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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 362/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: οικ.70582/872/6.3.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 362/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δηελέξγεηαο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ
2.480,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ζηε ζπλδηνξγάλσζε πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο πνπ
δηνξγαλώλεη ν ύιινγνο αξαθαηζαλαίσλ Βάιηνπ-Ξεξνκέξνπ-Δπξπηαλίαο «Οη ηαπξαεηνί ησλ
Αγξάθσλ» ζηηο 09/03/2019 ζην Αγξίλην κε ηελ Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»,
γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
7ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:30κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

66959/707/1.3.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Βεξγνπνύινπ Παξαζθεπή-αλ.κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καπξάινο ππξίδσλ-αλ.κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθε νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο Γεξάζηκνο,
Καξδάξα Δπζηαζία θαη ύξκνο Γεώξγηνο Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 362/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 1ο θέμα ππο ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ηο
ζώμα ζςμθώνηζε ομόθωνα κε ηίηιν: «Έγθξηζε δηελέξγεηαο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο
ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.480,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ζηε ζπλδηνξγάλσζε πνιηηηζηηθήο
εθδήισζεο πνπ δηνξγαλώλεη ν ύιινγνο αξαθαηζαλαίσλ Βάιηνπ-Ξεξνκέξνπ-Δπξπηαλίαο «Οη
ηαπξαεηνί ησλ Αγξάθσλ» ζηηο 09/03/2019 ζην Αγξίλην κε ηελ Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: οικ.70582/872/6.3.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έχοντας υπόψη:
1.Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 παξ. ΙΙ Η ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α/7-6-2010), όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρύεη.
2.Τα άξζξα 65 θαη 68 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α/2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) & δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»
3.Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145 η.Α) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο».
4.Τελ εγθύθιην 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΓΑ: ΧΒΞΒΗ-ΓΤΗ) ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ «Κνηλνπνίεζε
δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηώλ» .
5.Τελ κε αξ. 248595/27-12-2016 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Τξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»(ΦΔΚ 4309/β/30-12-2016) .
6. Τελ ππ΄ αξ. 228/15-11-2018 Απόθαζε (22ε Σπλεδξίαζε έηνπο 2018) ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ κε ηελ
νπνία «Δγθξίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019 θαη ην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο ηεο Π.Γ.Δ.
νηθ. έηνπο 2019 » .
7.Τελ ππ΄ αξ. 253/28-12-2018 Απόθαζε (25ε Σπλεδξίαζε έηνπο 2018) ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ κε ηελ
νπνία « Δγθξίλεη ην ζρέδην δξάζεο αζιεηηθώλ-πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ηεο Π.Γ.Δ. γηα ην έηνο 2019 » .
8.Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α 147/08-08-2016 ) Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) .
9.Τελ αξηζκ 400/2014 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, πεξί επηθύξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ εθινγώλ ηεο 18εο θαη 25εο Μάηνπ 2014 θαη ην από 25/08/2014 πξαθηηθό
νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
10.Τηο αξηζ. 6302/60/9-1-2017 θαη 6296/59/2017 απνθάζεηο (ΦΔΚ 211/Τ.Β΄/30-1-2017) απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ α) ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη β) ζε Πεξηθεξεηαθνύο Σπκβνύινπο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
11. Τελ αξηζ. 69923/876/14-03-2017 απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ1018/η.Β/24-03-2017)
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπ/ξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε
Πεξηθεξεηαθνύο Σπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» .
12. Τελ αξηζ. 43/28-03-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδνο αλαθνξηθά κε
ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Δπηηξνπή Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθνύ
Σπκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο» .
13. Τελ αξηζ. 75830/993/20-03-2017 απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 147/η.ΥΟΓΓ/28-032017) «Οξηζκόο Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθνύ
Σπκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο» .
14. Τελ ππ.αξ 16428/180/19-01-2017 εμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «κε εληνιή Πεξηθεξεηάξρε» ζηνλ
Αληηπξόεδξν Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ. (ΦΔΚ 281/η.Β/7-02-2017) .
