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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 384/11-9-2018 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Η υπ’ αριθμ. 261039/3791/4-9-2018 εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 384/11-9-2018 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος –
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στη συνδιοργάνωση της 3ης Αναπτυξιακής Έκθεσης
Υπηρεσιών και Προϊόντων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που διοργανώνει ο Δήμος Ι.Π.
Μεσολογγίου με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. το
χρονικό διάστημα από 20 έως 23.09.2018 στο Μεσολόγγι, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της
χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης έως του ποσού
των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στην στέγαση
χώρου-ενοικίαση περιπτέρου και εκτύπωση έντυπου-διαφημιστικού υλικού» και
παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 25/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 11η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2 ος 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. 272793/967/7-9-2018 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. Αρβανιτάκης Ιωάννης – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Μπούνιας Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Κωνσταντοπούλου Αναστασία
(δικαιολογημένα απούσα), Μαυρόγιαννης Διονύσιος (δικαιολογημένα απών),
Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας
(δικαιολογημένα απών) και Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).
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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.
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 384/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 2 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
–Π.Ε.
η
Αιτωλοακαρνανίας στη συνδιοργάνωση της 3 ς Αναπτυξιακής ‘Έκθεσης Υπηρεσιών
και Προϊόντων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που διοργανώνει ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου
με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. το χρονικό διάστημα από
20 έως 23.09.2018 στο Μεσολόγγι, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης
προσφοράς, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 3.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στην στέγαση χώρου-ενοικίαση
περιπτέρου και εκτύπωση έντυπου-διαφημιστικού υλικού».
ο

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 261039/3791/4-9-2018 εισήγηση της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κ. Σταρακά Χριστίνας, που αναφέρει επί
λέξει:

«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΙΙ Η του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 65 και 68 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 τ.Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
4. Την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου
Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
5. Την με αρ. 248595/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»(ΦΕΚ 4309/β/30-12-2016) .
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Την υπ΄ αρ. 184/2017 Απόφαση (19 Συνεδρίαση στις 14-11-2017) του
Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε.
έτους 2018 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Π.Δ.Ε. οικ. έτους 2018 » .
7. Την υπ΄ αρ. 23/2018 Απόφαση (4η Συνεδρίαση στις 2-03-2018) του
Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία «Εγκρίνει το σχέδιο δράσης αθλητικώνπολιτιστικών εκδηλώσεων της Π.Δ.Ε. για το έτος 2018» .
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016 ) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
9. Την αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί
επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης
Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής
αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
10. Τις αριθ. 6302/60/9-1-2017 και 6296/59/2017 αποφάσεις (ΦΕΚ 211/Τ.Β΄/30-12017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων α) στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και β) σε Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
11. Την αριθ. 69923/876/14-03-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 1018/τ.Β/24-03-2017) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπ/ρχες που
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε Περιφερειακούς
Συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» .
12. Την αριθ. 43/28-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδος αναφορικά με συγκρότηση Επιτροπής με τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» .
13. Την αριθ. 75830/993/20-03-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 147/τ.ΥΟΔΔ/28-03-2017) «Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» .
14. Την από 21/08/2018 παραλαβή αιτήματος για συνδιοργάνωση της 3ης
Αναπτυξιακής ‘Έκθεσης Υπηρεσιών και Προϊόντων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που
διοργανώνει ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας της
Π.Δ.Ε. το χρονικό διάστημα από 20 έως 23/09/2018 στο Μεσολόγγι.
15. Το από 30-07-2018 έγγραφο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στο οποίο αναγράφεται
το είδος της δαπάνης (στέγαση χώρου-ενοικίαση περιπτέρου και εκτύπωση έντυπουδιαφημιστικού υλικού) καθώς και το συνολικό κόστος (25.000,00 ευρώ) της
εκδήλωσης, με συνημμένο το από 3/07/2018 ενημερωτικό σημείωμα και αίτημα της
Δνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας (άρθρο 17 του Π.Δ.
