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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 05/2018 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Η υπ’ αριθμ. 14502/134/15-1-2018 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ηλείας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 05/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
«Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλλάδας Π.Ε. Ηλείας με το «Λύκειο των Ελληνίδων Πύργου» εκδήλωσης με τίτλο
«Χαραλάμπεια 2018», που θα πραγματοποιηθεί στις 3/2/2018 στον Πύργο, με
απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών, δαπάνης
μέχρι του ποσού 3.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά στην
ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης καθώς και στην ενοικίαση παραδοσιακών
φορεσιών» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία –Δέσποινα Κολόμβα

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.01.25 12:30:55
EET
Reason:
Location: Athens

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

2η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 05/2018
Σελίδα 1

ΑΔΑ: ΨΓ337Λ6-ΩΜ6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 02/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 19η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. οικ. 15343/34/15-1-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε με
την υπ’ αριθμ.75830/993,20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος – Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας /Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Αντιπρόεδρος
3. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία - Περιφερειακή Σύμβουλος/Τακτικό
μέλος
4. Μπούνιας Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
5. Υφαντής Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
6. Λαλιώτης Παναγιώτης – Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
7. Καπράλος Σπυρίδων - Περιφερειακός Σύμβουλος/Αναπληρωματικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ., Νασιώτης Θεόδωρος, Κωνσταντοπούλου Αναστασία, Αρβανιτάκης Ιωάννης,
Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Κελεπούρης Ανδρέας και
Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος.
Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Κολόμβα Σωτηρία – Δέσποινα κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού με Βαθμό Α’, σύμφωνα με την απόφαση 295118/4488 /
11-11-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
2η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 05/2018
Σελίδα 2

