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ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Δ/νση

Παιδείας

–Πολιτισμού-

Αθλητισμού - Τουρισμού &
Απασχόλησης της ΠΔΕ
Πανεπιστημίου 254, 26110,Πάτρα.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 259/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ.: 1) η υπ’αρ. 37618/47/5-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας –Πολιτισμού-Αθλητισμού - Τουρισμού
& Απασχόλησης της ΠΔΕ της ΠΔΕ
2) την υπ’ αρ. 7/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής

Πολιτικής του

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 259/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του
ποσού των 6.200,00 ευρώ προς την εταιρεία WIN TO WIN O.E. για τη σύναψη σύμβασης
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο 9ο SYMPOSSIO GREEK
GOURMET TOURING (εκδήλωση στο Παρίσι- Γαλλία- στις 27.03.2018) με θέμα την
παρουσίαση του προορισμού ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, της Πελοποννησιακής γαστρονομίας και
των προϊόντων της Πελοποννήσου στην Ευρώπη, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης ως μοναδικού αναδόχου.»., για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

259/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 8/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
12η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42526/533/8-2-2018 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. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σύρμος Γεώργιος- 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 224540/3552/258-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης η κα Μητρογιάννη Γεωργία , υπεύθυνη Τμήματος Φυσικής
Αγωγής και ο κ. Γιαννακούλιας Γρηγόριος , ιδιώτης μεταφορέας , για το 65ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
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Αρ. Απόφασης 259/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 56ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης , με

τίτλο:
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 6.200,00
εταιρεία WIN TO WIN O.E. για τη σύναψη

ευρώ προς την

σύμβασης για τη συμμετοχή της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο 9ο SYMPOSSIO GREEK GOURMET TOURING
(εκδήλωση στο Παρίσι- Γαλλία- στις 27.03.2018) με θέμα την παρουσίαση του
προορισμού ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, της Πελοποννησιακής γαστρονομίας και των
προϊόντων της Πελοποννήσου στην Ευρώπη, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης ως μοναδικού αναδόχου..».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 37618/47/5-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας –ΠολιτισμούΑθλητισμού - Τουρισμού & Απασχόλησης της ΠΔΕ ,η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

1.

«Σύμφωνα:
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.

Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: «Την υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου» (Φ.Ε.Κ.
4309/τ.Β´/30-12-2016), όπως ισχύει μετά την

τροποποίησή της με «την υπ’ αριθ. 165633/8-8-2017

Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
(Φ.Ε.Κ. 2953/τ.Β'/29-8-2017).
3.

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/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) − 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
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συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
5.

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.

6.

Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

7.

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».

8.

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.

9.

