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Π.Γ.Δ. – Σκήκα Σνπξηζκνύ,
Αζιεηηζκνύ, Πνιηηηζκνύ θαη
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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 480/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΟΗΚ.:64038/1255/27.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Σνπξηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Πνιηηηζκνύ θαη Απαζρόιεζεο.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 480/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο

θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε

ζπλδηνξγάλσζε ηεο Π.Γ.Δ -Π.Δ. Ηιείαο κε ηνλ Πνιηηηζηηθό θαη Λανγξαθηθό ύιινγν Κάζηξν
Υιεκνύηζη, εθδήισζεο κε ηίηιν «Καξλαβάιη Κάζηξνπ», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 11/03/2019,
ζην Κάζηξν Κπιιήλεο, δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 2.232,00 Δπξώ κε ΦΠΑ», γηα δηθέο ζαο
ελέξγεηεο.
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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 480/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 94ο θέμα ζηην ημεπήζια διάηαξη κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο Π.Γ.Δ Π.Δ.Ηιείαο κε ηνλ Πνιηηηζηηθό θαη Λανγξαθηθό ύιινγν Κάζηξν Υιεκνύηζη, εθδήισζεο κε ηίηιν
«Καξλαβάιη Κάζηξνπ», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 11/03/2019, ζην Κάζηξν Κπιιήλεο, δαπάλεο
κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 2.232,00 Δπξώ κε ΦΠΑ».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΟΗΚ.:64038/1255/27.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Σνπξηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Πνιηηηζκνύ θαη Απαζρόιεζεο, ε νπνία
αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Ο Πνιηηηζηηθφο θαη Λανγξαθηθφο χιινγνο Κάζηξν Υιεκνχηζη πξνηίζεηαη θαη θέηνο, λα δηνξγαλψζεη
εθδήισζε κε ηίηιν «Καξλαβάιη Κάζηξνπ», ε νπνία ζα δηεμαρζεί ζην Κάζηξν, ηελ Καζαξά Γεπηέξα 11-032019.
ηελ εθδήισζε ζα ζπκκεηέρεη ην ζχλνιν ησλ λεπηαγσγείσλ θαη ησλ δεκνηηθψλ ρνιείσλ ηεο πεξηνρήο, θαζψο
θαη πιήζνο επαγγεικαηηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα εηήζην θαξλαβάιη, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 1937, πινχζην
ζε εζηκνηππηθά δξψκελα ζηα ηφζα ρξφληα παξνπζίαο ηνπ. ηα δξψκελα απηά ζπκπεξηιακβάλεηαη ε
θαξλαβαιηθή παξέιαζε, ζηελ νπνία ζα ππάξρεη θαη ζπκκεηνρή παηδηψλ απφ ην ζπίηη ηνπ «Υακφγεινπ ηνπ
παηδηνχ» ζηελ Κπιιήλε, θαζψο θαη εθδειψζεηο πνιηηηζηηθψλ ρνξεπηηθψλ ηκεκάησλ, πνπ αλαδεηθλχνπλ έηζη ηα
ιανγξαθηθά ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο.
ηφρνο ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ε ζπλέρηζε θαη δηαηήξεζή ηεο, ψζηε λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα ζπκκεηνρή ηεο
λέαο γεληάο ζηα ήζε θαη έζηκα ηεο Απνθξηάο, αιιά θαη ε ηφλσζε κέζσ απηήο ηεο δξάζεο, ηεο εκπνξηθήο
θίλεζεο ζην Γήκν, κε ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ.
Δίλαη ζεκαληηθφ ζηηο κέξεο ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο πνπ βηψλεη ε ρψξα καο, λα δηαρέεηαη ην αίζζεκα ηεο
αηζηνδνμίαο θαη ηεο ςπρηθήο αλάηαζεο θαη λα δεκηνπξγνχληαη κέζα απφ ηελ παξάδνζε δηδαθηηθά
ζπκπεξάζκαηα, εηδηθά πξνο ηνπο λένπο, κέζα απφ δξψκελα κε ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα.
ην πιαίζην απηφ, ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο – Π.Δ.Ζιείαο, επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη σο ζπλδηνξγαλσηήο
απηψλ ησλ θαξλαβαιηθψλ δξψκελσλ, πνπ έρνπλ έληνλε θνηλσληθή ρξνηά, κε ζηφρν λα πξνζθέξεη ραξά θαη
αηζηνδνμία ζηνπο ζπκπνιίηεο καο, κέζα ζηε δίλε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη λα αλαβηψζεη θαη λα
πξνάγεη ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο Απνθξηάο κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, κηθξψλ θαη κεγάισλ ηφζν ηνπ
Γήκνπ φζν θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
Ζ Πεξηθέξεηα Γπη.Διιάδαο – Π.Δ.Ζιείαο, σο ζπλδηνξγαλσηήο κε ην παξαπάλσ αλαθεξφκελν πνζφ, ζα
θαιχςεη ηηο αλάγθεο γηα ερεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε.
Σν εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο δξάζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7.232,00 επξψ κε ΦΠΑ.
Ζ Ηδία ζπκκεηνρή ηνπ ζπιιφγνπαλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.000,00 επξψ κε ΦΠΑ.
Ζ δαπάλε πνπ ζα θαιχςεη ε Π.Γ.Δ.- Π.Δ.Ζιείαο, θαηά ηελ άπνςή καο, ζπλάδεη πξνδήισο κε ηελ απνζηνιή θαη
ηηο αξκνδηφηεηεο απηήο θαη ζπκβάιιεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο, φπσο απηέο έρνπλ θαηαγξαθεί ζην
Ν.3852/2010 θαη ζηνλ Οξγαληζκφ , κέζα απφ ηα νξηδφκελα ζην Σκήκα Σνπξηζκνχ, Αζιεηηζκνχ, Πνιηηηζκνχ
θαη Απαζρφιεζεο Π.Δ.Ζιείαο.
Δπίζεο, ε δαπάλε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο σο άλσ αλαθεξφκελεο εθδήισζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε
δξαζηεξηνηήησλ εθ κέξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο νη νπνίεο πξνάγνπλ ηα θνηλσληθά, αζιεηηθά, πλεπκαηηθά θαη
νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο γηα ηελ πξναγσγή ησλ
ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη αληαπνθξίλεηαη ζην πξνζήθνλ κέηξν, ρσξίο λα
ππεξβαίλεη ηα εχινγα φξηα πνπ δηαγξάθνληαη κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο (παξ. αα άξζξν 33
ηνπ Ν. 4270/2014), ελφςεη ησλ ζπλζεθψλ πξαγκαηνπνίεζήο ηεο.
Ζ παξαπάλσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνλ εηδηθφ θνξέα 151 θαη Κ.Α.Δ. 0844.01.0006 ηεο Π.Δ.Ζιείαο.
Ζ δαπάλε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε, θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο κε ζπιινγή πξνζθνξψλ.Γηα ηηο
αλάγθεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδήισζεο θαηαηέζεθαλ νη θάησζη πξνζθνξέο:
Ζρεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε:
Α) Μαξάθαο Γηνλχζηνο, ΑΦΜ 033962567, Αλδξαβίδα,Γ.Ο.Τ. ΑΜΑΛΗΑΓΑ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.232,00 κε
ΦΠΑ.

