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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Πάτρα 22 Ιανουαρίου 2018
Αρ.Πρωτ. 16538/182
ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΔΕ –
Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα
26443,Πάτρα.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 61/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ.: 1) η υπ’αρ. 16065/30/16-1-2018 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης
της ΠΔΕ
2)η υπ’αρ. 2306/2017 (ΑΔΑ

7Τ0Ξ7Λ6-ΩΝΤ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

3) η υπ’αρ. 8/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας( με την οποία τροποποιείται η υπ’αρ. 488/2017 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 61/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση

της υπ’αρ. 2306/2017 απόφασης

οικονομικής επιτροπής για συμπληρωματική έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

με δικό της περίπτερο στην έκθεση <<5η

ΕΞΠΟΤΡΟΦ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΠΟΤΩΝ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ>> στο Ολυμπιακό
Ακίνητο Ξιφασκίας, η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ 26-29 Ιανουαρίου 2018 στην Αθήνα ,δαπάνης
ποσού των 1004,4 ευρώ λόγω επέκτασης περιπτέρου, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α»., για
δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Κολοκύθα Αρτεμισία

Παναγιώτης Μπράμος
[1]
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

61/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 4/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα
την 19η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15354/172/15-1-2018,
νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7.

Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (παρών από το 4ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έως και τη λήξη της συνεδρίασης )

8. Βεργοπούλου Παρασκευή –αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Καπράλος Σπυρίδων - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 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.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Π.Δ.Ε. κ.κ. Λοτσάρης Βασίλειος ,Προϊστάμενος της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Φλωράτος Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών
Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, για θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς
επίσης και οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμό ,σχετικά με το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , κα
Αλεξοπούλου Χριστίνα ,εκπρόσωπος της εταιρίας «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ» και ο
κ. Μαυροειδής Ιωάννης, εκπρόσωπος της εταιρίας «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ»

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
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Αρ. Απόφασης 61/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης , που
το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του ,με τίτλο:
«Τροποποίηση

της

συμπληρωματική

υπ’αρ.

2306/2017

απόφασης

οικονομικής

επιτροπής

για

έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

με δικό της περίπτερο στην έκθεση <<5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΠΟΤΩΝ

& ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ>> στο Ολυμπιακό Ακίνητο

Ξιφασκίας, η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ 26-29 Ιανουαρίου 2018 στην Αθήνα ,δαπάνης
ποσού των 1004,4 ευρώ λόγω επέκτασης περιπτέρου, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε

την

υπ΄

αριθμ.

πρωτ.

οικ.

16065/30/16-1-2018

εισήγηση

του

Γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΔΕ , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη:
1.Το Νόμο Ν. 3852 / 2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης " ( ΦΕΚ 87 / Α /7 – 6 - 2010), με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2.Τον
Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΔ 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/27-12-2010), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/τ.Β /́ 30-12-2016).
3.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.
4.Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
5. 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.
6. 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 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.
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7. Την υπ’ 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.
8. Την υπ’ αριθμ 55961/643/1-3-2017 (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9-3-20 Απόφαση Περιφερειάρχη
περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών.

Δυτικής Ελλάδας

9. Με την υπ’ αριθμό 69923/876/14-3-2017 (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με την οποία έγινε «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων: α) στους Αντιπεριφερειάρχες που
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» αντίστοιχα.
10. Την υπ αριθ. 69461/869/14-3-2017 (ΦΕΚ 138/τ.ΥΟΔΔ 23-3-2017)απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί ορισμού προέδρου οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
11. Την υπ. αριθμ. 157/19-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2017,
το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 καθώς και τον
προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η
Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και ενσωμάτωση των πινάκων
στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα».
12. Την υπ’ αριθμό 100/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
3029/τ.Β/10-11-2014), με την οποία όρισε την σύσταση της επιτροπής με τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου» που εκτός των άλλων έχει και την αρμοδιότητα για
έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις πάσης φύσεως».
13. Την υπ αριθ. 184/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε
σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2018.

