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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 445/02-08-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Την υπ’ αριθμ. 177268/1467/26.07.2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Aχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 445/02-08-2019 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής ΕλλάδαςΠ.Ε. Αχαΐας στην διοργάνωση από τον Δήμο Ερυμάνθου, της «18ης Αγροτικής
Έκθεσης» που θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 8 Σεπτεμβρίου 2019, στο λιθόστρωτο
της Χαλανδρίτσας, έδρα του Δήμου Ερυμάνθου, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερηςοικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στην ενοικίαση υλικοτεχνικής
υποδομής (διαμόρφωση χώρου), ενοικίαση χώρου διεξαγωγής της έκθεσης,
ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων, ενοικίαση οπτικοακουστικού συστήματος και
εκτύπωση εντύπου υλικού, αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση της
εκδήλωσης» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα

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

15η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας– Απόφαση 445/2019
Σελίδα 1

ΑΔΑ: Ω9Σ27Λ6-ΤΥΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 15/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, στις 2 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:30 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. 228600/918/29.07.2019 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 / Αντιπρόεδρος
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. Κωσταριάς Δημήτρης- Περιφερειακός Σύμβουλος / Αναπληρωματικό Μέλος
8. 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 (δικαιολογημένα απών), Μπούνιας Χρήστος
(δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης Διονύσιος (δικαιολογημένα απών),
Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας
(δικαιολογημένα απών), Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών) και
Λαλιώτης Παναγιώτης (δικαιολογημένα απών).
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Παρούσα, επίσης, στη συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού με βαθμό Α΄, 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 445/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 8 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε. Αχαΐας στην
διοργάνωση από τον Δήμο Ερυμάνθου, της «18ης Αγροτικής Έκθεσης» που θα
πραγματοποιηθεί από 5 έως 8 Σεπτεμβρίου 2019, στο λιθόστρωτο της Χαλανδρίτσας,
έδρα του Δήμου Ερυμάνθου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν
συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και
αντιστοιχεί στην ενοικίαση υλικοτεχνικής υποδομής (διαμόρφωση χώρου), ενοικίαση
χώρου διεξαγωγής της έκθεσης, ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων, ενοικίαση
οπτικοακουστικού συστήματος και εκτύπωση εντύπου υλικού, αναγκαίου για την
επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης».
ο