15. Τελ ππ.αξ. 69641/869/14-03-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδνο πεξί «νξηζκνύ Πξνέδξνπ
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ. (ΦΔΚ 138/η.ΥΟΓΓ/23-03-2017) .
16.Τελ ππ.αξ. 42/2017 απόθαζε Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή ηαθηηθώλ θαη
αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.
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17. Τελ ππ.αξ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ εθινγή
Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
18. Τελ από 18/02/2019 παξαιαβή αηηήκαηνο γηα ζπλδηνξγάλσζε πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο πνπ δηνξγαλώλεη ν
Σύιινγνο Σαξαθαηζαλαίσλ Βάιηνπ-Ξεξνκέξνπ-Δπξπηαλίαο «Οη Σηαπξαεηνί ησλ Αγξάθσλ» ζηηο 09/03/2019
ζην Αγξίλην κε ηελ Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ζπλεκκέλν ην από 18-02-2019 έγγξαθν
ηνπ Σπιιόγνπ Σαξαθαηζαλαίσλ Βάιηνπ-Ξεξνκέξνπ-Δπξπηαλίαο «Οη Σηαπξαεηνί ησλ Αγξάθσλ» ζην νπνίν
αλαγξάθεηαη ην είδνο ηεο δαπάλεο (θάιπςε δηακνλήο-θηινμελίαο) θαζώο θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο (17.000,00
επξώ) ηεο εθδήισζεο.
19. Η κε αξ. πξση.53155/4130/1-03-2019 βεβαίσζε ύπαξμεο πίζησζεο ηεο Γ/λζεο
ΟηθνλνκηθνύΓεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο –Π.Δ. Αηη/λίαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019.
(απόθαζε έγθξηζεο δέζκεπζεο Α/Α 1264/5-02-2019) .
20. Tελ κε αξ. 68/2019 απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο ηεο Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ
Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε αλαγθαηόηεηα ζπκκεηνρήο
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο πνπ δηνξγαλώλεη ν Σύιινγνο
Σαξαθαηζαλαίσλ Βάιηνπ-Ξεξνκέξνπ-Δπξπηαλίαο «Οη Σηαπξαεηνί ησλ Αγξάθσλ» ζηηο 09/03/2019 ζην
Αγξίλην κε ηελ Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 2.480,00 επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
21. Τηο από 6-03-2019 παξαιαβέο πξνζθνξώλ (θάιπςε δηακνλήο-θηινμελίαο ) πνπ θαηαηέζεθαλ από ηνπο: 1.
CORALI RESORT πνζνύ 2.480,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., 2. HOTEL SELINI πνζνύ 2.602,50
επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., θαη 3. HOTEL GALAXIAS πνζνύ 2.797,50 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α.
Ο Σύιινγνο Σαξαθαηζαλαίσλ Βάιηνπ-Ξεξνκέξνπ-Δπξπηαλίαο «Οη Σηαπξαεηνί ησλ Αγξάθσλ» , ν πξώηνο
ζύιινγνο πνπ ηδξύζεθε ζηελ Αηησιναθαξλαλία, δξαζηεξηνπνηείηαη πνιηηηζηηθά εδώ θαη 15 ρξόληα. Απαξηζκεί
πάλσ από 1500 εγγεγξακκέλα ελεξγά κέιε, έρεη παηδηθό ρνξεπηηθό ηκήκα θαη ελειίθσλ θαη ζπκκεηέρεη ζε
εθδειώζεηο ζε όιε ηελ Διιάδα θαζώο θαη ζηελ θνξπθαία εθδήισζε ησλ Σαξαθαηζάληθσλ Σπιιόγσλ ζην
Παλειιήλην αληάκσκα ζην Πεξηνύιη.
Μηα κεγάιε εθδήισζε είλαη ην ρεηκεξηλό αληάκσκα ζηα Φεηκαδηά ζην Αγξίλην, πνπ απνηειεί ηόπν ζπλάληεζεο
γηα όινπο όζνπο ζέινπλ λα αλαβηώζνπλ ηελ παξάδνζή καο. Φέηνο ινηπόλ ζηηο 9/03/2019 δηνξγαλώλεηαη κηα
μερσξηζηή πνιηηηζηηθή εθδήισζε πνπ ζα θέξεη ηνλ ηίηιν «ην αξκαηνιίθη ησλ Αγξάθσλ» θαη είλαη αθηεξσκέλε
ζε όινπο ηνπο Σαξαθαηζάλνπο Αγξαθηώηεο ήξσεο. Σηελ εηήζηα απηή εθδήισζε ζπκκεηέρεη πιήζνο θόζκνπ κε
έληνλν ην ζηνηρείν ηεο λενιαίαο, ε νπνία ζέιεη λα γεπηεί θαη λα κάζεη ηελ γλήζηα παξάδνζή καο.
Φέηνο ε εθδήισζε , όπσο θαλεξώλεη θαη ν ηίηινο, ζα έρεη ζαλ θεληξηθό ζέκα ηνπο Κιέθηεο θαη Αξκαησινύο, γη
απηό ε ζεαηξηθή νκάδα ηνπ Σπιιόγνπ ζα παξνπζηάζεη ην δξώκελν ¨Η αλαθήξπμε ηνπ Καπεηάληνπ¨ πνπ έρεη σο
ζηόρν λα αλαδείμεη ηελ δηαδηθαζία θαη ην ηειεηνπξγηθό πνπ αθνινπζνύζαλ γηα λα πάξεη θάπνηνο ηελ αξρεγία
ησλ Κιεθηώλ θαη Αξκαησιώλ. Θα αθνπζηνύλ δηάινγνη, ηξαγνύδηα θαη ρνξνί θαζώο θαη ηξαγνύδη γεξόλησλ
πνπ κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θνξεζηέο ηνπο ζα δείμνπλ ηνλ ηξόπν δηαζθέδαζεο ηεο επνρήο.
Σε έλα ηέηνην ζπνπδαίν πνιηηηζηηθό γεγνλόο δελ ζα απνπζηάζεη ε γαζηξνλνκία κε πξνζθνξά ηνπηθώλ
παξαδνζηαθώλ εδεζκάησλ θαη ζα θηινμελεζνύλ ζύιινγνη από άιια κέξε ηεο Διιάδαο.
22. Τν γεγνλόο, όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 παξάγξαθνο ΙΙ Η ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α ’)
«Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», ζηηο αξκνδηόηεηεο ησλ πεξηθεξεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηνλ ηνκέα Παηδείαο –
Πνιηηηζκνύ – Αζιεηηζκνύ πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ άιισλ: α) ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθώλ θαη
αζιεηηθώλ θνξέσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ δήκσλ (πεξίπησζε 11), β) ε πινπνίεζε πνιηηηζηηθώλ
πξνγξακκάησλ θαη εθδειώζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (πεξίπησζε 13), γ) ε θνηλή νξγάλσζε κε ηνπηθνύο
θνξείο πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ κε ζθνπό ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε
δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο (πεξίπησζε 15), δ) ε πινπνίεζε αζιεηηθώλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην
Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ, αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο, δήκνπο, θαζώο θαη κε
άιινπο θνξείο Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ (πεξίπησζε 19).
23. Τν γεγνλόο, όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α ’) <<Αξρέο
δεκνζηνλνκηθήο θαη επνπηείαο ( ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85ΔΔ) δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο
δηαηάμεηο>>.
