμα
ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων της παρ. γ του
άρθρου 5 του Νόμου 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου /
αναδόχων και έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου
«Υλοποίηση

ενεργειών

επικοινωνίας,

συναντήσεων,

θεματικών
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εργαστηρίων, εκπαίδευσης και συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις» για
δράσεις του ευρωπαϊκού έργου «SPARC – Creativity Hubs for
Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural
Heritage Assets / Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω
αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς»,
με κωδικό έργου ΜΙS: 5003273, που υλοποιείται στο πλαίσιο του
Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V/A
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»,
συμπεριλαμβανομένου

μέχρι του ποσού των 97.097,00 €

ΦΠΑ»,

δίνοντας

το

λόγο

στον

Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.
Κων/νο Καρπέτα, που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται
στην αριθ. πρωτ. 106958/471/16-4-2019 γραπτή εισήγησή του, που λέει
τα εξής:
«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’.
2. Την υπ’ αριθμ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ4309/τ.Β΄/30-12-2016)
Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «περί έγκρισης τροποποίησης
του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
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. 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.
5. Την υπ’ αριθμ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών
εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό
ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
6. Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017)
απόφαση του Περιφερειάρχη, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
5
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Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
7. Την υπ’ αριθμ. 228/15-11-2018 Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019».
8. Την υπ. αριθμ. 33/2018 (ΑΔΑ: 69ΤΡ7Λ6-ΗΗΤ) απόφαση της
Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση αποδοχής &
υλοποίησης εγκεκριμένων προτάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020
(1η Πρόσκληση)».
9. Το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ
301/6, στην οποία συμπεριλήφθηκε το ανωτέρω έργο 2018ΕΠ30160014
και τίτλο «SPARC, MIS 5003273, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία».
10. Την υπ’ αριθμ. 105789/517/03-04-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΞΚ7Λ6-6ΑΧ)
απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα Ορισμός υπευθύνων υλοποίησης
και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A
Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την 294022/1901/27-9-2018 (ΑΔΑ:
Ψ4ΚΘ7Λ6-ΦΑΧ) απόφαση.
11. Το από 31/05/2018 υπογεγραμμένο εταιρικό συμφωνητικό
(partnership agreement) του έργου SPARC.
12. Την από 31/05/2018 σύμβαση χρηματοδότησης (subsidy contract)
μεταξύ του επικεφαλής του έργου SPARC, Δήμου Πατρέων, και της
Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020.
13. Την απ’ αριθμ. 414170/18938/22-01-2019 Βεβαίωση Ύπαρξης
Πίστωσης συνολικού ποσού 130.000 € για την κάλυψη δαπανών για το
έτος 2019.
14. Την απ’ αριθμ. 2047/512/03-01-2019 Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης ύψους 80.000 € για την κάλυψη του κόστους συνεργασίας
με εξωτερικούς συνεργάτες και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2019.
15. Το με αριθμ. πρωτ. 104107/829/08-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ.
16. Την αρμοδιότητα της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής ΠΣ Δυτικής Ελλάδας σχετικά με «την έγκριση αναγκαιότητας,
όπου απαιτείται, υλοποίησης ενεργειών, δράσεων, προμηθειών, έργων και
μελετών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ», σύμφωνα με
την οποία το θέμα πρέπει να εισαχθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής
Ελλάδας
λόγω
του
ποσού
της
δαπάνης
(ΦΕΚ.329/Β/10.11.2014).
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Σας ενημερώνουμε ότι:
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο
«SPARC – Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the
VAloRization of Cultural Heritage Assets», το οποίο άπτεται του Άξονα
Προτεραιότητας 2: Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση /
Integrated Environmental Management του προγράμματος Interreg
Ελλάδα - Ιταλία 2014 – 2020, και πιο συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου
2.1 Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς & φυσικών πόρων ως
εδαφικού πλεονεκτήματος της περιοχής του προγράμματος / Valorisation
of cultural heritage and natural resources as a territorial asset of the
Programme Area., το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα (15%).
Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί
στις 30/05/2020 με προϋπολογισμό για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
214.757,00€.
Στο εν λόγω έργο «SPARC» συμμετέχουν έξι (6)
ακολούθως:
Α/Α Ονομασία εταίρου
Δήμος Πατρέων / Municipality of Patras
1.
(Επικεφαλής Εταίρος)
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Region of Western
2.
Greece
3.
Επιμελητήριο Αχαίας / Chamber of Patras
Δίκτυο Θεάτρων Απουλίας / Public Apulian
4.
Theatre Consortium
5.
Περιφέρεια Απουλίας / Region of Apulia
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας –
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ (Συνδεδεμένος εταίρος) /
6.
Public Benefit Corporation of the Municipality of
Patras – Patras Carnival (Associated Partner)

