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(μέσω ηλ. ταχυδρομείου)
ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1.Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2.Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ:

«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 129/05-03-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Την υπ’ αριθμ. οικ.67012/279/01-03-2019 (Oρθή επανάληψη 4.3.2019)
εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Επιχειρηματικότητας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 129/05-03-2019 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου
Πατρών, του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Πατρών/Κ.Ε.Θ.Ι. και της
Γυναικείας Συλλογικότητας Πάτρας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Έκθεσης
του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: «Ο Φεμινισμός στα χρόνια της
Μεταπολίτευσης, 1974-1990. Ιδέες, συλλογικότητες, διεκδικήσεις» και των
παράλληλων εκδηλώσεων αυτής, που θα πραγματοποιηθούν από τις 16/3/2019
έως τις 14/4/ 2019 στην Πάτρα, στην «Αγορά Αργύρη», με απευθείας ανάθεση,
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι
του ποσού των 2.693,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά έξοδα
διαμονής, ηχητικής - οπτικοακουστικής κάλυψης, εκτύπωσης εντύπων και αφισών
και παροχής διαλείμματος καφέ (coffee break-catering buffet), αναγκαίων για την
επιτυχή διοργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων» και παρακαλούμε για τις ενέργειές
σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
Κολόμβα-Σωτηρία Δέσποινα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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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. 5/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 5η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:30 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 3029/10-112014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ) αποφάσεις
του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. οικ.
67040/28/01-03-2019 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 / Τακτικό μέλος
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία–Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία–Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Αρβανιτάκης Ιωάννης – Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος–Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
8. Κωσταριάς Δημήτρης - 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 (δικαιολογημένα απών), Μπούνιας Χρήστος
(δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης Διονύσιος (δικαιολογημένα απών),
Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας και
Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).
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Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄ και ο Χάιδας Αλέξανδρος ΠΕ Διοικητικού με
βαθμό Β’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018 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 129/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 53 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, του
Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Πατρών/Κ.Ε.Θ.Ι. και της Γυναικείας
Συλλογικότητας Πάτρας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Έκθεσης του Ιδρύματος
της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: «Ο Φεμινισμός στα χρόνια της Μεταπολίτευσης,
1974-1990. Ιδέες, συλλογικότητες, διεκδικήσεις» και των παράλληλων εκδηλώσεων
αυτής, που θα πραγματοποιηθούν από τις 16/3/2019 έως τις 14/4/2019 στην Πάτρα,
στην «Αγορά Αργύρη», με απευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής προσφορών και
επιλογής της οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.693,08 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά έξοδα διαμονής, ηχητικήςοπτικοακουστικής κάλυψης, εκτύπωσης εντύπων και αφισών και παροχής coffee
break, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων».
Ο

Εισήγηση
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 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.
2. Το άρθρο 65 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 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες»
4. Την Απόφαση 248595/27-12-2016 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).
5. Την υπ’ αριθμ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017)
με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 248595/27-12-2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
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«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016).
6. Την υπ. αριθμ. 228/15-11-2018 (ΑΔΑ:6Ζ067Λ6-Γ03) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2019». Η ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την αριθμ.
πρωτ. 265933/28-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ:ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΔΟ).
7. Την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή
Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
8. Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
9. Την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
περί «Ορισμού Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
(ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
10. Την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής
Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017).
11. Την υπ’ αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017)
απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ
1864/Β/26-5-2017).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ.Η, εδαφ.13, 15, 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.
13. Το υπ’ αριθμ. 170/28-2-2019 αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.
14. Το υπ’ αριθμ. 66949/277/1-3-2019 (Ορθή επανάληψη 4-3-2019) αίτημα
βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης προς το Διατάκτη.
15. Την Α/Α 1542/2019 (ΑΔΑ: 6Χ617Λ6-ΛΡΑ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της
Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου.
Σας γνωρίζουμε ότι κατά το διάστημα 16-3-2019 έως 14-4-2019 συνδιοργανώνεται
από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πάτρας
του Κ.Ε.Θ.Ι. την Γυναικεία Συλλογικότητα Πάτρας και την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας στην «Αγορά Αργύρη» της Πάτρας Έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής των
Ελλήνων με θέμα: «Ο Φεμινισμός στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, 1974-1990.
Ιδέες, συλλογικότητες, διεκδικήσεις» και παράλληλες εκδηλώσεις αυτής.
Το πρόγραμμα της ανωτέρω έκθεσης θα περιλαμβάνει:
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Α. Τα εγκαίνια της ανωτέρω έκθεσης που θα πραγματοποιηθούν στις 16-3-2019 το
απόγευμα, ώρες 18.30-21.00 στην «Αγορά Αργύρη».
Β. Στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθούν 2 ημερίδες με θέμα σχετικό με το
περιεχόμενο της έκθεσης και τα προβλήματα των γυναικών χθες και σήμερα,
συγκεκριμένα στις 29-3-2019 ημέρα Παρασκευή, ώρες 18.30- 21.00 και στις 30-32019 ημέρα Σάββατο, ώρες 10.00-14.00.
Γ. Σχετική πολιτιστική εκδήλωση στις 13-4-2019 ημέρα Σάββατο και ώρες 18.0021.00.
Η συγκεκριμένη συνδιοργάνωση, που θα φιλοξενήσει την εν λόγω Έκθεση του
Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων και φέρει τη σφραγίδα της, θα συμβάλλει στην
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής, αφού αυτή θα την επισκεφθούν
και θα ξεναγηθούν μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύλλογοι, φορείς και
πολίτες της ευρύτερης περιοχής της Π.Δ.Ε., όπως διαπιστώθηκε και από τη
διοργάνωση και προβολή της και σε άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας, όπως στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), Περιφέρεια Θεσσαλίας (Βόλος)
και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Αντίκυρα).
Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός της συνδιοργάνωσης ανέρχεται σε
6.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συμμετέχει στη συνδιοργάνωση της εν λόγω
Έκθεσης και των παράλληλων εκδηλώσεων αυτής με την διάθεση ποσού 2.693,08
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την κάλυψη των εξόδων διαμονής,
ηχητικής-οπτικοακουστικής κάλυψης, εκτύπωσης εντύπων και αφισών και παροχής
διαλείμματος καφέ (coffee break-catering buffet), αναγκαίων για την επιτυχή
διοργάνωση των ανωτέρω εκδηλώσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό
πίνακα:
Α) ΔΙΑΜΟΝΗ
8 Διανυκτερεύσεις σε μονόκλινο με πρωινό
Συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των 440,00 €