Δηδηθόηεξα επηζεκαίλεηαη όηη ν έιεγρνο λνκηκόηεηαο πνπ αζθείηαη γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κε
ηελ πινπνίεζε πνιηηηζηηθώλ θαη αζιεηηθώλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη ηε
Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ, πνιηηηζηηθνύο θαη αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο, δήκνπο, θαζώο θαη κε άιινπο θνξείο
Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ (πεξίπησζε 19), πξέπεη λα απνβιέπεη ζηε δηαθξίβσζε ηνπ θαηά πόζνλ απηέο νη
δαπάλεο, νη νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη από ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε λόκνπ, κπνξεί λα δηθαηνινγνύληαη από ηηο
θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ θνξέσλ, εθόζνλ εμππεξεηνύλ άκεζα ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα ή
ζπληεινύλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηνπο ή εκπίπηνπλ ζηα ζύγρξνλα δεδνκέλα ηεο εζηκνηππίαο θαη ησλ
δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ εθαξκόδνληαη ζε δηεζλή θιίκαθα, κε ηελ πξνϋπόζεζε αζθαιώο όηη ππάξρεη ζρεηηθή
πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ θάζε θνξέα (εγθύθιηνο 1791/ΓΔ-294/19-1- 2000 ηνπ ΥΠΔΘΟ).

ΑΔΑ: Ω7ΑΑ7Λ6-Σ09
Γεδνκέλνπ όηη βαζηθόο ζηόρνο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο- Π.Δ. Αηησι/λίαο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο
παξάδνζεο θαη ε πξνώζεζε ζηε λέα γεληά ηεο παξαθαηαζήθεο πνπ καο παξέδσζαλ νη πξνγνλνί καο, ε ΠΓΔΠ.Δ. Αηησι/λίαο ζα ζπκκεηέρεη ζηηο
πξναλαθεξόκελεο εθδειώζεηο. Η δαπάλε ε νπνία ζα πξνθιεζεί από ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ ελ
ιόγσ εθδήισζε, ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα, κπνξεί λα κελ εμππεξεηεί άκεζα ηε ιεηηνπξγηθή
δξαζηεξηόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο ή λα κελ ζπλδέεηαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο αλάγθεο, ζπληειεί όκσο ζηελ
εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο όπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηδξπηηθό λόκν
(Ν.3852/2010) θαη ζπγθεθξηκέλα θαιύπηνπλ, ηελ θνηλή νξγάλσζε κε ηνπηθνύο θνξείο πνιηηηζηηθώλ
εθδειώζεσλ κε ζθνπό ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο,
αιιά θαη κία εθ ησλ βαζηθώλ επηδηώμεσλ ηεο πνπ πξέπεη λα είλαη ε πξνώζεζε πνιηηηθώλ θαη δξάζεσλ νη
νπνίεο πξνάγνπλ ηηο εζηθέο αμίεο, ηελ αξεηή, ηελ ειεπζέξα βνύιεζε, ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα αιιά θπξίσο
ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα σο κέζν εζσηεξηθήο απειεπζέξσζεο θαη αλζξώπηλεο νινθιήξσζεο. Παξόηη, όπσο
αλαθέξζεθε, έλαο εθ ησλ πξσηαξρηθώλ ζηόρσλ θαη βαζηθή επηδίσμε ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη ε πξνώζεζε
πνιηηηθώλ θαη δξάζεσλ νη νπνίεο πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκό θαη ηηο εζηθέο αμίεο, ελ ηνύηνηο ε εθηεηακέλε θαη
παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε δελ αθήλεη πνιιά πεξηζώξηα γηα ζπκκεηνρή ζε πνιπδάπαλεο δξαζηεξηόηεηεο,
έζησ θαη παξόκνηαο πνιηηηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο εκβέιεηαο, δηα ηνύην ε Πεξηθέξεηα ζπκβάιεη θαη ζπκκεηέρεη
νηθνλνκηθά ζε εθδειώζεηο θαη δξάζεηο, ησλ νπνίσλ πηζηεύεη ζηελ νπζηώδε ζπκβνιή ζηα ηεθηαηλόκελα ηεο
επξύηεξεο πεξηνρήο θαη ζηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπο.