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 177268/1467/26.07.2019 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλου, που αναφέρει επί λέξει:
«
Λαμβάνοντας 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 (Φ.Ε.Κ. Β΄4309/30.12.2016) Απόφαση Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί
«Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 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).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) −
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δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος
νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του
Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά
πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η
συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των
ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του
δημόσιου λογιστικού.
5. Την υπ’ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί
επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μαϊου
2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
6. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/ΥΟΔΔ/09-03-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
8. Την υπ΄αριθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους
Δυτικής Ελλάδας.
9. Tην υπ΄αριθμό 43/28-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Συγκρότηση της Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας»
10. Την υπ’ αριθμ οικ. 75830/993/20-03-2017 απόφαση του περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 147/τ.ΥΟΔΔ/28-03-2017) περί ορισμού προέδρου της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
11. Με την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, αναπροσαρμόστηκε
το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο
χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
12. Την υπ. αριθμ. 228/15-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
13. Το υπ’ αρίθμ 219314/1851/19-07-2019 Αίτημα Βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2019.
14. Την υπ΄αριθμ. 253/28-12-2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδος με θέμα: Έγκριση Σχεδίου δράσης Αθλητικών –Πολιτιστικών εκδηλώσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019.
15. Με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010, 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)
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η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας
(περίπτωση 13), γ) 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.
16. Για τις δαπάνες δημοσίων σχέσεων των ν.π.δ.δ. ελλείψει σχετικής νομοθεσίας
λαμβάνεται υπόψη η νομολογία του Ε.Σ., σύμφωνα με την οποία τέτοιου είδους δαπάνες
επιτρέπονται, εφόσον: α) εξυπηρετούν δραστηριότητες που προβλέπονται από τις
καταστατικές τους διατάξεις ή τις λειτουργικές τους ανάγκες, β) συντελούν άμεσα ή
έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών τους ή επιβάλλονται από γενικότερους
κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων, με την απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια
ότι: i) υπάρχει εγκεκριμένη σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό τους και ίί) το ύψος
της δαπάνης βρίσκεται σε λογικά πλαίσια.
Με το υπ’ αριθμό 4374/11.6.2019 έγγραφό του ο Δήμος Ερυμάνθου μας
ενημέρωσε για τα κατωτέρω:
Ο Δήμος Ερυμάνθου βρίσκεται στο Β/Δ τμήμα της Αχαΐας και συγκροτήθηκε μετά
την συνένωση των πρώην Ο.Τ.Α. Φαρρών, Τριταίας, Λεοντίου κ’ Καλεντζίου.
Είναι μια κατ’ εξοχήν αγροτοκτηνοτροφική περιοχή με παραγωγική γη και πολύ
αξιόλογα φυσικά, αρχαιολογικά, ιστορικά, θρησκευτικά και αρχιτεκτονικά μνημεία, η
οποία τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στο πεδινό τμήμα, που βρίσκεται κοντά στην
Πάτρα, παρουσιάζει σημαντική οικιστική και επιχειρηματική ανάπτυξη.
Η «18η Αγροτική Έκθεση», η οποία διοργανώνεται στην έδρα του Δήμου, στη
Χαλανδρίτσα (20 χιλιόμετρα από την Πάτρα), με πολύ μεγάλη επιτυχία, αποτελεί
σημαντικό γεγονός για τους αγρότες της περιοχής.
Η διοργάνωση βάζοντας σε νέες βάσεις την προβολή των προϊόντων και των
παραγωγών, εναρμονίστηκε πλήρως με το σύγχρονο τρόπο προώθησης και τις νέες
ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών και έχει ως αποτέλεσμα την παροχή
ουσιαστικής και έγκυρης ενημέρωσης στον αγροτικό πληθυσμό του Νομού μας, για τις
εξελίξεις στην αγροτική τεχνολογία καθώς και της προβολής των τοπικών προϊόντων.
Ειδικότερα στην έκθεση αναπτύσσονται οι παρακάτω ενέργειες και δράσεις όπως:
Προβολή αγροτικών προϊόντων της Αχαϊκής Γης (βιολογικά και συμβατικά,
τυποποίηση αυτών, π.χ. ελαιόλαδο, κρασί, λάδι, ελιές, μέλι) τοπικές και Αχαϊκές
επιχειρήσεις παραγωγής και τυποποίησης προϊόντων (χυλοπίτες, λαζάνια, κλπ.),
καθώς και γεωργικά μηχανήματα, παρελκόμενα και εργαλεία που διευκολύνουν
τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους και οδηγούν στον εκσυγχρονισμό και την
ανάπτυξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.
Παρουσίαση και ενημέρωση του Αγροτικού κόσμου σχετικά με τις
σύγχρονες καλλιέργειες και τα εφόδια που απαιτούνται.
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Μέσα από τις πολλαπλές δράσεις που εκδηλώνονται στα πλαίσια της Έκθεσης,
επιδιώκονται η ανάδειξη και η προώθηση πολιτικών οι οποίες θα συμβάλουν στην
γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής ήτοι:
Η ανάδειξη και προώθηση της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της ιστορίας της
περιοχής, του Αγροτουρισμού, της τουριστικής προβολής του Δήμου και του Νομού.
Ενέργειες οι οποίες θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να αποκτήσουν οι
αγροτοκτηνοτρόφοι ένα συμπληρωματικό εισόδημα και θα αποτελέσουν το κίνητρο
για να μείνουν οι νέοι στα χωριά.
Η πνευματική – καλλιτεχνική Αχαϊκή δημιουργία, οι Αθλητικές δραστηριότητες και
διοργανώσεις, το «Σεργιάνι στις Αχαϊκές γεύσεις», πραγματοποιούνται σε κατάλληλα
διαμορφωμένο χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων, δίνοντας στους επισκέπτες ανάσα
χαράς, ξενοιασιάς όλων των οικονομικών δυνατοτήτων.
Θεωρείται σημαντικό το γεγονός πως ο Δήμος Ερυμάνθου είναι σε θέση να
παρέχει τη δυνατότητα στους εκθέτες, να προβάλουν και να προωθήσουν τα προϊόντα
τους, μέσα από επαφές και συνεργασίες επιχειρηματικού τύπου. Στον ίδιο χώρο επίσης
παρουσιάζονται παραδοσιακά αγροτικά εργαλεία που αναδεικνύουν την πολιτιστική
κληρονομιά της περιοχής, ενώ μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν την παρουσία και
βόλτες των αλόγων ιππικής σχολής, χορευτικές παραστάσεις και δράσεις που
συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
Τα τελευταία χρόνια η Έκθεση έβαλε σε νέες βάσεις την προβολή των προϊόντων
και των παραγωγών, εναρμονίστηκε πλήρως με το σύγχρονο τρόπο προώθησης και τις
νέες ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών, σημειώνοντας πολύ μεγάλη επιτυχία,
τόσο από συμμετοχές εκθετών, (ξεπερνούν τους 120), όσο και από επισκεψιμότητα
(πάνω από 3.000 άτομα) και απέδειξε πως αποτελεί αναπτυξιακό γεγονός πρώτου
μεγέθους για το Δήμο Ερυμάνθου και έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει
ένα σημαντικό βήμα αναφοράς για τους αγρότες, παραγωγούς, επιχειρηματίες και