εταίροι, ως
Χώρα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ιταλία
Ιταλία
Ελλάδα

Το έργο SPARC στοχεύει στη βιώσιμη αξιοποίηση της Πολιτιστικής και
Φυσικής Κληρονομιάς της περιοχής παρέμβασης του Προγράμματος
Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020 με την αύξηση του επιπέδου
ελκυστικότητας της περιοχής, που θα οδηγήσει σε μια αειφόρο
τουριστική προοπτική ανάπτυξης.
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Το SPARC θα αντιμετωπίσει τα κοινά προβλήματα των περιοχών της
Δυτικής Ελλάδας και της Απουλίας, όπως: ο εποχιακός τουρισμός, η
απουσία αποτελεσματικού διασυνοριακού συντονισμού για τη
βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της τουριστικής εκμετάλλευσης της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάγκη ενίσχυσης της
προώθησης τοπικής οικονομικής ανάπτυξης μέσω ανταλλαγών
πρακτικών και ορθών πολιτικών.
Το SPARC θα αναπτύξει ένα οικοσύστημα με υποδομές που θα
ενισχύσουν την αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς,
διευκολύνοντας την ανάπτυξη του Βιώσιμου Τουρισμού, που θα
επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης συνεργασίας και συνεργειών μεταξύ του
Τουριστικού τομέα, των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών,
των τοπικών ΜΜΕ και της Διαχείρισης Πολιτιστικών και Φυσικών
Περιουσιακών Στοιχείων, προωθώντας την καινοτομία και την ανάπτυξη.
Η στρατηγική προσέγγιση του SPARC στοχεύει σε δύο ζητήματα:
A. να ενισχύσει το μέγεθος και τη σημασία της Πολιτιστικής και
Δημιουργικής Βιομηχανίας
B. να αναπτύξει μια στρατηγική διασταύρωσης των πολιτιστικών
αγαθών με άλλους τομείς (όπως, αγροτικά προϊόντα, τουρισμός,
διαχείριση πολιτιστικών και φυσικών περιουσιακών στοιχείων
κ.λπ.), προκειμένου να αναπτυχθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες
βιώσιμου τουρισμού που προωθούν τις εμπλεκόμενες περιφέρειες
Το SPARC θα στοχεύει ιδιαίτερα σε ορισμένα σημαντικά δημιουργικά
και πολιτιστικά αγαθά των εμπλεκομένων περιοχών, συμβάλλοντας
σημαντικά στην υλοποίηση της στρατηγικής του έργου, όπως είναι το
Καρναβάλι της Πάτρας, το Καρναβάλι του Putignano, οι Θεατρικοί
Φορείς και οι Κινηματογραφικοί Οργανισμοί.
Για να επιτευχθεί αυτό, το SPARC θα υλοποιήσει τρία (3) «Creative
Hubs – Κόμβους Δημιουργικής Βιομηχανίας» που θα παρέχουν
υπηρεσίες για την Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία και για την
αλληλεπίδρασή της με άλλους επιχειρηματικούς τομείς, ενισχύοντας τις
καλλιτεχνικές, διαχειριστικές, εμπορικές και δικτυακές δεξιότητες των
πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων.
Κάθε κόμβος θα αποτελείται από ένα κέντρο εξυπηρέτησης που θα
παρέχει στις πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις με οικονομικές,
διαχειριστικές και τεχνικές υπηρεσίες. Τα «Creative Hubs» θα
υλοποιήσουν το διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν και τις υπηρεσίες
που συμβάλλουν στην επίτευξη βιώσιμου τουρισμού για την αξιοποίηση
της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της περιοχής του
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προγράμματος GR-IT, σύμφωνα με τους δείκτες του έργου και του
Προγράμματος, την επενδυτική προτεραιότητα 6c και τον Ειδικό Στόχο
2.1.
Το έργο SPARC υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μέσω ενός
προγράμματος δημιουργίας ικανοτήτων για τα ενδιαφερόμενα μέρη του
έργου και μέσω του πιλοτικού προγράμματος εφαρμογής για να
αποδείξει τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματά του και να επιτύχει τα
αναμενόμενα αποτελέσματα. Επιπλέον, προτίθεται να προωθήσει τους
δημιουργικούς κόμβους και τις υπηρεσίες τους σε διεθνείς βασικούς
συντελεστές στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουρισμού.
Το SPARC προσφέρει μια προοπτική διασύνδεσης, προκειμένου να
βελτιωθεί η δυναμικότητα των φορέων εκμετάλλευσης και να προωθηθεί
το σύνολο της επικράτειας, διευκολύνοντας την ανάπτυξη μιας
διαφοροποιημένης και βιώσιμης προσφοράς τουρισμού, προωθώντας την
αποσύνδεση των τουριστικών ροών από την εποχικότητα, με αποτέλεσμα
την αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
Η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από τη διενέργεια του εν λόγω
διαγωνισμού εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με
τα προαναφερόμενα:
 Προβλέπεται από το Τεχνικό Δελτίο του έργου, όπως αυτό
κατατέθηκε, εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε από τα αρμόδια όργανα
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg
V-Α Greece - Italy 2014-2020 και ως εκ τούτου είναι
επιβεβλημένη και αναγκαία για την ολοκληρωμένη υλοποίηση του
έργου SPARC,
 Προσφέρει μία προοπτική διασύνδεσης, προκειμένου να βελτιωθεί
η δυναμικότητα των φορέων εκμετάλλευσης και να προωθηθεί το
σύνολο της επικράτειας, διευκολύνοντας την ανάπτυξη μίας
διαφοροποιημένης και βιώσιμης προσφοράς τουρισμού,
προωθώντας την αποσύνδεση των τουριστικών ροών από την
εποχικότητα, με αποτέλεσμα την αξιοποίηση της πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς.
Συνοπτικά, αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η ανάδειξη αναδόχου ή
αναδόχων που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν τα ακόλουθα παραδοτέα
(σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Τεχνικού Δελτίου):
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Α/
Α