ΑΔΑ: ΨΓ337Λ6-ΩΜ6
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 05/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 4ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλλάδας - Π.Ε. Ηλείας με
το «Λύκειο των Ελληνίδων Πύργου» εκδήλωσης με τίτλο «Χαραλάμπεια 2018», που
θα πραγματοποιηθεί στις 3/2/2018 στον Πύργο, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν
έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού 3.720,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά στην ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης
καθώς και στην ενοικίαση παραδοσιακών φορεσιών».
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 14502/134/15-1-2018 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας κ. Γεωργιόπουλου Γεώργιου, που αναφέρει επί λέξει:
Το σωματείο «ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ» με έτος ίδρυσης το
1977 αποσκοπεί στην «μελέτη, επιστημονική καταγραφή, ενδυνάμωση και διατήρηση
των Ελληνικών Εθίμων και Παραδόσεων, μέσα στα πλαίσια της εθνικής μας ζωής».
Ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά
των μελών του για την επίτευξη των σκοπών του όπως είναι η έρευνα και η συλλογή
δημοτικών χορών και τραγουδιών, η καταγραφή τους, η πιστή διατήρηση και
ευρύτερη διάδοσή τους με τη διοργάνωση μουσικών ακροάσεων, εορτών και
χορευτικών επιδείξεων. Η δράση του είναι πανελλήνια, και πολλές φορές εκτείνεται
και εκτός συνόρων.
Ένας από τους κορυφαίους θεσμούς που υποστηρίζει το Λύκειο στην περιοχή μας
είναι τα «ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΑ». Πρόκειται για φεστιβαλική παραδοσιακή εκδήλωση, προς
τιμήν του πολιούχου του Πύργου Αγίου Χαραλάμπους, η οποία εορτάζεται κάθε
χρόνο.
Φέτος η μουσικοχορευτική παράσταση θα έχει ως κεντρικό θέμα το μισεμό.
Υπό το πρίσμα του πολιτιστικού χαρακτήρα που λαμβάνει η συγκεκριμένη δράση,
αλλά και των μηνυμάτων και αξιών που προβάλλει, η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
επιθυμεί να συμμετέχει ως συνδιοργανώτρια, καθώς η πραγματοποίηση αυτής
συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, όπως
αυτές καταγράφονται στο Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα καλύπτουν την κοινή
οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων, με σκοπό τη διατήρηση της
τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της διάδοσής της στους νέους.
Το κόστος που θα κληθεί να καλύψει η Π.Δ.Ε. (3.720,00 ευρώ με ΦΠΑ), κατά την
άποψή μας, διέπεται από την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και δεν
υπερβαίνει το εκ της ειδικής περίστασης (οικονομική κρίση) επιβεβλημένο και
αναγκαίο μέτρο, το οποίο πηγάζει από την απαραίτητη λόγω εποχής δημοσιονομική
λιτότητα , καθώς το συνολικό κόστος της εκδήλωσης θα είναι πολλαπλάσιο (περίπου
7.500 ευρώ με ΦΠΑ).
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Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς με
συλλογή προσφορών και θα καλύψει τις δαπάνες για την ηχητική κάλυψη της
εκδήλωσης, καθώς και την ενοικίαση παραδοσιακών φορεσιών.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 3 και 163 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/30-12-2016).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α΄/95).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών (προσαρμογής στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» ΦΕΚ
147Α/16.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 201/85/ΕΕ δημοσιονομικές και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/14).
6. 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».
7. Την
αρ.2/42053/0094/2002
απόφαση
Υπ.
Οικονομίας,
όπου
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για
την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
8. Την 35130/739/11-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010 Απόφαση Υπουργού
Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.
2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
9. Την 184/2017 Απόφαση (19η /2017 Συνεδρίαση) του Περιφερειακού
Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2018».
10. Την υπ΄αριθμ. αποφ. 100/15-9-2014 (ΦΕΚ 3029/Β΄/10-11-2014),
συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. αποφ. 102/15-9-2014, απόφαση περί
τροποποίησης ης αρ. 147/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας που αφορά στην Σύσταση Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου» και
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν (ΦΕΚ 737/Υ.Ο.Δ.Δ./26-11-2014) για την
έγκριση αναγκαιότητας.
11. Το υπ΄αρ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο της 26ης Δ/νσης του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους που μας γνωρίζει ότι «η έκδοση ανάληψης
υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε
δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής»,
12. Το από 20-11-2017 σχετικό αίτημα του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου.
13. Την υπ΄αρ.πρωτ. 20952/1513/17-01-2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της
Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ.
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
-την έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Π.Δ.Ε.-Π.Ε. Ηλείας με το «Λύκειο
των Ελληνίδων Πύργου» εκδήλωσης με τίτλο «Χαραλάμπεια 2018», την 3η/02/2018,
στον Πύργο, δαπάνης μέχρι του ποσού 3.720,00 ευρώ με Φ.Π.Α
- Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς με
συλλογή προσφορών και θα καλύψει τις δαπάνες για την ηχητική κάλυψη της
εκδήλωσης, καθώς και την ενοικίαση παραδοσιακών φορεσιών.
- υπό το πρίσμα του πολιτιστικού χαρακτήρα που λαμβάνει η συγκεκριμένη δράση,
αλλά και των μηνυμάτων και αξιών που προβάλλει, η Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδοςΠεριφερειακή Ενότητα Ηλείας επιθυμεί να συμμετέχει ως συνδιοργανώτρια, καθώς
θεωρούμε ότι η πραγματοποίηση αυτής συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών και
των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, όπως αυτές καταγράφονται στο Ν.3852/2010 και
συγκεκριμένα καλύπτουν την κοινή οργάνωση εκδηλώσεων με τοπικούς φορείς.
-η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2018 της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον ειδικό φορέα 151 και Κ.Α.Ε.
0844.01.0006 της Π.Ε.Ηλείας
-Παρακαλούμε επίσης, όπως εξουσιοδοτηθεί ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Ηλείας, κ.
Γεώργιος Γεωργιόπουλος, για την υπογραφή συμβάσεων – όπου απαιτείται – και
αφορούν στην ανωτέρω εκδήλωση.
Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλλάδας - Π.Ε. Ηλείας με το «Λύκειο των Ελληνίδων Πύργου» εκδήλωσης με
τίτλο «Χαραλάμπεια 2018», που θα πραγματοποιηθεί στις 3/2/2018 στον
Πύργο, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή
προσφορών,
δαπάνης
μέχρι
του
ποσού
3.720,00
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά στην ηχητική κάλυψη της
εκδήλωσης καθώς και στην ενοικίαση παραδοσιακών φορεσιών.
Υπό το πρίσμα του πολιτιστικού χαρακτήρα που λαμβάνει η συγκεκριμένη
δράση, αλλά και των μηνυμάτων και αξιών που προβάλλει, η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδος- Π.Ε. Ηλείας επιθυμεί να συμμετέχει ως συνδιοργανώτρια,
καθώς θεωρεί ότι η πραγματοποίηση αυτής συντελεί στην εκπλήρωση των
σκοπών και των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, όπως αυτές καταγράφονται
στο Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα καλύπτουν την κοινή οργάνωση
εκδηλώσεων με τοπικούς φορείς.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2018 της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον ειδικό φορέα 151 και Κ.Α.Ε.
0844.01.0006 της Π.Ε. Ηλείας.
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, κ. Γεώργιο Γεωργιόπουλο,
για την υπογραφή συμβάσεων – όπου απαιτείται – και αφορούν στην
ανωτέρω εκδήλωση.
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ΑΔΑ: ΨΓ337Λ6-ΩΜ6
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 05/2018.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία –Δέσποινα Κολόμβα
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