το τελικό

14. Την υπ΄ αριθμ. 28/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί «Σχεδίου Δράσης
Τουριστικής
Προβολής
και
Εξωστρέφειας
της
ΠΔΕ
περιόδου
2017
-2018.
15. Την υπ’ αριθμ. ………..Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης και έγκρισης της διαδικασίας της Διεύθυνσης
Οικονομικού-Δημοσιοοικονομικού Ελέγχου.
16. Την υπ αριθμ. 488 /2017 απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης Π.Σ Δυτικής Ελλάδας για την
αναγκαιότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με δικό της περίπτερο στην <<5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΠΟΤΩΝ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ>>
17.Την υπ.αριθμ πρωτ. 15095/26 15-1-2018
εισήγηση μας για
τροποποίηση της 488/2017 απόφασης
Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συμμετέχει με δικό της περίπτερο στην έκθεση <<5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΠΟΤΩΝ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ>> στο Ολυμπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας, η οποία
θα διεξαχθεί μεταξύ 26-29 Ιανουαρίου 2018 στην Αθήνα
Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την συμμετοχή της Περιφέρειας μας στην έκθεση <<5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΠΟΤΩΝ

& ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ>>

καθότι αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον

επαγγελματιών και καταναλωτών από όλη τη χώρα και το εξωτερικό να καλλιεργήσει κλίμα εμπιστοσύνης με το
ελληνικό προϊόν και να συμβάλλει στην επίτευξη συμφωνιών και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της
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εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών προϊόντων. Το συγκεκριμένο εκθεσιακό γεγονός διοργανώνεται από
την εταιρεία «FORUM A.E». Για τη φετινή διοργάνωση οι προβλέψεις είναι πολύ θετικές και αναμένεται να
συμμετάσχουν σε αυτήν περισσότεροι από 1.500 Έλληνες και Διεθνείς εκθέτες και να την επισκεφθούν ακόμη
περισσότεροι εμπορικοί επισκέπτες και αγοραστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο επιπλέον χώρος που προβλέπεται για τη συμμετοχή των παραγωγικών – εμπορικών επιχειρήσεων με
προϊόντα αγροδιατροφής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι συνολικού καθαρού εμβαδού 4,5 τ.μ.
Επιπλέον Κόστος συμμετοχής
Το επιπλέον κόστος συμμετοχής για το συγκεκριμένο περίπτερο, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής
εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 1004,4 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Στο παραπάνω κόστος περιλαμβάνονται οι εξής παροχές – υπηρεσίες
Γενικές Παροχές
Επιφάνεια 4,5m

Τιμή 180€

Σύνoλο
1004,4
€
συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α

ΤΥΠΟI ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
Περίπτερο



Β1. Βασική εκθεσιακή δομή με πάνελ
pvc

Παροχές
 Διαχωριστικά πάνελ απο pvc ύψους 2.5μ
 Μονόχρωμη μοκέτα
 Μονοφασική παροχή ρεύματος 500W ανα 3 m
 Ένα σποτ φωτισμού 100W ανά 3 m2
 Μετώπη με την επωνυμία του εκθέτη
 1 πάγκος προβολής ανα εκθέτη
 1 ράφι ανα εκθέτη
 1 κάθισμα ανα εκθέτη
 Εκτυπώσεις βινυλίου και τοποθέτηση

ΓΕΝΙΚΕΣ










ΠΑΡΟΧΕΣ

Φύλαξη κατα τις ώρες που η έκθεση δεν λειτουργεί.
Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων καθ’όλη τη διάρκεια της έκθεσης
Δωρεάν parking εκθετών και επισκεπτών
Δωρεάν παροχή internet για εκθέτες και επισκέπτες
Ειδικές κάρτες εισόδου (bar code)
Ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο με εφημερεύοντα γιατρό
Παροχή παλετοφόρων και ανυψωτικών μέσων
Δωρεάν προσκλήσεις επισκεπτών
Κάρτες ελεύθερης εισόδου εκθετών.
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ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