Παραδοτ
έο

1

1.2.3

2

3.2.2

Δαπάνη
έτους
2019

Περιγραφή

Διοργάνωση μίας
συνάντησης της
σύμπραξης του έργου
Οργάνωση της Διασυνοριακής Επιτροπής
των Ελλήνων εταίρων και υποστήριξη της
12.000,00
πλήρους λειτουργίας της έως την
ολοκλήρωση του έργου
Οργάνωση και υποστήριξη της επίσκεψης
εργασίας της Ιταλικής αποστολής στην 2.000,00
Ελλάδα
Οργάνωση και υποστήριξη επισκέψεων
του κοινού σε κόμβους δημιουργικής
βιομηχανίας

3

5.2.1

4

5.2.3

5

2.2.5

Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου στην
Πάτρα

6

3.2.4

Διοργάνωση
τριών
εκπαιδευτικών σεμιναρίων

7

6.2.1

Οργάνωση της συμμετοχής
Διεθνείς Εκθέσεις

θεματικών
σε

τρεις

Σύνολο

Δαπάνη
έτους
2020

Αξία
ΦΠΑ

με

3.000,00

8.000,00
32.000,00

7.000,00
7.000,00

18.097,00

7.000,00
18.097,00

15.000,00

25.000,00

40.000,00

47.097,00

50.000,00

97.097,00

Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαστε
Την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού κάτω των ορίων της παρ. γ του άρθρου 5 του Νόμου
4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων και
έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Υλοποίηση ενεργειών
επικοινωνίας, συναντήσεων, θεματικών εργαστηρίων, εκπαίδευσης
και συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις» για δράσεις του ευρωπαϊκού
έργου «SPARC – Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through
the VAloRization of Cultural Heritage Assets / Δημιουργικά Κέντρα για
βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της
πολιτιστικής κληρονομιάς», με κωδικό έργου ΜΙS: 5003273, που
υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής
Συνεργασίας «Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», μέχρι του ποσού
των 97.097.00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ..
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2019
και 2020, όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, και συγκεκριμένα τον
ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1284.
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Για το 2019 έχει εκδοθεί για τον σκοπό αυτόν η υπ’ αριθμ. 2047/512/0301-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης».
Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει η Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ιωάννα Κάνιστρα.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο
και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του
ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού κάτω των ορίων της παρ. γ του άρθρου 5 του Νόμου
4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων και
έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Υλοποίηση ενεργειών
επικοινωνίας, συναντήσεων, θεματικών εργαστηρίων, εκπαίδευσης
και συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις» για δράσεις του ευρωπαϊκού
έργου «SPARC – Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through
the VAloRization of Cultural Heritage Assets / Δημιουργικά Κέντρα για
βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της
πολιτιστικής κληρονομιάς», με κωδικό έργου ΜΙS: 5003273, που
υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής
Συνεργασίας «Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», μέχρι του ποσού
των 97.097.00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
---------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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