132/2010 (ΦΕΚ 225/τ.Α/27-12-2010) στο οποίο χαρακτηριστικά αναφέρονται τα
εξής: «Οι παραγωγικές επιχειρήσεις της Π.Ε. Αιτ/νίας που δραστηριοποιούνται στην
παραγωγή τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης βρήκαν άλλο ένα χώρο να
εκθέσουν και να διαφημίσουν τα προϊόντα τους . Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθότι στο πλαίσιο της έκθεσης θα
δοθεί η ευκαιρία στους παραγωγούς της Περιφέρειας μας να έχουν επαφές και
εμπορικές συμφωνίες με Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες, με αλυσίδες
καταστημάτων τροφίμων, επιχειρήσεις διακίνησης προϊόντων και επιχειρήσεις
εστίασης και συμβολή στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των
ελληνικών προϊόντων . Πιστεύουμε ότι στα πλαίσια της συνεργασίας και τον
συντονισμό των δράσεων των δημοσίων αρχών και Οργανισμών είναι αναγκαίο να
συμμετέχει και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σαν συνδιοργανωτής της
6.
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προσπάθειας, καθώς η συμμετοχή αυτή συνάδει με την αποστολή και τις
αρμοδιότητές της. Η μεγάλη επισκεψιμότητα στην 1η και 2η έκθεση που είχαν οι
παραπάνω επιχειρήσεις μας οδηγεί στο συμπέρασμα για την αναγκαιότητα της εκ
νέου συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Έκθεση».
16. Την με αρ. πρωτ. 258136/11948/27-08-2018 (ορθή επανάληψη 3-09-2018)
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος –Π.Ε. Αιτ/νίας οικονομικού έτους 2018.
Επιπλέον σας επισημαίνουμε ότι η διαδικασία απευθείας ανάθεσης της δαπάνης
γίνεται κατόπιν συλλογής προσφορών που ζητούνται από την υπηρεσία μας και
επιλέγεται η χαμηλότερη-οικονομικότερη προσφορά.
Η 3η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που
λειτουργεί πλέον ως το μεγαλύτερο εμπορικό και επιχειρηματικό γεγονός της πόλης
του Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής Αιτωλ/νίας , ετοιμάζεται να ανοίξει τις
πύλες της στις 20 Σεπτεμβρίου 2018. Με συνδιοργανωτές τους Δήμους Μεσολογγίου,
Αγρινίου και Ναυπακτίας, την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, το
Επιμελητήριο Αιτ/νίας, τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεσολογγίου , την Αιτωλική
Αναπτυξιακή και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η 3η Αναπτυξιακή Έκθεση
Υπηρεσιών & Προϊόντων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου αισιοδοξεί να αποτελέσει για μία
ακόμη χρονιά ένα πρωτοποριακό φόρουμ διεύρυνσης των εμπορικών διασυνδέσεων ,
φέρνοντας κοντά τους επαγγελματίες και την προμηθευτική αγορά και ταυτόχρονα
την πιο λαμπρή γιορτή συσπείρωσης , επικοινωνίας και καινοτομίας των
παραγωγικών μονάδων της περιοχής .
Στόχος είναι να γίνει η 3η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων Δήμου Ι.Π.
Μεσολογγίου μια έκθεση «σύμβολο» , που θα αποτυπωθεί στη συνείδηση όλων ως ο
κορυφαίος εκθεσιακός θεσμός της Δυτικής Ελλάδας με συμμετοχή εκατοντάδων
εκθετών. Το όραμα είναι να αποκτήσει η έκθεση αυτή αναγνωρισιμότητα και
αξιοπιστία , συγκεντρώνοντας στελέχη και ιδιοκτήτες από εκατοντάδες επιχειρήσεις
της περιοχής. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η πραγματοποίησή της στον ευρύ
χώρο του λιμανιού του Μεσολογγίου, που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει
μεγαλύτερο αριθμό εκθετών και επισκεπτών.
17. Το γεγονός, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ’) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», στις αρμοδιότητες των
περιφερειών που αφορούν στον τομέα Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και
αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (περίπτωση 11), β) η υλοποίηση
πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (περίπτωση 13),
γ) η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη
διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους
(περίπτωση 15), δ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το
Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους,
δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (περίπτωση 19).