ΑΔΑ: ΩΙ3Λ7Λ6-Ο1Ν

Επιπλέον παραχωρείται ΔΩΡΕΑΝ χώρος 43,5τ.μ. για την πρώτη παρουσίαση της ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην 5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ
Το περίπτερο θα έχει ενιαία εικόνα και θα καταγράφεται μέσω της σηματοδότησης ότι τελεί κάτω από την
ομπρέλα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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.
Η δαπάνη η οποία θα προκληθεί από τη συμμετοχή της Περιφέρειας στην εν λόγω έκθεση, 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 α) στην εκπλήρωση των σκοπών και των
αρμοδιοτήτων της όπως αυτές καταγράφονται στον ιδρυτικό νόμο (Ν.3852/2010) και συγκεκριμένα
καλύπτουν, την προώθηση πολιτικών και δράσεων οι οποίες διαμορφώνουν μία πολιτική που πρέπει να
στοχεύει στην ανάπτυξη ποιοτικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα στον τομέα της αγροδιατροφής που
αποτελεί στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ώστε τα προϊόντα που παράγονται από τις
τοπικές επιχειρήσεις να αποτελούν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και να βρίσκουν τη θέση τους σε
αγορές υψηλού βιοτικού επιπέδου. Η Περιφέρεια συνεργάζεται με αρμόδιους συλλογικούς φορείς και
Επιμελητήρια προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό κλίμα, την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της απασχόλησης. β) Είναι επιβεβλημένη και
αναγκαία για την επιτυχή συμμετοχή των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην έκθεση, γ)
Αιτιολογείται με μεστότητα, πληρότητα και σαφήνεια, δ) προκύπτει πέραν πάσας αμφιβολίας και με
βεβαιότητα η ευρεία απήχηση της 5ης ΕΧΠΟΤΡΟΦ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ & ΕΛΛΗΝΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ η οποία αποτελεί μιας μεγάλης εμβέλειας συνάντηση για την ανάδειξη αγροδιατροφικών
προϊόντων αξίας. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την συμμετοχή της Περιφέρειας μας διότι αποτελεί την
μεγαλύτερη συνάντηση καθότι αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον
επαγγελματιών και
καταναλωτών από όλη τη χώρα και το εξωτερικό να καλλιεργήσει κλίμα εμπιστοσύνης με το ελληνικό
προϊόν και να συμβάλλει στην επίτευξη συμφωνιών και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της εξαγωγικής
δραστηριότητας των ελληνικών προϊόντων. ε) Επιτυγχάνεται το κυριότερο και επιδιωκόμενο, ήτοι η κατ’
ουδένα τρόπο υπέρβαση, ενόψει και της υπάρχουσα οικονομικής συγκυρίας, που επιβάλλει την προσαρμογή
σε νέους δημοσιονομικούς κανόνες και αρχές το κατά διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και τις
συναλλακτικές αντιλήψεις προσήκον μέτρο
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούμαστε
Την τροποποίηση της 2306/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως προς
τη δαπάνη, ήτοι συμπληρωματικό ποσό 1004,4, ευρώ λόγω επέκτασης του περίπτερου για την έκθεση <<5η
ΕΞΠΟΤΡΟΦ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΠΟΤΩΝ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ>> στο Ολυμπιακό Ακίνητο
Ξιφασκίας, η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ 26-29 Ιανουαρίου 2018 στην Αθήνα
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αρθ. 2306/2017 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής ως έχει.
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Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην 5η ΕΧΠΟΤΡΟΦ ανέρχεται συνολικά στο ποσό 5022
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
Η συμπληρωματική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018
και έχει εκδοθεί η υπ αριθμ 15388/1237/19-1-2018βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης »

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. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του 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 «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./23-32017).

[7]

ΑΔΑ: ΩΙ3Λ7Λ6-Ο1Ν
 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.
 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’ αριθμ. πρωτ: οικ. 16065/30/16-1-2018 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη

Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΔΕ


την υπ’αρ. 2306/2017 (ΑΔΑ 7Τ0Ξ7Λ6-ΩΝΤ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ



την υπ’αρ. 8/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής του

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την υπ’ αρ. 2306/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, ως προς τη δαπάνη, ήτοι εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης
ποσού 1.004,4 ευρώ , ως συμπληρωματικό ποσό της αρχικής δαπάνης, η οποία εγκρίθηκε με
την υπ’αρ. 2306/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω επέκτασης του περίπτερου,
για την έκθεση <<5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΠΟΤΩΝ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ>>
στο Ολυμπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας, η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ 26-29 Ιανουαρίου 2018, στην
Αθήνα,

στην

εταιρεία

με

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ»

την

επωνυμία

<

ΑΦΜ 997750332

ΕΙΡΗΝΗ

ΜΟΡΦΙΡΗ

ΕΠΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΑΣ 18, 16561

ΓΛΥΦΑΔΑ. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην 5η ΕΧΠΟΤΡΟΦ, ανέρχεται
συνολικά στο ποσό των 5.022,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κατά τα λοιπά η υπ αρθ. 2306/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ισχύει ως έχει.
Η συμπληρωματική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2018 και έχει

εκδοθεί η υπ αριθμ . 15388/1237/19-1-2018 σχετική βεβαίωση

πίστωσης.
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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

Κολοκύθα Αρτεμισία
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