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ΚΟΙΝ

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου Δ/νση Διοικητικού ΝΕΟ Πατρών
Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ Ηλείας

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 2113/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ.: Η υπ’ αρ.πρωτ:.331884/4814/28-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ
Ηλείας
Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 2113/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 14.300
ευρώ με ΦΠΑ, για τις καταχωρήσεις σε Έντυπα, Ρ/Φ & T/Ο σταθμούς, διαδικτυακά sites κλπ., στα
πλαίσια της συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Ηλείας με το Νεανικό
Πλάνο του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, της 17ης
Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio και των
Παράλληλων Εκδηλώσεων τους, στον Πύργο και άλλες πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
από 2 έως 20 Δεκεμβρίου 2017», για τις δικές σας ενέργειες.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 51/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
29η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 332143/4644/28-11-2017 νόμιμη
έκτακτη πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη
της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου,
υπάλληλος

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

(σύμφωνα

με

την

υπ΄αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις
265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
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Αρ. Απόφασης 2113/2017
ο

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1 θέμα της ημερησίας διάταξης, που το σώμα
συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του , με τίτλο:« Έγκριση διάθεσης

πίστωσης

και

πληρωμής δαπάνης ποσού 14.300 ευρώ με ΦΠΑ, για τις καταχωρήσεις σε Έντυπα, Ρ/Φ & T/Ο
σταθμούς, διαδικτυακά sites κλπ., στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας – Π.Ε. Ηλείας με το Νεανικό Πλάνο του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, της 17ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής
Δημιουργίας Camera Zizanio και των Παράλληλων Εκδηλώσεων τους, στον Πύργο και άλλες
πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από 2 έως 20 Δεκεμβρίου 2017»
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄αριθμ. πρωτ 331884/4814/28-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού της ΠΕ Ηλείας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηλείας λαμβάνοντας υπόψη :
Από την ίδρυσή του το 1997, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και
Νέους είχε θέσει ως στόχο να κάνει γνωστό στην ελληνική κοινωνία τον κινηματογράφο που απευθύνεται
στο παιδικό και στο νεανικό κοινό, να θέσει τις βάσεις για την εξέλιξή του και να ενεργοποιήσει τις
διαδικασίες για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής παιδείας. Όλα αυτά τα χρόνια, διοργανώνεται κατά τον
μήνα Δεκέμβριο, και με έδρα τον Πύργο πραγματοποιεί εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε πόλεις και των
τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και στην Αθήνα. Παραμένει το
μοναδικό φεστιβάλ παιδικού και νεανικού κινηματογράφου στην Ελλάδα και σήμερα αναγνωρίζεται ήδη
διεθνώς ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς στο είδους του, καθώς θεωρείται ως το «κορυφαίο
ευρωπαϊκό φεστιβάλ παιδικού κινηματογράφου».
Με τη διεξαγωγή του 20ου Φεστιβάλ Ολυμπίας, της 17ης Camera Zizanio και των Παράλληλων
Εκδηλώσεών τους από 2 έως 20 Δεκεμβρίου, κορυφώνονται στην Περιφέρειά μας οι δραστηριότητες του
θεσμού για το έτος 2017.
Ειδικότερα:
o

Τα τμήματα Μεγάλου Μήκους, Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας και Μικρού Μήκους Animation του
διαγωνιστικού προγράμματος του 20ου Φεστιβάλ Ολυμπίας θα διεξαχθούν στον Πύργο (2-9
Δεκεμβρίου). Συμμετέχουν περί τις 50 ταινίες από την Ευρώπη και άλλες χώρες –οι περισσότερες σε
πρώτη προβολή στην Ελλάδα.

o

Το τμήμα ντοκιμαντέρ (Kids & Docs)

του διαγωνιστικού προγράμματος του 20ου Διεθνούς

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους θα διεξαχθεί στην Αμαλιάδα (3-8
Δεκεμβρίου). Συμμετέχουν περί τις 20 ταινίες από την Ευρώπη και άλλες χώρες –οι περισσότερες σε
πρώτη προβολή στην Ελλάδα.
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o

Το διαγωνιστικό πρόγραμμα της 17ης Camera Zizanio θα διεξαχθεί στον Πύργο (2-9 Δεκεμβρίου
2017). Συμμετέχουν περί τις 250 οπτικοακουστικές δημιουργίες παιδιών, εφήβων και νέων μέχρι 20
ετών από την Ευρώπη και άλλες χώρες.

