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Πάτρα 12 Δεκεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ: 391900/4782
ΠΡΟΣ: Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτ/νίας
της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2755/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ.391298/5719/10.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2755/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού
1.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που
διοργανώνει ο Δήμος Θέρμου στις 15 και 16/12/2018 στο Θέρμο με την Π.Ε. Αιτ/νίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 59/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

388223/4768/06.12.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ., Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος, Σύρμος Γεώργιος και Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2755/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3ο θέμα προ της ημερήσιας διάταξης που το
σώμα συμφώνησε ομόφωνα, με τίτλο: «Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης
συνολικού ποσού 1.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Θέρμου στις 15 και 16/12/2018 στο Θέρμο με την Π.Ε.
Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ.391298/5719/10.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Κατόπιν αυτών και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΙΙ Η 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. Τα άρθρα 65 και 68 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 145 τ.Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
4. Την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών
«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
5. Την με 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) .
6. Την υπ’ αρ. 184/2017 Απόφαση (19η Συνεδρίαση στις 14-11-2017) του Περιφερειακού Συμβουλίου με την
οποία «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2018 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Π.Δ.Ε.
οικ. έτους 2018» .
7. Την υπ’ αρ. 23/2018 Απόφαση (4η Συνεδρίαση στις 2-03-2018) του Περιφερειακού Συμβουλίου με την
οποία «Εγκρίνει το σχέδιο δράσης αθλητικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων της Π.Δ.Ε. για το έτος 2018» .
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016 ) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
9. Την 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.
10. Τις αριθ. 6302/60/9-1-2017 και 6296/59/2017 αποφάσεις (ΦΕΚ 211/Τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
11. Την αριθ. 69923/876/14-03-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ1018/τ.Β/24-03-2017)
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπ/ρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε
Περιφερειακούς Συμβούλους Δυτικής Ελλάδας».
12. Την αριθ. 43/28-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος αναφορικά με
συγκρότηση Επιτροπής με τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» .
13. Την αριθ. 75830/993/20-03-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 147/τ.ΥΟΔΔ/28-032017) «Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» .
14. Την υπ. αρ 16428/180/19-01-2017 εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Περιφερειάρχη» στον
Αντιπρόεδρο Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. (ΦΕΚ 281/τ.Β/7-02-2017) .
15. Την υπ. αρ. 69641/869/14-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος περί «ορισμού
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. (ΦΕΚ 138/τ.ΥΟΔΔ/23-03-2017).
16. Την υπ. αρ. 42/2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
17. Την υπ. αρ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. σχετικά με την εκλογή
Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
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18. Την από 10/10/2018 παραλαβή αιτήματος για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει
ο Δήμος Θέρμου στις 15 και 16/12/2018 στο Θέρμο με την Π.Ε. Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με
συνημμένα τα με αρ. πρωτ. 4876/9-10-2018 και 5211/26-10-2018 έγγραφα του Δήμου Θέρμου, στα οποία
αναγράφεται το είδος της δαπάνης (ηχητική κάλυψη και εκτύπωση έντυπου-διαφημιστικού υλικού) καθώς και
το συνολικό κόστος (6.200,00 ευρώ) της εκδήλωσης.
19. Την με αρ. πρωτ. 373990/17487/4-12-2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος –Π.Ε. Αιτ/νίας οικονομικού έτους 2018.
20. Την με αρ. 554/2018 απόφαση του Προέδρου επιτροπής της Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η αναγκαιότητα συμμετοχής
στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Θέρμου με την Περιφερειακή
Ενότητα Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. στις 15 και 16/12/2018 στο Θέρμο, μέχρι του ποσού των 1.800,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
21. Τις από 10-12-2018 παραλαβές προσφορών (ηχητική κάλυψη) που κατατέθηκαν από τους: 1.ΠΕΤΡΟΣ Γ.
ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ποσού
1.000,00
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 2. ΦΩΤΙΟΣ ΧΡ.ΜΠΕΣΣΑΣ-ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ποσού 1.100,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και 3. ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ.ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ποσού 1.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
και ( εκτύπωση έντυπου
διαφημιστικού υλικού) που κατατέθηκαν από τους: 1. ΕΛ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.-ΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΕΣ ποσού 799,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 2. ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ-ΤΥΠΟΓΑΦΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ποσού 861,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΚΑΙ 3. ΔΗΜΗΤΙΟΣ Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΤΥΠΟΓΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ποσού 892,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2018 θα γίνουν στο Δήμο Θέρμου διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις και θα
παρουσιαστεί από την θεατρική ομάδα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων «Βορείως» , το έργο «…δι αυτόν τον
προορισμόν…» και επ΄ ευκαιρία του έτους Κρυστάλλη , λόγω των 150 ετών από τη γέννησή του (1868-2018),
εκδηλώσεις οι οποίες τελούν υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επίσης θα
πραγματοποιηθούν ομιλίες, έκθεση φωτογραφίας και όλα όσα ανέδειξαν την προσωπικότητα του Κώστα
Κρυστάλλη.
Επιπρόσθετα θα πραγματοποιηθεί μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Αχελώος, το ποτάμι μιλούσε…» , η
οποία είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας και κάνει αναφορά σε θρύλους, μύθους και ιστορίες της
Αιτωλίας και Ακαρνανίας , πλαισιωμένες με παραδοσιακά τραγούδια της περιοχής και με τον αριθμό των
συμμετεχόντων να ανέρχεται στα 65 άτομα (χορωδοί και μουσικοί) .