τους καταναλωτές όλης της Δυτικής Ελλάδας.
Παρά τη μεγάλη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας, ο Δήμος
Ερυμάνθου συνεχίζει τη λειτουργία της Έκθεσης, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα
αισιοδοξίας και αντίδρασης στην παθητικότητα και το μοιρολατρισμό.
Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία του Δήμου, προτείνετε η δημιουργία ενός
δικτύου τοπικών γιορτών που θα εξελιχθούν σε πόλους προώθησης της Αχαϊκής
διατροφής και της διατροφικής αξίας των παραγόμενων τοπικών προϊόντων. Θα
προβάλλουν την ταυτότητα της περιοχής, τα προϊόντα (τρόφιμα και τεχνήματα) των
τοπικών παραγωγών και τις υπηρεσίες, προσελκύοντας τόσο επισκέπτες αλλά και
ενισχύοντας την θέληση για τοπική δράση & ανάπτυξη, καθώς και για ενδυνάμωση του
τοπικού κοινωνικού ιστού, με έντονα τα τοπικά χαρακτηριστικά της παράδοσης και του
πολιτισμού της περιοχής. Την τοπική ταυτότητα αποτελούν τόσο τα ακούσματα
(μουσική, ρυθμοί, ήχοι, κλπ) όσο και οι χοροί, αλλά και οι διάφορες καλλιτεχνικές
εκφράσεις (πηλοπλαστική, ζωγραφική, γλυπτική, θέατρο, θέατρο σκιών, ποίηση, κλπ),
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ακόμα και οι γαστρονομικές δημιουργίες. Αυτές οι δράσεις και οι εκδηλώσεις θα
βοηθήσουν τους καταναλωτές να εκτιμήσουν την ποιότητα των ελληνικών τοπικών
προϊόντων.
Σε μία περίοδο κατά την οποία η Ελληνική Οικονομία μαστίζεται από έντονη και
παρατεταμένη κρίση, ύφεση και μείωση της παραγωγής και της ανάπτυξης είναι
επιβεβλημένο να αναζητούνται τρόποι διαφυγής και ανάκαμψης, οι οποίοι συνδέονται
άμεσα
με
την
αναδιάρθρωση
του
πρωτογενούς
τομέα.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είναι από τις φτωχές περιφέρειες, με υστέρηση στις
υποδομές, οι παραγωγικές τάξεις σε όλη την περιφέρεια που δραστηριοποιούνται
κατ’ εξοχή στη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, ευρίσκονται σε ύφεση και κακή
οικονομική κατάσταση. Η Περιφέρεια στα πλαίσια των δράσεων και των πολιτικών που
προάγει για την αναθέρμανση της οικονομίας ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στην πρωτογενή
παραγωγή και οφείλει να διαμορφώνει από κοινού με τους παραγωγούς ένα μοντέλο
ανάπτυξης που πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε να καταφέρουν να εισάγουν στα
προϊόντα τους στοιχεία που θα αυξήσουν την προστιθέμενη αξία τους. Με την
καινοτομία, την τυποποίηση, το καλό πακετάρισμα, την ποιότητα και την πιστοποίηση,
θα μπορέσουν να κερδίσουν μια θέση στα ράφια των ξένων αγορών και θα κλείσουν
το χάσμα ανταγωνιστικότητας που υπάρχει ως συνέπεια από το υψηλό κόστος
παραγωγής και το μικρό κλήρο. Σε κάθε περίπτωση πρωτεύει ο στόχος μιας ποιοτικής
γεωργίας-κτηνοτροφίας που να απευθύνεται σε αγορές υψηλού βιοτικού επιπέδου, με
προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με παρόμοιους στόχους και σκοπούς υψηλής
αξίας η Περιφέρεια αξιοποιεί κάθε ευκαιρία να αναδείξει νέες τεχνικές στην αγροτική
παραγωγή, νέα προϊόντα για προώθηση στη ντόπια αλλά και στην ξένη αγορά. Στα
πλαίσια αυτών εντάσσεται και η συμμετοχή της στην «18η Αγροτική Έκθεση».
Η φετινή Αγροτική Έκθεση, θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 8 Σεπτεμβρίου 2019,
στο λιθόστρωτο της Χαλανδρίτσας, έδρα του Δήμου Ερυμάνθου.
Ο συνολικός Προϋπολογισμός για την υλοποίηση της εκδήλωσης από τον Δήμο
Ερυμάνθου ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ συμπ. ΦΠΑ κατά προσέγγιση.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87 ’) «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).
Α
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Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 του άρθρου 22 του Ν.2362/1995
(ΦΕΚ 247Α’) «Περί Δημόσιου Λογιστικού», δημόσια δαπάνη είναι η γενόμενη
χρησιμοποίηση πιστώσεως για την εκπλήρωση των λειτουργικών δραστηριοτήτων και
των σκοπών του δημοσίου, επίσης ως δημόσιες δαπάνες αναγνωρίζονται όσες
προβλέπονται από γενική ή ειδική διάταξη ή συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών
των φορέων, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις καταστατικές και οργανωτικές διατάξεις
τους ή εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες αυτών.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας που ασκείται για τις δαπάνες
που πραγματοποιούνται με τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ, πρέπει να
αποβλέπει στη 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).
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.
Η δαπάνη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην «18η Αγροτική
Έκθεση», αποτελεί το ιδανικότερο εφαλτήριο προώθησης των κοινωνικών και
πολιτιστικών επιδιώξεων και την με ελάχιστο κόστος εμπέδωση του μηνύματος που
διακηρύσσει η Περιφέρεια σχετικά με τη διατήρηση και διάδοση της λαϊκής μας
παράδοσης, της πολιτιστικής μας κληρονομίας, της ανάδειξης και μύησης ξένων
πολιτισμών και κουλτούρας άλλων λαών και πρωτίστως της ειρηνικής συνύπαρξης και
συναδέλφωσης των λαών.
Η συνολική δαπάνη την οποία θα καλύψει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε.
Αχαΐας για την συμμετοχή της «18η Αγροτική Έκθεση» που θα πραγματοποιηθεί από 5
έως 8 Σεπτεμβρίου 2019, στο λιθόστρωτο της Χαλανδρίτσας, έδρα του Δήμου
Ερυμάνθου, θα είναι μέχρι του ποσού των 7.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και αντιστοιχεί στην
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ενοικίαση υλικοτεχνικής υποδομής (διαμόρφωση χώρου), ενοικίαση χώρου
διεξαγωγής της έκθεσης, ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων, ενοικίαση οπτικοακουστικού
συστήματος και εκτύπωση εντύπου υλικού, αναγκαίου για την επιτυχή
πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
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.
Κατόπιν των ανωτέρω,
εισηγούμαι
Την έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε.
Αχαΐας στην διοργάνωση από τον Δήμο Ερυμάνθου, της «18ης Αγροτικής Έκθεσης» που
θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 8 Σεπτεμβρίου 2019, στο λιθόστρωτο της
Χαλανδρίτσας, έδρα του Δήμου Ερυμάνθου, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής
προσφορών και επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι
του ποσού των 7.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και αντιστοιχεί στην ενοικίαση υλικοτεχνικής
υποδομής (διαμόρφωση χώρου), ενοικίαση χώρου διεξαγωγής της έκθεσης, ενοικίαση
τραπεζοκαθισμάτων, ενοικίαση οπτικοακουστικού συστήματος και εκτύπωση εντύπου
υλικού, αναγκαίου για την επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Η έκθεση αποτελεί σημαντικότατο αναπτυξιακό γεγονός για το Δήμο
Ερυμάνθου και έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα
αναφοράς για τους αγρότες, παραγωγούς, επιχειρηματίες και τους καταναλωτές όλης
της Δυτικής Ελλάδας
Η δαπάνη α) συντελεί άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών της Περιφέρειας, με
τη συμμετοχή της σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που προάγουν τις ηθικές αξίες, το
ελεύθερο πνεύμα, συντηρούν και διαδίδουν τη λαϊκή παράδοση, β) είναι
επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία 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
15η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας– Απόφαση 445/2019
Σελίδα 9