18. Το γεγονός, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ
143/Α ’) <<Αρχές δημοσιονομικής και εποπτείας ( ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις>>.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας που ασκείται για τις δαπάνες
που πραγματοποιούνται με την υλοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών
προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους
φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (περίπτωση 19), πρέπει να αποβλέπει στη
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διακρίβωση του κατά πόσον αυτές οι δαπάνες, οι οποίες δεν προβλέπονται από
συγκεκριμένη διάταξη νόμου, μπορεί να δικαιολογούνται από τις καταστατικές
διατάξεις των φορέων, εφόσον εξυπηρετούν άμεσα τη λειτουργική τους
δραστηριότητα ή συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών τους ή εμπίπτουν στα
σύγχρονα δεδομένα της εθιμοτυπίας και των δημοσίων σχέσεων που εφαρμόζονται
σε διεθνή κλίμακα, με την προϋπόθεση ασφαλώς ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον
προϋπολογισμό του κάθε φορέα (εγκύκλιος 1791/ΔΕ-294/19-1- 2000 του ΥΠΕΘΟ).
Δεδομένου ότι βασικός στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π.Ε. Αιτωλ/νίας
είναι η διατήρηση της παράδοσης και η προώθηση στη νέα γενιά της παρακαταθήκης
που μας παρέδωσαν οι προγονοί μας, η ΠΔΕ- Π.Ε. Αιτωλ/νίας θα συμμετέχει στις
προαναφερόμενες εκδηλώσεις. Η δαπάνη η οποία θα προκληθεί από τη συμμετοχή
της Περιφέρειας στην εν λόγω εκδήλωση, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, μπορεί
να μην εξυπηρετεί άμεσα τη λειτουργική δραστηριότητα της Περιφέρειας ή να μην
συνδέεται με τις λειτουργικές της ανάγκες, συντελεί όμως στην εκπλήρωση των
σκοπών και των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές καταγράφονται στον ιδρυτικό νόμο
(Ν.3852/2010) και συγκεκριμένα καλύπτουν, την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς
πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής
κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους, αλλά και μία εκ των βασικών
επιδιώξεων της που πρέπει να είναι η προώθηση πολιτικών και δράσεων οι οποίες
προάγουν τις ηθικές αξίες, την αρετή, την ελευθέρα βούληση, τη συλλογική
προσπάθεια αλλά κυρίως την ατομική προσπάθεια ως μέσο εσωτερικής
απελευθέρωσης και ανθρώπινης ολοκλήρωσης. Παρότι, όπως αναφέρθηκε, ένας εκ
των πρωταρχικών στόχων και βασική επιδίωξη της Περιφέρειας είναι η προώθηση
πολιτικών και δράσεων οι οποίες προάγουν τον πολιτισμό και τις ηθικές αξίες, εν
τούτοις η εκτεταμένη και παρατεταμένη οικονομική κρίση δεν αφήνει πολλά
περιθώρια για συμμετοχή σε πολυδάπανες δραστηριότητες, έστω και παρόμοιας
πολιτιστικής και οικονομικής εμβέλειας, δια τούτο η Περιφέρεια συμβάλει και
συμμετέχει οικονομικά σε εκδηλώσεις και δράσεις, των οποίων πιστεύει στην
ουσιώδη συμβολή στα τεκταινόμενα της ευρύτερης περιοχής και στην επιτυχή
υλοποίησή τους. Το κόστος που θα κληθεί να καλύψει η Περιφέρεια κατά την άποψή
μας διέπεται από την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και σύμφωνα με
τα προαναφερόμενα δεν υπερβαίνει το εκ της ειδικής αυτής περίστασης (οικονομική
κρίση) επιβεβλημένο και αναγκαίο μέτρο, το οποίο πηγάζει από την απαραίτητη λόγω
εποχής δημοσιονομική λιτότητα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε.