B) ΗΧΗΤΙΚΗ-ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
-Ηχητική κάλυψη και τεχνική υποστήριξη μουσικού σχήματος μιας φωνής και ενός
οργάνου στα εγκαίνια της Έκθεσης (16-3-2019)
-Οπτικοακουστική κάλυψη για τη διημερίδα (29 & 30/3/2019)
Συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των 496,00 €
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Γ) ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
-Εκτύπωση αφισών 33χ48, velvet 130 gr (250 τεμ),
-Σχεδιασμός-εκτύπωση 3πτυχου εντύπου Α4 ανοικτού, 4χρωμια, velvet (200 τεμ)
-Σχεδιασμός-εκτύπωση 8σελιδων εντύπων 21 x 23,5 cm (50 τεμ)
Συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των 675,80 €

Δ) COFFEE BREAK -CATERING
- Coffee break για 120 άτομα (60 άτομα χ 2 ημέρες των παράλληλων εκδηλώσεων 2930.3.2019 )
- Catering afternoon buffet για 100 άτομα στα εγκαίνια της Έκθεσης (16/3/2019)
Συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των 1.081,28 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) ΠΟΥ ΘΑ
ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Δ.Ε.= 2.693,08 €

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87Α’) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στις
αρμοδιότητες των Περιφερειών που αφορούν στον τομέα Παιδείας – Πολιτισμού –
Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η υλοποίηση πολιτιστικών
προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (περίπτωση 13) καθώς και η
κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη
διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους
(περίπτωση 15).
Επιπλέον, με την υπ΄αριθμ 253/28-12-2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδος εγκρίθηκε η υλοποίηση συνδιοργάνωσης και εκτέλεσης
προγραμμάτων Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
Στο πλαίσιο αυτό, η δαπάνη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
συνδιοργάνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, του Συμβουλευτικού Κέντρου
Γυναικών Πατρών/Κ.Ε.Θ.Ι. και της Γυναικείας Συλλογικότητας Πάτρας με την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Έκθεσης του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων με
θέμα: «Ο Φεμινισμός
στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, 1974-1990. Ιδέες,
συλλογικότητες, διεκδικήσεις» και των παράλληλων εκδηλώσεων αυτής, που θα
πραγματοποιηθούν από τις 16/3/2019 έως τις 14/4/2019 στην Πάτρα, στην «Αγορά
Αργύρη», συντελεί άμεσα στην πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας, μέσω της
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προάσπισης της ισότητας, της ελευθερίας, της διάδοσης της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς καθώς και της προβολής του τουριστικού προϊόντος του τόπου μας. Η
Έκθεση και οι σχετικές εκδηλώσεις που την πλαισιώνουν αποτελούν, επίσης, μια
μοναδική ευκαιρία ανάδειξης της σημασίας του σεβασμού των δικαιωμάτων της
γυναίκας, της καταδίκης της άνισης μεταχείρισης, της προώθησης της αρμονικής
κοινωνικής συμβίωσης και της αποδοχής της μοναδικότητας της ταυτότητας των
ατόμων, λειτουργώντας ως μέσο πολιτιστικής έκφρασης και καλλιέργειας ηθών και
αξιών.
Επιπροσθέτως, ως πολιτιστική/καλλιτεχνική εκδήλωση η εν λόγω συνδιοργάνωση
είναι ένα «ιδιαίτερο» προϊόν που συνδράμει θετικά στην ανάδειξη της πλούσιας
ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, προσφέροντας δυνατότητες
με άμεσο και έμμεσο τρόπο προσέλκυσης επισκεπτών, ενισχύοντας με αυτόν τον
τρόπο την εξωστρέφεια της Περιφέρειας.
Η συνολική δαπάνη την οποία θα καλύψει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την
συμμετοχή της στις ανωτέρω εκδηλώσεις θα είναι μέχρι του ποσού των 2.693,08
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά έξοδα διαμονής, ηχητικήςοπτικοακουστικής κάλυψης, εκτύπωσης εντύπων και αφισών και παροχής coffee
break, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση των ανωτέρω εκδηλώσεων.
Παρότι, όπως αναφέρθηκε, ένας εκ των πρωταρχικών στόχων και βασική επιδίωξη
της Περιφέρειας είναι η προώθηση δράσεων οι οποίες προάγουν τις ηθικές αξίες, εν
τούτοις η εκτεταμένη και παρατεταμένη οικονομική κρίση δεν αφήνει πολλά
περιθώρια για συμμετοχή σε πολυδάπανες δραστηριότητες, δια τούτο η Περιφέρεια
θα συμβάλει και θα συμμετέχει οικονομικά σε πολιτιστικές δράσεις, των οποίων
πιστεύει στην ουσιώδη συμβολή στα τεκταινόμενα της ευρύτερης περιοχής και στην
επιτυχή υλοποίησή τους. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διαμέσου τέτοιων
εκδηλώσεων, έχει την ευκαιρία να διαμορφώσει μια πολιτιστική πολιτική με στόχο
τη διατήρηση ζωντανής της πολιτιστικής κληρονομιάς και της παράδοσης. Η δαπάνη
συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην διοργάνωση της εκδήλωσης,
είναι μικρότερη δε της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ενώ διέπεται από την
αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα
δεν θα υπερβαίνει το εκ της ειδικής αυτής περίστασης (οικονομική κρίση)
επιβεβλημένο και αναγκαίο μέτρο, το οποίο πηγάζει από την απαραίτητη λόγω
εποχής δημοσιονομική λιτότητα.
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Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαστε
Την έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών,
του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Πάτρας του Κ.Ε.Θ.Ι. και της Γυναικείας
Συλλογικότητας Πάτρας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Έκθεσης του Ιδρύματος
της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: «Ο Φεμινισμός στα χρόνια της Μεταπολίτευσης,
1974-1990. Ιδέες, συλλογικότητες, διεκδικήσεις» και των παράλληλων εκδηλώσεων
αυτής, που θα πραγματοποιηθούν από τις 16/3/2019 έως τις 14/4/2019 στην Πάτρα,
στην «Αγορά Αργύρη», με απευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής προσφορών και
επιλογής της οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.693,08 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά έξοδα διαμονής, ηχητικήςοπτικοακουστικής κάλυψης, εκτύπωσης εντύπων και αφισών και παροχής
διαλείμματος καφέ (coffee break-catering buffet), αναγκαίων για την επιτυχή
διοργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

πιστώσεις

του

εγκεκριμένου

Κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου και της τοποθέτησης των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα συνδιοργάνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, του
Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Πάτρας του Κ.Ε.Θ.Ι. και της Γυναικείας
Συλλογικότητας Πάτρας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Έκθεσης του Ιδρύματος
της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: «Ο Φεμινισμός στα χρόνια της Μεταπολίτευσης,
1974-1990. Ιδέες, συλλογικότητες, διεκδικήσεις» και των παράλληλων εκδηλώσεων
αυτής, που θα πραγματοποιηθούν από τις 16.3.2019 έως τις 14.4.2019 στην Πάτρα,
στην «Αγορά Αργύρη», με απευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής προσφορών και
επιλογής της οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.693,08 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά έξοδα διαμονής, ηχητικήςοπτικοακουστικής κάλυψης, εκτύπωσης εντύπων και αφισών και παροχής
διαλείμματος καφέ (coffee break-catering buffet), αναγκαίων για την επιτυχή
διοργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

πιστώσεις

του

εγκεκριμένου
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 129/2019.
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. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Κολόμβα Σωτηρία-Δέσποινα
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