o

Επιλεγμένες ταινίες του 20ου Φεστιβάλ Ολυμπίας και της 17ης Camera Zizanio θα προβληθούν
στην Αθήνα (14-20 Δεκεμβρίου).

o

Οι Παράλληλες εκδηλώσεις (αφιερώματα, ειδικές προβολές, κινηματογραφικά εργαστήρια και
σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, λογοτεχνικές
εκδηλώσεις κ.ά.), που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διοργάνωσης, θα γίνουν σε πολλές πόλεις
και χωριά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο, Αίγιο, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Αρχαία
Ολυμπία, Γαστούνη, Ζαχάρω, Καράτουλας, Κρέστενα, Λεχαινά, Μεσολόγγι, Πάτρα, Πύργος και
αλλού) καθώς και στην Αθήνα (2-20 Δεκεμβρίου).

o

Η επίσημη έναρξη θα γίνει το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 και η απονομή των Βραβείων του 20ου
Φεστιβάλ και της 17ης Camera Zizanio, θα γίνει το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017.

Ο όγκος των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων της διοργάνωσης είναι μεγάλος και αξιοποιεί όλες τις
διαθέσιμες πολιτιστικές υποδομές της περιοχής, δημόσιες και ιδιωτικές.
Θεωρούμε ότι η πραγματοποίηση της δράσης 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

φορείς με σκοπό με σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής

κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους.
Τέλος, προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας και με βεβαιότητα η ευρεία απήχηση της δράσης, 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.
Ο

συνολικός

ετήσιος προϋπολογισμός

για

το

2017

ανέρχεται

στο

ποσό

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος αναλύεται ως εξής ανά κατηγορία δαπάνης:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Κατηγορία δαπάνης

ΠΟΣΟ με ΦΠΑ

Λειτουργικά - Έξοδα Γραφείων

24.000,00

Αμοιβές προσωπικού και Ασφάλιση

77.400,00

Τεχνική και Διοικητική υποστήριξη, δικαιώματα ταινιών

61.900,00

Φιλοξενία (διαμονή-γεύματα-μετακινήσεις)

71.000,00

Εκδηλώσεις και Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Ελλάδα και
εξωτερικό
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Έντυπα, επικοινωνία, διαφήμιση

38.600,00

Απρόβλεπτα

4.600,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

313.500,00

Λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις ή δεσμεύσεις των φορέων οι οποίοι συμμετέχουν στη συνδιοργάνωση ή
την ενισχύουν οικονομικά, ο προϋπολογισμός αυτός αναμένεται να καλυφθεί ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
Φορέας

ΠΟΣΟ με ΦΠΑ

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

100.000,00

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

100.000,00

Creative Europe/Media

46.000,00

Νεανικό Πλάνο

31.000,00

Βουλή των Ελλήνων

10.000,00

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

8.500,00

ΕΡΤ

10.000,00

Δήμος Ήλιδας

8.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

313.500,00

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη διοργάνωση ορίστηκε με την υπ΄αρ. 180/2017
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ.Ε. στο ποσό των 100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, ως εξής:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΟΣΟ

Αιτιολογία

ΦΠΑ

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Φεστιβάλ

12.500,00

Οργάνωση και συντονισμός δράσεων

12.000,00

Ενοικίαση συστημάτων προβολής και τεχνικών εργασιών για την
αναπαραγωγή εικόνας και ήχου στις αίθουσες προβολής και στους
χώρους εκδηλώσεων του 19ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου 12.000,00
Ολυμπίας και της 16ης Camera Zizanio.
Ενοίκια αιθουσών, διαμόρφωση και καθαριότητα χώρων, αναλώσιμα,
βραβεία, εξέδρες, ασφάλιση θεατών κλπ.

4.000,00

Διαμονή φιλοξενουμένων

19.500,00
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Δεξιώσεις - Γεύματα φιλοξενουμένων

15.000,00

Μετακινήσεις φιλοξενουμένων και προσωπικού

7.000,00

Καταχωρήσεις σε Έντυπα, Ρ/Φ & T/Ο σταθμούς, διαδικτυακά sites
κλπ.