Τν θόζηνο πνπ ζα θιεζεί λα θαιύςεη ε Πεξηθέξεηα θαηά ηελ άπνςή καο δηέπεηαη από ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα δελ ππεξβαίλεη ην εθ ηεο εηδηθήο απηήο
πεξίζηαζεο (νηθνλνκηθή θξίζε) επηβεβιεκέλν θαη αλαγθαίν κέηξν, ην νπνίν πεγάδεη από ηελ απαξαίηεηε ιόγσ
επνρήο δεκνζηνλνκηθή ιηηόηεηα.
ΔΙΣΗΓΟΥΜΔΘΑ
Τελ έγθξηζε δηελέξγεηαο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
Π.Δ. Αηησι/λίαο ζηελ ζπλδηνξγάλσζε πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο πνπ δηνξγαλώλεη ν Σύιινγνο Σαξαθαηζαλαίσλ
Βάιηνπ-Ξεξνκέξνπ-Δπξπηαλίαο «Οη Σηαπξαεηνί ησλ Αγξάθσλ» ζηηο 09/03/2019 ζην Αγξίλην κε ηελ Π.Δ.
Αηη/λίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζηελ «CORALI RESORT πνζνύ 2.480,00 επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α» .
Ο Σύιινγνο Σαξαθαηζαλαίσλ Βάιηνπ-Ξεξνκέξνπ-Δπξπηαλίαο «Οη Σηαπξαεηνί ησλ Αγξάθσλ» , ν πξώηνο
ζύιινγνο πνπ ηδξύζεθε ζηελ Αηησιναθαξλαλία, δξαζηεξηνπνηείηαη πνιηηηζηηθά εδώ θαη 15 ρξόληα. Απαξηζκεί
πάλσ από 1500 εγγεγξακκέλα ελεξγά κέιε, έρεη παηδηθό ρνξεπηηθό ηκήκα θαη ελειίθσλ θαη ζπκκεηέρεη ζε
εθδειώζεηο ζε όιε ηελ Διιάδα θαζώο θαη ζηελ θνξπθαία εθδήισζε ησλ Σαξαθαηζάληθσλ Σπιιόγσλ ζην
Παλειιήλην αληάκσκα ζην Πεξηνύιη.
Μηα κεγάιε εθδήισζε είλαη ην ρεηκεξηλό αληάκσκα ζηα Φεηκαδηά ζην Αγξίλην, πνπ απνηειεί ηόπν ζπλάληεζεο
γηα όινπο όζνπο ζέινπλ λα αλαβηώζνπλ ηελ παξάδνζή καο. Φέηνο ινηπόλ ζηηο 9/03/2019 δηνξγαλώλεηαη κηα
μερσξηζηή πνιηηηζηηθή εθδήισζε πνπ ζα θέξεη ηνλ ηίηιν «ην αξκαηνιίθη ησλ Αγξάθσλ» θαη είλαη αθηεξσκέλε
ζε όινπο ηνπο Σαξαθαηζάλνπο Αγξαθηώηεο ήξσεο. Σηελ εηήζηα απηή εθδήισζε ζπκκεηέρεη πιήζνο θόζκνπ κε
έληνλν ην ζηνηρείν ηεο λενιαίαο, ε νπνία ζέιεη λα γεπηεί θαη λα κάζεη ηελ γλήζηα παξάδνζή καο.
Φέηνο ε εθδήισζε , όπσο θαλεξώλεη θαη ν ηίηινο, ζα έρεη ζαλ θεληξηθό ζέκα ηνπο Κιέθηεο θαη Αξκαησινύο, γη
απηό ε ζεαηξηθή νκάδα ηνπ Σπιιόγνπ ζα παξνπζηάζεη ην δξώκελν ¨Η αλαθήξπμε ηνπ Καπεηάληνπ¨ πνπ έρεη σο
ζηόρν λα αλαδείμεη ηελ δηαδηθαζία θαη ην ηειεηνπξγηθό πνπ αθνινπζνύζαλ γηα λα πάξεη θάπνηνο ηελ αξρεγία
ησλ Κιεθηώλ θαη Αξκαησιώλ. Θα αθνπζηνύλ δηάινγνη, ηξαγνύδηα θαη ρνξνί θαζώο θαη ηξαγνύδη γεξόλησλ
πνπ κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θνξεζηέο ηνπο ζα δείμνπλ ηνλ ηξόπν δηαζθέδαζεο ηεο επνρήο.