ΑΔΑ: ΩΠΒΓ7Λ6-Κ1Σ
Β) ΥΡΤΑΝΘΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ, ΑΦΜ 133060169, Κνινθνηξψλε & Φηιηθήο Δηαηξείαο ,Ακαιηάδα
,Γ.Ο.Τ. ΑΜΑΛΗΑΓΑ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.350,00 κε ΦΠΑ.
Γ) ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ Κ. ΣΑΗΑ, ΑΦΜ 040992758, Αξραίαο Οιπκπίαο & αιακίλαο,Βάξδα, Γ.Ο.Τ.
ΑΜΑΛΗΑΓΑ -ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.400,00 κε ΦΠΑ.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο:
1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ζχζηαζεο θαη
ζπγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ .
2.Σελ απφθαζε 248595/27.12.2016 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» (ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) , ην νπνίν
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε , ηελ απηνδηνίθεζε θαη
ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (ΦΔΚ 58/η Ά/2012), «Ζ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή είλαη αξκνδία γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ , εθηφο
απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην».
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο
θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζχκθσλα κε
ην νπνίν ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα
ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε εληαίν
θείκελν θαη , θαηά πεξίπησζε, επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
5. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’
αξηζκφ 2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηψλ».
6.Σελ κε αξηζκφ 35130/739/9.8.2010 (ΦΔΚ 1291/11.8.2010 η.β.) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
«Αχμεζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηελ ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ
αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ.»
7.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85Α/11.4.2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ
απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
8.Σελ αξηζκ.228/2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ «Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019» (ΑΓΑ. 6Ε067Λ6-Γ03).
9.Σελ ππ΄αξ. 253/2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ «Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο Αζιεηηθψλ Πνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην έηνο 2019».
10.Tν κε αξηζκφ 2/80427/0026/30.11.2012 έγγξαθν ηεο 26εο Γηεχζπλζεο ηνπ Γ.Λ.Κ ζχκθσλα κε ην νπνίν « ε
έθδνζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο πξνεγείηαη θάζε ελέξγεηαο γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο θαη
δηελεξγείηαη ζε ζπλέρεηα ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο».
11.Σελ αξηζ. 6302/60 (ΦΔΚ 211/30-1-2017/η.Β’) απφθαζε Π.Γ.Δ πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο
άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Π.Γ.Δ» θαη 6296/59/(ΦΔΚ 211/30-1-2017/η.Β’) πεξί
«Μεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ : α) ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηεο Π.Γ.Δ.
θαη β) ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Π.Γ.Δ».
ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ
Σελ έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο Π.Γ.Δ. - Π.Δ. Ζιείαο κε
ηνλ Πνιηηηζηηθφ θαη Λανγξαθηθφ χιινγν Κάζηξν Υιεκνχηζη, εθδήισζεο κε ηίηιν «Καξλαβάιη Κάζηξνπ», πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 11/03/2019, ζην Κάζηξν Κπιιήλεο, δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 2.232,00 Δπξψ κε
ΦΠΑ.
Ζ δαπάλε αλαιχεηαη σο εμήο, ζχκθσλα κε ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πξνζθνξέο πνπ ππεβιήζεζαλ ζηελ
Τπεξεζία καο:
Περιγραυή Δαπανών
Ητητική και υφτιστική κάλσυη
Μαξάθαο Γηνλχζηνο, ΑΦΜ 033962567, Αλδξαβίδα,Γ.Ο.Τ. ΑΜΑΛΗΑΓΑ,
ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.232,00 κε ΦΠΑ.
ΣΥΝΟΛΟ

Κόστος (€) με ΦΠΑ
2.232,00€
2.232,00 €

Ζ παξαπάλσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνλ εηδηθφ θνξέα 151 θαη Κ.Α.Δ. 0844.01.0006 ηεο Π.Δ. Ζιείαο.
Παξαθαινχκε επίζεο, φπσο εμνπζηνδνηεζεί ν ΑληηπεξηθεξεηάξρεοΠ.Δ.Ζιείαο, θ. Γεψξγηνο Γεσξγηφπνπινο,
γηα ηελ ππνγξαθή ζπκβάζεσλ – φπνπ απαηηείηαη – θαη αθνξνχλ ζηελ αλσηέξσ εθδήισζε.

ΑΔΑ: ΩΠΒΓ7Λ6-Κ1Σ
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:
 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.

ΑΔΑ: ΩΠΒΓ7Λ6-Κ1Σ
 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)
 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: ΟΙΚ.:64038/1255/27.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Ηιείαο
ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Σνπξηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Πνιηηηζκνύ θαη Απαζρόιεζεο.
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δηάζεζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο Π.Γ.Δ. - Π.Δ.
Ηιείαο κε ηνλ Πνιηηηζηηθό θαη Λανγξαθηθό ύιινγν Κάζηξν Υιεκνύηζη, εθδήισζεο κε ηίηιν
«Καξλαβάιη Κάζηξνπ», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 11/03/2019, ζην Κάζηξν Κπιιήλεο, δαπάλεο
κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 2.232,00 Δπξώ κε ΦΠΑ.
Η δαπάλε αλαιύεηαη σο εμήο, ζύκθσλα κε ηηο σο άλσ αλαθεξόκελεο ζηελ εηζήγεζε πξνζθνξέο:
Πεξηγξαθή Γαπαλώλ
Ηρεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε
Μαξάθαο Γηνλύζηνο, ΑΦΜ 033962567, Αλδξαβίδα, Γ.Ο.Τ.
ΑΜΑΛΙΑΓΑ, ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.232,00 κε ΦΠΑ.
ΤΝΟΛΟ

Κόζηνο (€) κε ΦΠΑ
2.232,00€
2.232,00 €

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ηιείαο, θ. Γεώξγηνο Γεσξγηόπνπινο, γηα ηελ ππνγξαθή
ζπκβάζεσλ – όπνπ απαηηείηαη – θαη αθνξνύλ ζηελ αλσηέξσ εθδήισζε.
Η παξαπάλσ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ εηδηθό θνξέα 151 θαη Κ.Α.Δ. 0844.01.0006 ηεο Π.Δ. Ηιείαο.
Λεπθό ςήθηζε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο & 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