Αιτωλ/νίας στην συνδιοργάνωση της 3ης Αναπτυξιακής ‘Έκθεσης Υπηρεσιών και
Προϊόντων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που διοργανώνει ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου το
χρονικό διάστημα από 20 έως 23/09/2018 στο Μεσολόγγι, ποσού 3.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η 3η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που
λειτουργεί πλέον ως το μεγαλύτερο εμπορικό και επιχειρηματικό γεγονός της πόλης
του Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής Αιτωλ/νίας , ετοιμάζεται να ανοίξει τις
πύλες της στις 20 Σεπτεμβρίου 2018. Με συνδιοργανωτές τους Δήμους Μεσολογγίου,
Αγρινίου και Ναυπακτίας, την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, το
Επιμελητήριο Αιτ/νίας, τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεσολογγίου , την Αιτωλική
Αναπτυξιακή και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η 3η Αναπτυξιακή Έκθεση
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Υπηρεσιών & Προϊόντων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου αισιοδοξεί να αποτελέσει για μία
ακόμη χρονιά ένα πρωτοποριακό φόρουμ διεύρυνσης των εμπορικών διασυνδέσεων ,
φέρνοντας κοντά τους επαγγελματίες και την προμηθευτική αγορά και ταυτόχρονα
την πιο λαμπρή γιορτή συσπείρωσης , επικοινωνίας και καινοτομίας των
παραγωγικών μονάδων της περιοχής .
Στόχος είναι να γίνει η 3η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων Δήμου Ι.Π.
Μεσολογγίου μια έκθεση «σύμβολο» , που θα αποτυπωθεί στη συνείδηση όλων ως ο
κορυφαίος εκθεσιακός θεσμός της Δυτικής Ελλάδας με συμμετοχή εκατοντάδων
εκθετών. Το όραμα είναι να αποκτήσει η έκθεση αυτή αναγνωρισιμότητα και
αξιοπιστία , συγκεντρώνοντας στελέχη και ιδιοκτήτες από εκατοντάδες επιχειρήσεις
της περιοχής. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η πραγματοποίησή της στον ευρύ
χώρο του λιμανιού του Μεσολογγίου, που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει
μεγαλύτερο αριθμό εκθετών και επισκεπτών. Η δαπάνη α) συντελεί άμεσα στην
εκπλήρωση των σκοπών της Περιφέρειας, με τη συμμετοχή της σε εκδηλώσεις
διατήρησης της παράδοσης και προώθησής της στη νέα γενιά, β) είναι επιβεβλημένες
και απολύτως αναγκαίες για την επιτυχία της εκδήλωσης και της έκφρασης του
πνεύματος φιλοξενίας το οποίο από καταβολής Ελληνισμού διακρίνει τη χώρα μας, γ)
αιτιολογείται με μεστότητα, πληρότητα και σαφήνεια στην παρούσα απόφαση. Τέλος
προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας και με βεβαιότητα η ευρεία απήχηση της
πολιτιστικής εκδήλωσης, και το κυριότερο και επιδιωκόμενο η κατ’ ουδένα τρόπο
υπέρβαση, ενόψει και της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας, που επιβάλλει την
προσαρμογή σε νέους δημοσιονομικούς κανόνες και αρχές, το κατά τα διδάγματα της
κοινής πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις προσήκον μέτρο. Η
Δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018
και συγκεκριμένα της Π. Ε. Αιτωλ/νίας, Ε.Φ. 073. ΚΑΕ 0844.01.1213.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος –Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας στη συνδιοργάνωση της 3ης Αναπτυξιακής Έκθεσης Υπηρεσιών
και Προϊόντων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που διοργανώνει ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου
με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. το χρονικό διάστημα
από 20 έως 23.09.2018 στο Μεσολόγγι, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης
προσφοράς, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 3.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στην στέγαση χώρου-ενοικίαση
περιπτέρου και εκτύπωση έντυπου-διαφημιστικού υλικού.
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2018 και συγκεκριμένα της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Ε.Φ. 073. ΚΑΕ 0844.01.1213.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 384/2018.
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. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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