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
10. Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. 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.
12. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια
(2.500) ευρώ.
13. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ΄/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/τΑ΄/2012)
σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για «Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς
και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς
επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».
14. Την υπ’ αριθμ. 173/09-11-2017 (ΑΔΑ: 69ΒΖ7Λ6-ΖΕΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2018.
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15. Την υπ. αριθμ. 218/28-12-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους
2018, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 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».
16. Την υπ. αριθμ. 28/23-02-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Προβολής και Εξωστρέφειας της Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας περιόδου 2017-2018» στην οποία αναφέρεται ότι πηγή χρηματοδότησης του σχεδίου δράσης
για την Τουριστική Προβολή και την εξωστρέφεια της ΔΕ για την περίοδο 2017- 2018 είναι οι
επενδυτικοί πόροι ΚΑΠ 2017 κατά το ποσό των € 150.000,00 και ΚΑΠ 2018 κατά το ποσό των € 100.000.
17. Τη με αρ. πρωτ. 14840/25.10.2012 (ΑΔΑ: Β43ΙΟΟ- 5ΒΘ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα
με την οποία κάθε πρόγραμμα τουριστικής προβολής από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (α΄ και
β΄ βαθμού) υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού για την παροχή σύμφωνης
γνώμης, συνοδευόμενα, απαραιτήτως, από την απόφαση του Δημοτικού/ Περιφερειακού Συμβουλίου.
18. Το με αρ. πρωτ. (ΥΠΤΟΥΡ) 1243/ 02.02.2018 έγγραφο του ΕΟΤ με θέμα «Παροχή Σύμφωνης Γνώμης για
το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κατά το Α' εξάμηνο του 2018.»
19. Τη με αρ. πρωτ. 37349/ 43/05.02.2018 οικονομική προσφορά της WIN TO WIN O.E.
20. Την υπ. αριθμ. 07/2018 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» με θέμα «Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά το Α' εξάμηνο 2018»
21. Την υπ αριθμ. 208042/ 7694/ 28.09.2017 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του τμήματος Οικονομικής
Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου.
Ο Όμιλος Aldemar Resorts πραγματοποιεί μια σειρά διαδραστικών cooking events τα οποία πραγματοποιούνται
σε όλη σχεδόν την Ευρώπη από 30 Ιανουαρίου έως 29 Μαρτίου 2018 με στόχο την προώθηση και την ανάδειξη
των ελληνικών προϊόντων και της ελληνικής γαστρονομίας ως βασικό συστατικό του ελληνικού τουρισμού.
Εκεί υπάρχουν εξειδικευμένοι Chef που συστήνουν και μαγειρεύουν παρέα με επαγγελματίες του χώρου
ελληνικές – μεσογειακές συνταγές βασισμένες σε ντόπια προϊόντα από Έλληνες προμηθευτές. Το φετινό
concept είναι το «Οδοιπορικό στην Πελοπόννησο» και θα ταξιδέψει στην Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία,
Αγγλία, Τσεχία, Σλοβακία, Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ, ενώ η οριστικοποίηση των πόλεων – σταθμών είναι εν
εξελίξει. Σε κάθε event θα παρευρίσκονται 40 από τους μεγαλύτερους Tour Operators της χώρας όπου
πραγματοποιείται αυτό.
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Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε event που θα
πραγματοποιηθεί στο Παρίσι (Γαλλία) στις 27 Μαρτίου 2018, αφού η Γαλλική αγορά είναι ιδιαίτερα δυναμική,
με προοπτικές περαιτέρω ανόδου, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Τη διοργάνωση και εκτέλεση όλων των εκδηλώσεων του Sympossio ανά την Ευρώπη, από τις 30 Ιανουαρίου
2018 έως τις 29 Μαρτίου 2018 αναλαμβάνει αποκλειστικά για λογαριασμό του Ομίλου Aldemar Resorts η
εταιρεία WIN TO WIN O.E., με έδρα την Αθήνα, οδός Σκουφά 47- 49.
Κατά τη διάρκεια όλων των εκδηλώσεων σε 29 ευρωπαϊκές πόλεις της θα προβληθεί η Πελοπόννησος και η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω των ακολούθων:
• Φιλοξενία και διανομή του έντυπου διαφημιστικού υλικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις
εκδηλώσεις (το κόστος και η αποστολή των διαφημιστικών εντύπων στο εξωτερικό περιλαμβάνεται)
• Ολοσέλιδη παρουσίαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο έντυπο περιοδικό Sympossio, το οποίο είναι
αφιερωμένο στην Πελοπόννησο (στην αγγλική γλώσσα)
• Παρουσία ως «Στρατηγικός Συνεργάτης» με εμφάνιση του λογότυπου στο έντυπο περιοδικό Sympossio
• Χαιρετισμός και αρθρογραφία εντός του έντυπου περιοδικού Sympossio από τη Διοίκηση της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας
• Προβολή προωθητικού banner της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο χώρο των εκδηλώσεων (η αποστολή
του προωθητικού banner στο εξωτερικό δε περιλαμβάνεται)
• Παρουσία ως «Στρατηγικός Συνεργάτης» με εμφάνιση του λογότυπου στο προωθητικό banner χορηγών
Sympossio
• Δυνατότητα χρήσης στοιχείων επικοινωνίας των καλεσμένων των εκδηλώσεων για τον εμπλουτισμό των
διευθυνσιογράφων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
• Παρουσία με εμφάνιση του λογότυπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ιστοσελίδα του Sympossio:
www.sympossio.gr
• Προβολή της συνεργασίας μέσω posts στα social media του Sympossio (Facebook, Instagram, Twitter)
• Εμφάνιση του λογότυπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα Δελτία Τύπου του Sympossio
• Προβολή προωθητικού βίντεο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
• Γαστρονομικές επιδείξεις και Παρουσίαση της Πελοποννησιακής κουζίνας και των ποιοτικών προϊόντων
της
Το ποσό για τη σύναψη σύμβασης με τη WIN TO WIN O.E., για τη συμμετοχή μας στην εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί στο Παρίσι στις 27.03.2018 ανέρχεται στα € 6.200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και
περιλαμβάνει τα παρακάτω:
• Συμμετοχή 3 εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εκδήλωση (αεροπορικά εισιτήρια και
έξοδα διαμονής δε περιλαμβάνονται)
• Χαιρετισμός από εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για:
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Την εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για:
1.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. στην εταιρεία «WIN TO WIN O.E.», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ως μοναδικού
αναδόχου, για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι στις 27.03.2018 για λογαριασμό του
Ομίλου Aldemar Resorts.

2.

Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των Αντιπεριφερειαρχών στους οποίους
έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που θα
προκύψουν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ.
Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για
την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.

Το ποσό των 6.200,00 €

θα

βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΔΕ για το έτος 2018 και τον ΚΑΕ

02.00.071.9899.01.1122. .»

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
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 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).
 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. 37618/47/5-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας –ΠολιτισμούΑθλητισμού - Τουρισμού & Απασχόλησης της ΠΔΕ
 την υπ’ αρ. 7/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού των 6.200,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στην εταιρεία με την επωνυμία

«WIN TO WIN

O.E.», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ως μοναδικού αναδόχου, για την
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι ,στις 27.03.2018 για λογαριασμό του
Ομίλου Aldemar Resorts.
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2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή τον

Αντιπεριφερειάρχη στον

έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων

που

θα

προκύψουν

σύμφωνα

με

τις

διατάξεις

της

υπ’

αριθμό

2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΔΕ για το έτος 2018 και τον ΚΑΕ
00.071.9899.01.1122. και έχει εκδοθεί για το σκοπό αυτό η υπ’αρ. . 208042/ 7694/ 28.09.2017
Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του τμήματος Οικονομικής

Διαχείρισης της Διεύθυνσης

Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου

Κατά, ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ. Σύρμος Γεώργιος.
Λευκό , ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ. Γαβριηλίδης
Κωνσταντίνος.
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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