Σε έλα ηέηνην ζπνπδαίν πνιηηηζηηθό γεγνλόο δελ ζα απνπζηάζεη ε γαζηξνλνκία κε πξνζθνξά ηνπηθώλ
παξαδνζηαθώλ εδεζκάησλ θαη ζα θηινμελεζνύλ ζύιινγνη από άιια κέξε ηεο Διιάδαο.
Η δαπάλε α) ζπληειεί άκεζα ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε
εθδειώζεηο δηαηήξεζεο ηεο παξάδνζεο θαη πξνώζεζήο ηεο ζηε λέα γεληά, β) είλαη επηβεβιεκέλεο θαη
απνιύησο αλαγθαίεο γηα ηελ επηηπρία ηεο εθδήισζεο θαη ηεο έθθξαζεο ηνπ πλεύκαηνο θηινμελίαο ην νπνίν από
θαηαβνιήο Διιεληζκνύ δηαθξίλεη ηε ρώξα καο, γ) αηηηνινγείηαη κε κεζηόηεηα, πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα ζηελ
παξνύζα απόθαζε. Τέινο πξνθύπηεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηόηεηα ε επξεία απήρεζε ηεο
πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο, θαη ην θπξηόηεξν θαη επηδησθόκελν ε θαη’ νπδέλα ηξόπν ππέξβαζε, ελόςεη θαη ηεο
ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, πνπ επηβάιιεη ηελ πξνζαξκνγή ζε λένπο δεκνζηνλνκηθνύο θαλόλεο θαη
αξρέο, ην θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο πξνζήθνλ κέηξν.
Η Γαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο
Π. Δ. Αηησι/λίαο, Δ.Φ. 073. ΚΑΔ 0844.01.1213.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:

ΑΔΑ: Ω7ΑΑ7Λ6-Σ09
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
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 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: νηθ.70582/872/6.3.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Αηη/λίαο
ηεο Π.Γ.Δ.
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο Π.Δ. Αηησι/λίαο ζηελ ζπλδηνξγάλσζε πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο πνπ δηνξγαλώλεη ν
ύιινγνο αξαθαηζαλαίσλ Βάιηνπ-Ξεξνκέξνπ-Δπξπηαλίαο «Οη ηαπξαεηνί ησλ Αγξάθσλ» ζηηο
09/03/2019 ζην Αγξίλην κε ηελ Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζηελ «CORALI
RESORT» πνζνύ 2.480,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
Ο ύιινγνο αξαθαηζαλαίσλ Βάιηνπ-Ξεξνκέξνπ-Δπξπηαλίαο «Οη ηαπξαεηνί ησλ Αγξάθσλ» , ν
πξώηνο ζύιινγνο πνπ ηδξύζεθε ζηελ Αηησιναθαξλαλία, δξαζηεξηνπνηείηαη πνιηηηζηηθά εδώ θαη 15
ρξόληα. Απαξηζκεί πάλσ από 1500 εγγεγξακκέλα ελεξγά κέιε, έρεη παηδηθό ρνξεπηηθό ηκήκα θαη
ελειίθσλ θαη ζπκκεηέρεη ζε εθδειώζεηο ζε όιε ηελ Διιάδα θαζώο θαη ζηελ θνξπθαία εθδήισζε
ησλ αξαθαηζάληθσλ πιιόγσλ ζην Παλειιήλην αληάκσκα ζην Πεξηνύιη.