18.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

100.000,00

Σημειώνεται ότι τα ποσά αυτά δύναται να τροποποιηθούν μερικώς, ανάλογα με τις
ανάγκες της διοργάνωσης, χωρίς όμως να μεταβάλλεται το συνολικό ύψος του
Προϋπολογισμού, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα ανέλθει μέχρι του ποσού των
100.000,00 €.
Όλα τα παραστατικά των δαπανών θα εκδοθούν προς την ΠΔΕ/ΠΕ Ηλείας.
Για τις ανάγκες πραγματοποίησης της εκδήλωσης, η Π.Ε. Ηλείας θα προχωρήσει σε καταχωρήσεις σε
Έντυπα, Ρ/Φ & T/Ο σταθμούς, διαδικτυακά sites κλπ., με απευθείας ανάθεση συνολικής αξίας:

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:

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» περί σύστασης και
συγκρότησης Περιφερειών .
2.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.4309Β’/30.12.2016).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) ,
το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη , την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τ Ά/2012),
«Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμοδία για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού , εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Περιφερειακό
Συμβούλιο».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − 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
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δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L

306/41), καθώς και η

συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και , κατά περίπτωση, επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
5. 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».
6.Την με αριθμό 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291/11.8.2010 τ.β.) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Αύξηση 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.»
7.Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
8.Την υπ’ αριθμό 157/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
την οποία Ενέκρινε τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2017, η απόφαση
αυτή αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την 5581/13.01.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
9.Tο με αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ σύμφωνα με το οποίο «
η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και
διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».
10.Την αριθ. 6302/60 (ΦΕΚ 211/30-1-2017/τ.Β’) απόφαση Π.Δ.Ε περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Δ.Ε» και 6296/59/(ΦΕΚ 211/30-1-2017/τ.Β’) περί
«Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων : α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της
Π.Δ.Ε. και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Π.Δ.Ε».
11. Την αριθμ. 264391/10189/05-10-17 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου /Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Δ.Ε.
12. Την υπ΄αρ. 180/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε, περί «Έγκρισης αναγκαιότητας
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Ηλείας στη διοργάνωση του 20ου Διεθνούς
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, της 17ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής
Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio και των Παράλληλων Εκδηλώσεων τους, στον Πύργο και
άλλες πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από 2 έως 20 Δεκεμβρίου 2017, μέχρι του ποσού των
100.000 ευρώ με ΦΠΑ.».
13. Τις ως άνω αναφερόμενες προσφορές που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία, στα πλαίσια της εν λόγω
συνδιοργάνωσης, τις οποίες επισυνάπτουμε.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α) την έγκριση διάθεσης πίστωσης και

πληρωμής δαπάνης ποσού 14.300 ευρώ με ΦΠΑ, για τις

καταχωρήσεις σε Έντυπα, Ρ/Φ & T/Ο σταθμούς, διαδικτυακά sites κλπ., στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Ηλείας με το Νεανικό Πλάνο του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, της 17ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής
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Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio και των Παράλληλων Εκδηλώσεων τους, στον Πύργο και
άλλες πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από 2 έως 20 Δεκεμβρίου 2017.
Β)Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 02.03.151.0844.01.0006 της Π.Ε. Ηλείας.
Γ)Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ηλείας, κ. Γεώργιου Γεωργιόπουλου, για την υπογραφή
συμβάσεων – όπου απαιτείται – και αφορούν στην ανωτέρω εκδήλωση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 την υπ’ 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),
 το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας,
 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),
 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»
 την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./233-2017)
 την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 την υπ΄αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά
με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,
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 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),
 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),
 την υπ’ αρ.πρωτ.: 331884/4814/28-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ
Ηλείας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει τη διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 14.300 ευρώ με ΦΠΑ, για τις
καταχωρήσεις σε Έντυπα, Ρ/Φ & T/Ο σταθμούς, διαδικτυακά sites κλπ., στα πλαίσια της
συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Ηλείας με το Νεανικό Πλάνο του 20ου
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, της 17ης Ευρωπαϊκής
Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio και των Παράλληλων
Εκδηλώσεων τους, στον Πύργο και άλλες πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από 2 έως 20
Δεκεμβρίου 2017.
Β) Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 02.03.151.0844.01.0006 της Π.Ε. Ηλείας.
Γ )Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ηλείας, κ. Γεώργιο Γεωργιόπουλο, για την υπογραφή
συμβάσεων – όπου απαιτείται – και αφορούν στην ανωτέρω εκδήλωση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Χαραλαμποπούλου Αρετή
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