22. Το γεγονός, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ’)
«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).
23. Το γεγονός, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α ’) <<Αρχές
δημοσιονομικής και εποπτείας ( ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις>>.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας που ασκείται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται με
την υλοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (περίπτωση 19), 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).
Δεδομένου ότι βασικός στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π.Ε. Αιτωλ/νίας είναι η διατήρηση της
παράδοσης και η προώθηση στη νέα γενιά της παρακαταθήκης που μας παρέδωσαν οι προγονοί μας, η ΠΔΕΠ.Ε. Αιτωλ/νίας θα συμμετέχει στις προαναφερόμενες εκδηλώσεις. 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
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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.
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.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Π.Ε. Αιτωλ/νίας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Θέρμου με την
Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. στις 15 και 16/12/2018 στο Θέρμο, στην Α. «ΠΕΤΡΟΣ Γ.
ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ποσού
1.000,00
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α» για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων και Β. στην «ΕΛ.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ποσού 799,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.» για την εκτύπωση έντυπου διαφημιστικού υλικού.
Στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2018 θα γίνουν στο Δήμο Θέρμου διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις και θα
παρουσιαστεί από την θεατρική ομάδα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων «Βορείως» , το έργο «…δι αυτόν τον
προορισμόν…» και επ΄ ευκαιρία του έτους Κρυστάλλη , λόγω των 150 ετών από τη γέννησή του (1868-2018),
εκδηλώσεις οι οποίες τελούν υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επίσης θα
πραγματοποιηθούν ομιλίες, έκθεση φωτογραφίας και όλα όσα ανέδειξαν την προσωπικότητα του Κώστα
Κρυστάλλη.
Επιπρόσθετα θα πραγματοποιηθεί μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Αχελώος, το ποτάμι μιλούσε…» , η
οποία είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας και κάνει αναφορά σε θρύλους, μύθους και ιστορίες της
Αιτωλίας και Ακαρνανίας , πλαισιωμένες με παραδοσιακά τραγούδια της περιοχής και με τον αριθμό των
συμμετεχόντων να ανέρχεται στα 65 άτομα (χορωδοί και μουσικοί)
Η δαπάνη α) συντελεί άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών της Περιφέρειας, με τη συμμετοχή της σε
εκδηλώσεις διατήρησης της παράδοσης και προώθησής της στη νέα γενιά, β) είναι επιβεβλημένες και
απολύτως αναγκαίες 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 απόφαση. Τέλος προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας και με βεβαιότητα η ευρεία απήχηση της
πολιτιστικής εκδήλωσης, 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 έτους 2018 και συγκεκριμένα της
Π. Ε. Αιτωλ/νίας, Ε.Φ. 073. ΚΑΕ 0844.01.1213.

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».
Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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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’ αριθμ. 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 «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
Την υπ’ αριθμ. 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./23-3-2017).
Την υπ’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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.391298/5719/10.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την διενέργεια δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας Π.Ε. Αιτωλ/νίας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που
διοργανώνει ο Δήμος Θέρμου με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. στις 15 και
16/12/2018 στο Θέρμο, στην Α. «ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ποσού 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για
την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων και Β. στην «ΕΛ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε. - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ» ποσού 799,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
εκτύπωση έντυπου διαφημιστικού υλικού.
Στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2018 θα γίνουν στο Δήμο Θέρμου διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις και
θα παρουσιαστεί από την θεατρική ομάδα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων «Βορείως» , το έργο
«…δι αυτόν τον προορισμόν…» και επ΄ ευκαιρία του έτους Κρυστάλλη, λόγω των 150 ετών από τη
γέννησή του (1868-2018), εκδηλώσεις οι οποίες τελούν υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότητος του
Προέδρου της Δημοκρατίας. Επίσης θα πραγματοποιηθούν ομιλίες, έκθεση φωτογραφίας και όλα
όσα ανέδειξαν την προσωπικότητα του Κώστα Κρυστάλλη.
Επιπρόσθετα θα πραγματοποιηθεί μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Αχελώος, το ποτάμι
μιλούσ» , η οποία είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας και κάνει αναφορά σε θρύλους, μύθους
και ιστορίες της Αιτωλίας και Ακαρνανίας, πλαισιωμένες με παραδοσιακά τραγούδια της περιοχής
και με τον αριθμό των συμμετεχόντων να ανέρχεται στα 65 άτομα (χορωδοί και μουσικοί).
Η δαπάνη α) συντελεί άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών της Περιφέρειας, με τη συμμετοχή της
σε εκδηλώσεις διατήρησης της παράδοσης και προώθησής της στη νέα γενιά, β) είναι
επιβεβλημένες και απολύτως αναγκαίες 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 απόφαση. Τέλος προκύπτει πέραν πάσης
αμφιβολίας και με βεβαιότητα η ευρεία απήχηση της πολιτιστικής εκδήλωσης, 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 έτους 2018 και
συγκεκριμένα της Π. Ε. Αιτωλ/νίας, Ε.Φ. 073. ΚΑΕ 0844.01.1213.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