ΑΔΑ: Ω9Σ27Λ6-ΤΥΘ

απόφαση. Τέλος προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας και με βεβαιότητα η ευρεία
απήχηση της πολιτιστικής εκδήλωσης, η μαζική και ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα
τοπικά αλλά και παγκόσμια λαϊκά δρώμενα, τα οποία εν μέσω οικονομικής κρίσης
συμβάλλουν στην ψυχική ανάταση, στο διασκορπισμό της απαισιοδοξίας και της
κατήφειας 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- Π.
Ε. Αχαΐας, έτους 2019.
».
Κατόπιν της τοποθέτησης του Προέδρου και των μελών, το σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε. Αχαΐας
στην διοργάνωση από τον Δήμο Ερυμάνθου, της «18ης Αγροτικής Έκθεσης» που θα
πραγματοποιηθεί από 5 έως 8 Σεπτεμβρίου 2019, στο λιθόστρωτο της Χαλανδρίτσας,
έδρα του Δήμου Ερυμάνθου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν
συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που
αντιστοιχεί στην ενοικίαση υλικοτεχνικής υποδομής (διαμόρφωση χώρου), ενοικίαση
χώρου διεξαγωγής της έκθεσης, ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων, ενοικίαση
οπτικοακουστικού συστήματος και εκτύπωση εντύπου υλικού, αναγκαίων για την
επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε.
Αχαΐας, έτους 2019.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 445/2019.
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

15η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
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3. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6. ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα

15η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
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