Μηα κεγάιε εθδήισζε είλαη ην ρεηκεξηλό αληάκσκα ζηα Υεηκαδηά ζην Αγξίλην, πνπ απνηειεί ηόπν
ζπλάληεζεο γηα όινπο όζνπο ζέινπλ λα αλαβηώζνπλ ηελ παξάδνζή καο. Φέηνο ινηπόλ ζηηο
9/3/2019 δηνξγαλώλεηαη κηα μερσξηζηή πνιηηηζηηθή εθδήισζε πνπ ζα θέξεη ηνλ ηίηιν «ην
αξκαηνιίθη ησλ Αγξάθσλ» θαη είλαη αθηεξσκέλε ζε όινπο ηνπο αξαθαηζάλνπο Αγξαθηώηεο
ήξσεο. ηελ εηήζηα απηή εθδήισζε ζπκκεηέρεη πιήζνο θόζκνπ κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο
λενιαίαο, ε νπνία ζέιεη λα γεπηεί θαη λα κάζεη ηελ γλήζηα παξάδνζή καο.
Φέηνο ε εθδήισζε , όπσο θαλεξώλεη θαη ν ηίηινο, ζα έρεη ζαλ θεληξηθό ζέκα ηνπο Κιέθηεο θαη
Αξκαησινύο, γη απηό ε ζεαηξηθή νκάδα ηνπ πιιόγνπ ζα παξνπζηάζεη ην δξώκελν ¨Η αλαθήξπμε
ηνπ Καπεηάληνπ¨ πνπ έρεη σο ζηόρν λα αλαδείμεη ηελ δηαδηθαζία θαη ην ηειεηνπξγηθό πνπ
αθνινπζνύζαλ γηα λα πάξεη θάπνηνο ηελ αξρεγία ησλ Κιεθηώλ θαη Αξκαησιώλ. Θα αθνπζηνύλ
δηάινγνη, ηξαγνύδηα θαη ρνξνί θαζώο θαη ηξαγνύδη γεξόλησλ πνπ κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θνξεζηέο
ηνπο ζα δείμνπλ ηνλ ηξόπν δηαζθέδαζεο ηεο επνρήο.
ε έλα ηέηνην ζπνπδαίν πνιηηηζηηθό γεγνλόο δελ ζα απνπζηάζεη ε γαζηξνλνκία κε πξνζθνξά
ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ εδεζκάησλ θαη ζα θηινμελεζνύλ ζύιινγνη από άιια κέξε ηεο Διιάδαο.
Η δαπάλε α) ζπληειεί άκεζα ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο
ζε εθδειώζεηο δηαηήξεζεο ηεο παξάδνζεο θαη πξνώζεζήο ηεο ζηε λέα γεληά, β) είλαη
επηβεβιεκέλεο θαη απνιύησο αλαγθαίεο γηα ηελ επηηπρία ηεο εθδήισζεο θαη ηεο έθθξαζεο ηνπ
πλεύκαηνο θηινμελίαο ην νπνίν από θαηαβνιήο Διιεληζκνύ δηαθξίλεη ηε ρώξα καο, γ) αηηηνινγείηαη
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κε κεζηόηεηα, πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα ζηελ παξνύζα απόθαζε. Σέινο πξνθύπηεη πέξαλ πάζεο
ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηόηεηα ε επξεία απήρεζε ηεο πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο, θαη ην θπξηόηεξν θαη
επηδησθόκελν ε θαη’ νπδέλα ηξόπν ππέξβαζε, ελόςεη θαη ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο,
πνπ επηβάιιεη ηελ πξνζαξκνγή ζε λένπο δεκνζηνλνκηθνύο θαλόλεο θαη αξρέο, ην θαηά ηα
δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο πξνζήθνλ κέηξν.
Η Γαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη
ζπγθεθξηκέλα ηεο Π. Δ. Αηησι/λίαο, Δ.Φ. 073. ΚΑΔ 0844.01.1213.
Λεπθό ςήθηζε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θνο
Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο
Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ

