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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 372/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 71797/88/6.3.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 372/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Δηζήγεζε γηα έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηε ζπκκεηνρή
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ 6ε Έθζεζε Σξνθίκσλ – Πνηώλ FOOD EXPO GREECE
2019, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 16 έσο 18 Μαξηίνπ 2019, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηξία
Δπηκειεηήξηα Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο & Ηιείαο ζε θνηλό εθζεζηαθό ρώξν - νκαδηθό πεξίπηεξν
καδί κε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο. δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ
19.800,00 € επξώ ζπκπεξηιακβαλόκελνπ Φ.Π.Α.», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ 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 απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ 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 372/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 11ο θέμα ππο ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ηο
ζώμα ζςμθώνηζε ομόθωνα κε ηίηιν: «Δηζήγεζε γηα έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα
ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ 6ε Έθζεζε Σξνθίκσλ – Πνηώλ FOOD
EXPO GREECE 2019, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 16 έσο 18 Μαξηίνπ 2019, ζε ζπλεξγαζία κε
ηα ηξία Δπηκειεηήξηα Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο & Ηιείαο ζε θνηλό εθζεζηαθό ρώξν - νκαδηθό
πεξίπηεξν καδί κε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο. δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ
ησλ 19.800,00 € επξώ ζπκπεξηιακβαλόκελνπ Φ.Π.Α.».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 71797/88/6.3.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έρνληαο ππφςε:
1. Σν Νφκν Ν. 3852 / 2010 "Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο " ( ΦΔΚ 87 / Α /7 – 6 - 2010), κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ νη
Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
2. Σνλ Οξγαληζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ΠΓ 132/2010 (ΦΔΚ 225/Α/27-12-2010), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ ’ αξηζ. 248595/27-12-2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 4309/η.Β /́ 30-12-2016).
3. 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.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
5. Σελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο, αλαπξνζαξκφζηεθε ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ
άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500) επξψ.
6. 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 (EE L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε
εληαίν θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
7. Σελ ππ’ αξηζκ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μάηνπ 2014 θαη ην απφ 25/08/2014 πξαθηηθφ
νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
8. Σελ ππ’ αξηζκ 55961/643/1-3-2017 (ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9-3-20 Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο
Διιάδαο πεξί νξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ.
9. Με ηελ ππ’ αξηζκφ 69923/876/14-3-2017 (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017) απφθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ νπνία
έγηλε «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» θαη «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ: α) ζηνπο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη β) ζε
πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» αληίζηνηρα.
10. Σελ ππ αξηζ. 69461/869/14-3-2017 (ΦΔΚ 138/η.ΤΟΓΓ 23-3-2017)απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο πεξί νξηζκνχ πξνέδξνπ νηθνλνκηθήο επηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
11. Σελ ππ. αξηζκ. 157/19-12-2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017,
ην νπνίν ζπλνςίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2017 θαζψο θαη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Π.Γ.Δ. κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα ηήξημεο Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ-Η
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Διπίδα», ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαζψο θαη ελζσκάησζε ησλ πηλάθσλ
ζηνρνζεζίαο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Π.Γ.Δ κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα ηήξημεο Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ-Η Διπίδα».
12. Σελ ππ’ αξηζκφ 100/15-09-2014 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3029/η.Β/10-11-2014), κε ηελ νπνία φξηζε ηελ ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο κε ηίηιν «Δπηηξνπή Αλαπηπμηαθήο θαη
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ» πνπ εθηφο ησλ άιισλ έρεη θαη ηελ αξκνδηφηεηα γηα
έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζε εθζέζεηο πάζεο θχζεσο».
13. Σελ ππ αξηζ. 228/15-11-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019»
14. Σελ ππ’ αξηζκ. 150/11-09-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Γξάζεσλ Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2019-2021»
15. Σελ αξηζ. 11/2019 Απφθαζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πεξί ηνπ
ζρεδίνπ δξάζεο πξνβνιήο θα πξνψζεζεο ησλ αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο καο θαηά ην Α΄
εμάκελν ηνπ 2019.
16. Σελ ππ αξηζκ :62518/4624/6-3-2019 βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθνχ-Γεκνζηννηθνλνκηθνχ Διέγρνπ.
17. Σελ ππ αξηζκ 125/2019 ΩΛ347Λ6-4ΔΓ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο Π. Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε δηθφ ηεο πεξίπηεξν ζηελ 6ε Έθζεζε Σξνθίκσλ
– Πνηψλ «FOOD EXPO GREECE 2019».
Η Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζα ζπκκεηέρεη κε δηθφ ηεο πεξίπηεξν ζηελ 6ε Έθζεζε Σξνθίκσλ – Πνηψλ
FOOD EXPO GREECE 2019, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 16 έσο 18 Μαξηίνπ 2019, ζηελ Αζήλα ζην Athens
Metropolitan Expo, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηξία Δπηκειεηήξηα Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο & Ηιείαο ζε θνηλφ
εθζεζηαθφ ρψξν πεξίπηεξν καδί κε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο. δαπάλεο κέρξη ηνπ
πνζνχ ησλ 19.800,00 € επξψ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ Φ.Π.Α.
Θεσξνχκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο καο ζηελ 6ε Έθζεζε Σξνθίκσλ – Πνηψλ
FOOD EXPO GREECE 2019, θαζφηη αλακέλεηαη λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ επαγγεικαηηψλ θαη
θαηαλαισηψλ απφ φιε ηε ρψξα θαη ην εμσηεξηθφ λα θαιιηεξγήζεη θιίκα εκπηζηνζχλεο κε ην ειιεληθφ πξντφλ
θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ζπκθσληψλ θαη ζπλεξγαζηψλ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο εμαγσγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ.
• ΥΩΡΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ο ρψξνο πνπ έρεη πξνβιεθζεί γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παξαγσγηθψλ – εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ κε πξντφληα
αγξνδηαηξνθήο απφ ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο είλαη εκβαδνχ 190,50 η.κ.
Κφζηνο ζπκκεηνρήο
Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξίπηεξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαζθεπήο εθηηκάηαη φηη ζα
αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 19.800,00 € επξψ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ Φ.Π.Α.
ην παξαπάλσ θφζηνο πεξηιακβάλνληαη νη εμήο παξνρέο – ππεξεζίεο
ΥΩΡΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Πεξίπηεξν ζπκκεηνρήο Π.Γ.Δ.
Μαο δηαηίζεηαη εθζεζηαθφο ρψξνο πνπ βξίζθνληαη ζην Hall 1 ζηνλ ηνκέα πξνβνιήο Πεξηθεξεηψλ –
Δπηκειεηεξίσλ -Γήκσλ.
πγθεθξηκέλα δηαηίζεηαη ρψξνο κε αξίζκεζε Β34,37 C25,27,26,28 D25,27 ηχπνο λεζίδα δηαζηάζεσλ 190,5 η.κ
Σα πεξίπηεξα ζα παξαδνζνχλ έηνηκα θαηαζθεπαζκέλα ζηελ πεξηθέξεηα κε φιεο ηηο παξνρέο πνπ θαηαγξάθνληαη
ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηπηέξνπ, ζπγθεθξηκέλα :
Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
1.Έηνηκε θαηαζθεπή Ξπινθαηαζθεπή απφ mdf ρξψκαηνο ιεπθφ κε ηειηθφ χςνο Η=3,5m.
2.κε info counter γηα θάζε εθζέηε ηεο ΠΓΔ
3.Απφ κία Βηηξίλα πξνβνιήο πξντφλησλ γηα θάζε εθζέηε
4.Έλα ζθακπφ ή θάζηζκα ζε θάζε info desk ζπλνιηθά
5.Δθηππψζεηο κε ηελ επσλπκία ηνπ θάζε εθζέηε ζηε βηηξίλα θαη ζην info desk ηνπ
6.Κνηλφρξεζηε απνζήθε ζε θάζε λεζίδα(ζπλνιηθά 2 δχν απνζήθεο ησλ νπνίσλ ην εκβαδφλ ζα θαζνξηζηεί
θαηφπηλ ησλ αλαγθψλ ησλ εθζεηψλ ηεο πεξηθέξεηαο) ηελ απνζήθε ζα ηνπνζεηεζνχλ 2 πξίδεο ζηελ θαζεκία
γηα ιεηηνπξγία επαγγεικαηηθψλ ςπγείσλ θαη ξάθηα γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ ησλ εθζεηψλ.
7.Δπίζηξσζε δαπέδνπ κε κνθέηα κπιε ρξψκαηνο
8.Φσηηζκφο ηνπ πεξηπηέξνπ κε πξνβνιείο ΗQi/150W θαη ειεθηξνινγηθφ πίλαθα κε δηαθφπηε αζθαιείαο
Σερληθή Τπνζηήξημε Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Έθζεζε ζα παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημεαπφ εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ .
Γεληθέο Παξνρέο –Τπεξεζίεο
Με ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ έθζεζε παξέρνληαη ζε φινπο ηνπο εθζέηεο ηεο : πξνζθιήζεηο (θαη
ζε ειεθηξνληθή κνξθή) , θάξηεο «εθζέηε» γηα ειεχζεξε πξφζβαζε ζηνλ ρψξν ηεο Έθζεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ
θαη ησλ ζηειερψλ ηνπο γηα φιεο ηηο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο , ζπλεξγεία παιεηνθφξσλ θαη αλπςσηηθψλ
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γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ, θαζεκεξηλφο θαζαξηζκφο ηνπ πεξηπηέξνπ, ηαηξείν ,ειεχζεξε
πξφζβαζε ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο θαη ζεκηλάξηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ παξάιιεια κε ηελ FOOD EXPO.
Γεληθέο ππεξεζίεο - Τπεξεζίεο πξνβνιήο Τπνδνρή επηζθεπηψλ κε δχν γξακκαηείεο (ζηελ είζνδν 1 πιεζίνλ ηνπ
HALL1 θαη ζηελ είζνδν 2 πιεζίνλ ηνπ HALL 4 ) πνπ δηαζέηνπλ ηελ πιένλ ζχγρξνλε κεραλνξγάλσζε γηα ηελ
άκεζε θαηαγξαθή ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζηελ έθζεζε.
Παξνπζίαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηνλ θαηάινγν εθζεηψλ ηεο FOOD EXPO κε αλαιπηηθή
θαηαγξαθή φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ.
πκκεηνρή ησλ εθζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηηο Β2Β ζπλαληήζεηο κε μέλνπο ζεκαληηθνχο αγνξαζηέο.
Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ κέζσ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ έθζεζε λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο μέλνπο αγνξαζηέο ηνπο νπνίνπο ζα θηινμελήζεη ε
εηαηξεία καο (θάιπςε εμφδσλ εηζηηεξίσλ θαη δηακνλήο) θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο Έθζεζεο. Ο αξηζκφο ησλ
μέλσλ αγνξαζηψλ πνπ ζα εληαρηνχλ ζην πξφγξακκα hosted buyers ζα μεπεξάζνπλ ηνπο 900 θαη πξνέξρνληαη
απφ ζεκαληηθέο αγνξέο ζηφρνπο ηνπ εμσηεξηθνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ μέλσλ
επηζθεπηψλ πνπ ζα επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε ζα μεπεξάζεη ηνπο 4.000.
Γαζηξνλνκηθέο εθδειψζεηο θαη εκεξίδεο
Η ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζα πιαηζησζεί απφ γαζηξνλνκηθή εθδήισζε κε ζηφρν ηελ
αλάδεημε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ.
Σα κελνχ ζα παξνπζηάζνπλ θαηαμησκέλνη chefs απφ ηελ Λέζρε Αξρηκαγείξσλ Διιάδνο ζηνλ εηδηθά
δηακνξθσκέλν ρψξν ηνπ “Mediterranean Food Experience”.
Σν πεξίπηεξν ζα έρεη εληαία εηθφλα θαη ζα θαηαγξάθεηαη κέζσ ηεο ζεκαηνδφηεζεο φηη ηειεί θάησ απφ ηελ
νκπξέια ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηεο Αγξνδηαηξνθηθήο χκπξαμεο.
Η 6ε Γηεζλήο Έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, FOOD EXPO, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα απφ 16- 18
Μαξηίνπ 2019 ζην Athens Metropolitan Expo θαηαιακβάλνληαο 45.000 η.κ ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ
πεξηζζφηεξεο απφ 1.500 επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ πνηψλ απφ φινλ ηνλ θφζκν.
Σελ 6ε FOOD EXPO, αλακέλεηαη λα ηελ επηζθεθζνχλ 60.000 επαγγεικαηίεο απφ ηελ Διιάδα θαη 3.500
ζεκαληηθνί αγνξαζηέο απφ ην εμσηεξηθφ απφ ηνπο νπνίνπο νη 1.000 ζα είλαη εληαγκέλνη ζην πξφγξακκα
θηινμελίαο hosted buyers programs πνπ έρεη αλαπηχμεη ε εηαηξεία καο .
Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζην ρψξν ηεο έθζεζεο
θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε έλα ηεξάζηην αιιά εηδηθφ αγνξαζηηθφ θνηλφ.
Η δαπάλε: α) πληειεί άκεζα ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ζρεηίδνληαη, κε κία εθ ησλ
βαζηθφηεξσλ επηδηψμεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ νθείιεη λα είλαη ε πξνψζεζε πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ, νη νπνίεο
ζηα πιαίζηα δηακφξθσζεο επέιηθηεο θαη απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα,
πξέπεη λα ζηνρεχεη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ αλάπηπμε κηαο πνηνηηθήο γεσξγίαο πνπ λα απεπζχλεηαη ζε αγνξέο
πςεινχ βηνηηθνχ επηπέδνπ, κε πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. β) Δίλαη επηβεβιεκέλε θαη απνιχησο
αλαγθαία γηα ηελ επηηπρία ηεο εθδήισζεο γ) Αηηηνινγείηαη κε κεζηφηεηα, πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ζηελ
παξνχζα απφθαζε. δ) Πξνθχπηεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηφηεηα φηη 6ε Έθζεζε Σξνθίκσλ –
Πνηψλ FOOD EXPO GREECE 2019 απνηειεί κνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ αλάδεημε ησλ πνηνηηθψλ
αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο καο ζην εγρψξην θαη δηεζλέο θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ζπκβάιεη
ζηελ αλάδεημε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θη επεμεξγαζία αγξνηηθψλ θαη
παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. Δίλαη κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ ηφλσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο αγνξάο ηνπ
θιάδνπ κέζσ ηεο άκεζεο πψιεζεο νηθνλνκηθψλ θαη πνηνηηθψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη γηα ηελ πιεξέζηεξε
ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή απφ ηα εθηηζέκελα πξντφληα κέζσ ησλ εθδειψζεσλ (γεπζηγλσζίεο, εηδηθέο ηηκέο
θιπ.) ησλ επηρεηξήζεσλ.
ε) Δπηηπγράλεηαη ην θπξηφηεξν θαη επηδησθφκελν, ήηνη ε θαη’ νπδέλα ηξφπν ππέξβαζε, ελφςεη θαη ηεο
ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, πνπ επηβάιιεη ηελ πξνζαξκνγή ζε λένπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη
αξρέο, ην θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο πξνζήθνλ κέηξν.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247Α’) «Πεξί
Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ», δεκφζηα δαπάλε είλαη ε γελφκελε ρξεζηκνπνίεζε πηζηψζεσο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ δεκνζίνπ, επίζεο σο δεκφζηεο δαπάλεο αλαγλσξίδνληαη
φζεο πξνβιέπνληαη απφ γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε ή ζπληεινχλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ησλ θνξέσλ, φπσο
απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηηο θαηαζηαηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δηαηάμεηο ηνπο ή εμππεξεηνχλ ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο
απηψλ.
Η δαπάλε ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ ελ ιφγσ έθζεζε, ζχκθσλα κε ηα
πξναλαθεξφκελα, κπνξεί λα κελ εμππεξεηεί άκεζα ηε ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο ή λα κελ
ζπλδέεηαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο αλάγθεο, ζπληειεί φκσο α) ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν (Ν.3852/2010) θαη ζπγθεθξηκέλα θαιχπηνπλ,
ηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ κία πνιηηηθή πνπ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ
αλάπηπμε πνηνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνδηαηξνθήο πνπ απνηειεί ζηξαηεγηθφ
ζηφρν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ψζηε ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο λα
απνηεινχλ πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη λα βξίζθνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε αγνξέο πςεινχ βηνηηθνχ
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επηπέδνπ. Η Πεξηθέξεηα ζπλεξγάδεηαη κε αξκφδηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο θαη Δπηκειεηήξηα πξνθεηκέλνπ λα
αλαιεθζνχλ πξσηνβνπιίεο πνπ ζα βειηηψζνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο. β) Δίλαη επηβεβιεκέλε θαη αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή
ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ έθζεζε, γ) Αηηηνινγείηαη κε κεζηφηεηα,
πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα, δ) πξνθχπηεη πέξαλ πάζαο ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηφηεηα ε επξεία απήρεζε ηεο 6ε
Γηεζλήο Έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, FOOD EXPO 2019, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ
1.500 επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ πνηψλ απφ φινλ ηνλ θφζκν. Θεσξνχκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ
ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο καο δηφηη απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε ζπλάληεζε θαζφηη αλακέλεηαη λα πξνζειθχζεη
ην ελδηαθέξνλ επαγγεικαηηψλ θαη θαηαλαισηψλ απφ φιε ηε ρψξα θαη ην εμσηεξηθφ λα θαιιηεξγήζεη θιίκα
εκπηζηνζχλεο κε ην ειιεληθφ πξντφλ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ζπκθσληψλ θαη ζπλεξγαζηψλ κε ζθνπφ
ηελ ελίζρπζε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ. ε) Δπηηπγράλεηαη ην θπξηφηεξν θαη
επηδησθφκελν, ήηνη ε θαη’ νπδέλα ηξφπν ππέξβαζε, ελφςεη θαη ηεο ππάξρνπζα νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, πνπ
επηβάιιεη ηελ πξνζαξκνγή ζε λένπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη αξρέο ην θαηά δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο
θαη ινγηθήο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο πξνζήθνλ κέηξν.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε
Σελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ 6ε Έθζεζε
Σξνθίκσλ – Πνηψλ FOOD EXPO GREECE 2019, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 16 έσο 18 Μαξηίνπ 2019,
ζηελ Αζήλα ζην Athens Metropolitan Expo, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηξία Δπηκειεηήξηα Αηησιναθαξλαλίαο,
Αραΐαο & Ηιείαο ζε θνηλφ εθζεζηαθφ ρψξν πεξίπηεξν καδί κε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο. δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 19.800€ επξψ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ Φ.Π.Α θαζψο θαη ηελ
εμνπζηνδφηεζε ηνπ Αλη/ξρε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Π.Γ.Δ θ. Κσλ/λνπ Μεηξφπνπινπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «FORUM ΔΚΘΔΔΙ – ΔΚΓΟΔΙ –ΤΝΔΓΡΙΑ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «FORUM A.E. ΔΚΘΔΔΙ – ΔΚΓΟΔΙ – ΤΝΔΓΡΙΑ»,
κε ΑΦΜ 998644926 ΓΟΤ ΦΑΔ Πεηξαηά , πνπ εδξεχεη ζηνλ Άγην Γεκήηξην, ζηελ νδφ Λ. Βνπιηαγκέλεο, αξηζκφο
328, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν
απηήο θ. Νηθφιαν Υνπδαιάθε, θαη ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «FORUM Α.Δ»
Η Γαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη έρεη εθδνζεί ε ππ.
αξηζ. 62518/4624/6-3-2019 βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Γηεχζπλζεο ΟηθνλνκηθνχΓεκνζηννηθνλνκηθνχ Διέγρνπ.

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».

ΑΔΑ: ΩΧΒ17Λ6-ΕΔΔ
 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)
 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: 71797/88/6.3.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 19.800,00 € επξώ

ζπκπεξηιακβαλόκελνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ 6ε
Έθζεζε Σξνθίκσλ – Πνηώλ FOOD EXPO GREECE 2019, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 16 έσο
18 Μαξηίνπ 2019, ζηελ Αζήλα ζην Athens Metropolitan Expo, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηξία
Δπηκειεηήξηα Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο & Ηιείαο ζε θνηλό εθζεζηαθό ρώξν πεξίπηεξν καδί κε
επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο.

ΑΔΑ: ΩΧΒ17Λ6-ΕΔΔ
2.

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Αλη/ξρε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Π.Γ.Δ. θ. Κσλ/λν Μεηξόπνπιν γηα

ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο κε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «FORUM ΔΚΘΔΔΙ –
ΔΚΓΟΔΙ – ΤΝΔΓΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «FORUM A.E.
ΔΚΘΔΔΙ – ΔΚΓΟΔΙ – ΤΝΔΓΡΙΑ», κε ΑΦΜ 998644926, ΓΟΤ ΦΑΔ Πεηξαηά, πνπ εδξεύεη
ζηνλ Άγην Γεκήηξην, ζηελ νδό Λ. Βνπιηαγκέλεο, αξηζκόο 328, θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ
Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν απηήο θ. Νηθόιαν Υνπδαιάθε,
θαη ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «FORUM Α.Δ.».
Η Γαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019, θαη έρεη
εθδνζεί ε ππ. αξηζ. 62518/4624/6-3-2019 βεβαίσζε ύπαξμεο πίζησζεο ηεο Γηεύζπλζεο
Οηθνλνκηθνύ - Γεκνζηννηθνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο

Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ

