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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 373/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: οικ.70496/291/6.3.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 373/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 2.693,08
επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. πνπ αθνξά ηε ζπλδηνξγάλσζε ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ
Παηξώλ, ηνπ πκβνπιεπηηθνύ Κέληξνπ Γπλαηθώλ Πάηξαο ηνπ Κ.Δ.Θ.Ι. θαη ηεο Γπλαηθείαο
πιινγηθόηεηαο Πάηξαο κε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, Έθζεζεο ηνπ Ιδξύκαηνο ηεο Βνπιήο
ησλ Διιήλσλ κε ζέκα: «Ο Φεκηληζκόο ζηα ρξόληα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, 1974-1990. Ιδέεο,
ζπιινγηθόηεηεο,

δηεθδηθήζεηο»

θαη

ησλ

παξάιιεισλ

εθδειώζεσλ

απηήο,

πνπ

ζα

πξαγκαηνπνηεζνύλ από ηηο 16/3/2019 έσο ηηο 14/4/2019 ζηελ Πάηξα, ζηελ «Αγνξά Αξγύξε», κε
απεπζείαο αλάζεζε, θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ θαη επηινγήο ηεο νηθνλνκηθόηεξεο, πνπ αθνξά
έμνδα δηακνλήο, ερεηηθήο - νπηηθναθνπζηηθήο θάιπςεο, εθηύπσζεο εληύπσλ θαη αθηζώλ θαη
παξνρήο coffee break, αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ησλ ζρεηηθώλ εθδειώζεσλ», 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 373/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 12ο θέμα ππο ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ηο
ζώμα ζςμθώνηζε ομόθυνα κε ηίηιν: «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ
ησλ 2.693,08 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. πνπ αθνξά ηε ζπλδηνξγάλσζε ηνπ Γηθεγνξηθνύ
πιιόγνπ Παηξώλ, ηνπ πκβνπιεπηηθνύ Κέληξνπ Γπλαηθώλ Πάηξαο ηνπ Κ.Δ.Θ.Ι. θαη ηεο
Γπλαηθείαο πιινγηθόηεηαο Πάηξαο κε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, Έθζεζεο ηνπ Ιδξύκαηνο
ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ κε ζέκα: «Ο Φεκηληζκόο ζηα ρξόληα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, 1974-1990.
Ιδέεο, ζπιινγηθόηεηεο, δηεθδηθήζεηο» θαη ησλ παξάιιεισλ εθδειώζεσλ απηήο, πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζνύλ από ηηο 16/3/2019 έσο ηηο 14/4/2019 ζηελ Πάηξα, ζηελ «Αγνξά Αξγύξε», κε
απεπζείαο αλάζεζε, θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ θαη επηινγήο ηεο νηθνλνκηθόηεξεο, πνπ αθνξά
έμνδα δηακνλήο, ερεηηθήο - νπηηθναθνπζηηθήο θάιπςεο, εθηύπσζεο εληύπσλ θαη αθηζώλ θαη
παξνρήο coffee break, αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ησλ ζρεηηθώλ εθδειώζεσλ».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: οικ.70496/291/6.3.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα
θάησζη:
Έτονηας σπόυη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α/7-6-2010), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη.
2. Σν άξζξν 65 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α/2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) & δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.80/2016 (ΦΔΚ 145Α) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο»
4. 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 4309/β/30-12-2016).
5. Σελ ππ’ αξηζκ. 165633/8-8-2017 Απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» (ΦΔΚ 2953/Β’/29-8-2017) κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε ππ’ αξ. 248595/27-12-2016 απφθαζε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε
ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»(ΦΔΚ 4309/Β/30-12-2016).
6. Σελ ππ. αξηζκ. 228/15-11-2018 (ΑΓΑ:6Ε067Λ6-Γ03) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019». Ζ αλσηέξσ
απφθαζε βξέζεθε λφκηκε κε ηελ αξηζκ. πξση. 265933/28-12-2018 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΑΓΑ:ΧΦ7ΛΟΡ1Φ-ΠΓΟ).
7. Σελ ππ’ αξ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε» ζηνλ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ 281/Β/7-22017).
8. Σελ ππ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 111/η.
ΤΟΓΓ/9.3.2017)) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
9. Σελ ππ’ αξ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκνχ Πξνέδξνπ
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η. Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
10. Σελ ππ’ αξ. 69923/876/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Μεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε
πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017).
11. Σελ ππ’ αξ. 124608/1625/9-5-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Σξνπνπνίεζεο
ηεο 6302/60/9-1-2017(ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο «Μεηαβίβαζε
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αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»(ΦΔΚ
1864/Β/26-5-2017).
12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 παξ. Ζ, εδαθ.13, 15, ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α/7-6-2010), φπσο
απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
13. Σελ ππ΄ αξηζκ 253/28-12-2018 (ΑΓΑ: ΧΑ407Λ6-Κ0Φ) Απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδνο κε ηε νπνία εγθξίζεθε ε πινπνίεζε ζπλδηνξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο πξνγξακκάησλ Αζιεηηθψλ θαη
Πνιηηηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019.
14. Σν ππ’ αξηζκ. 170/28-2-2019 αίηεκα ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Παηξψλ.
15. Σν ππ’ αξηζκ. 66949/277/1-3-2019 (Οξζή επαλάιεςε 4-3-2019) αίηεκα βεβαίσζεο χπαξμεο πίζησζεο
πξνο ην Γηαηάθηε.
16. Σελ Α/Α 1542/6-3-2019 (ΑΓΑ: 6Υ617Λ6-ΛΡΑ) Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηεο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθνχ θαη Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
17. Σελ ππ’ αξηζκ. 129/2019 (ΑΓΑ: 66ΗΧ7Λ6-ΑΣΦ) Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο & Κνηλσληθήο
Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο.
αο γλσξίδνπκε φηη θαηά ην δηάζηεκα 16-3-2019 έφς 14-4-2019 ζπλδηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ Γηθεγνξηθφ
χιινγν Παηξψλ, ην πκβνπιεπηηθφ Κέληξν Γπλαηθψλ Πάηξαο ηνπ Κ.Δ.Θ.Η. ηελ Γπλαηθεία πιινγηθφηεηα
Πάηξαο θαη ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ «Αγνξά Αξγχξε» ηεο Πάηξαο Έθζεζε ηνπ Ηδξχκαηνο ηεο
Βνπιήο ησλ Διιήλσλ κε ζέκα: «Ο Φεκηληζκφο ζηα ρξφληα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, 1974-1990. Ηδέεο,
ζπιινγηθφηεηεο, δηεθδηθήζεηο» θαη παξάιιειεο εθδειψζεηο απηήο.
Σν πξφγξακκα ηεο αλσηέξσ έθζεζεο ζα πεξηιακβάλεη:
Α. Σα εγθαίληα ηεο αλσηέξσ έθζεζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηηο 16-3-2019 ην απφγεπκα, ψξεο 18.3021.00 ζηελ «Αγνξά Αξγχξε».
Β. ηνλ ίδην ρψξν ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 2 εκεξίδεο κε ζέκα ζρεηηθφ κε ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο θαη ηα
πξνβιήκαηα ησλ γπλαηθψλ ρζεο θαη ζήκεξα, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 29-3-2019 εκέξα Παξαζθεπή, ψξεο 18.3021.00 θαη ζηηο 30-3-2019 εκέξα άββαην, ψξεο 10.00-14.00.
Γ. ρεηηθή πνιηηηζηηθή εθδήισζε ζηηο 13-4-2019 εκέξα άββαην θαη ψξεο 18.00- 21.00.
Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπλδηνξγάλσζε, πνπ ζα θηινμελήζεη ηελ ελ ιφγσ Έθζεζε ηνπ Ηδξχκαηνο ηεο Βνπιήο ησλ
Διιήλσλ θαη θέξεη ηε ζθξαγίδα ηεο, ζα ζπκβάιιεη ζηελ πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο,
αθνχ απηή ζα ηελ επηζθεθζνχλ θαη ζα μελαγεζνχλ καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζχιινγνη, θνξείο
θαη πνιίηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Π.Γ.Δ., φπσο δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηε δηνξγάλσζε θαη πξνβνιή ηεο
θαη ζε άιιεο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, φπσο ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Θεζζαινλίθε),
Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο (Βφινο) θαη Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο (Αληίθπξα).
Ο εθηηκψκελνο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη ζε 6.500,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α..
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άρθροσ 186 παράγραθος ΙΙ Η ηοσ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α’) «Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο», φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ
ηνκέα Παηδείαο – Πνιηηηζκνχ – Αζιεηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ ε πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη εθδειψζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (πεξίπησζε 13) θαζψο θαη ε θνηλή νξγάλσζε κε
ηνπηθνχο θνξείο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη
ηε δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο (πεξίπησζε 15).
Δπηπιένλ, κε ηελ ππ΄ αξηζκ 253/28-12-2018 Απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδνο εγθξίζεθε
ε πινπνίεζε ζπλδηνξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο πξνγξακκάησλ Αζιεηηθψλ θαη Πνιηηηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019.
ην πιαίζην απηφ, ε δαπάλε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε ηνπ
Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Παηξψλ, ηνπ πκβνπιεπηηθνχ Κέληξνπ Γπλαηθψλ Παηξψλ/Κ.Δ.Θ.Η. θαη ηεο Γπλαηθείαο
πιινγηθφηεηαο Πάηξαο κε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο Έθζεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ
κε ζέκα: «Ο Φεκηληζκφο ζηα ρξφληα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, 1974-1990. Ηδέεο, ζπιινγηθφηεηεο, δηεθδηθήζεηο»
θαη ησλ παξάιιεισλ εθδειψζεσλ απηήο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηηο 16/3/2019 έσο ηηο 14/4/2019
ζηελ Πάηξα, ζηελ «Αγνξά Αξγχξε», ζπληειεί άκεζα ζηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο, κέζσ ηεο
πξνάζπηζεο ηεο ηζφηεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηάδνζεο ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαζψο θαη ηεο
πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ ηφπνπ καο. Ζ Έθζεζε θαη νη ζρεηηθέο εθδειψζεηο πνπ ηελ
πιαηζηψλνπλ απνηεινχλ, επίζεο, κηα κνλαδηθή επθαηξία αλάδεημεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζεβαζκνχ ησλ
δηθαησκάησλ ηεο γπλαίθαο, ηεο θαηαδίθεο ηεο άληζεο κεηαρείξηζεο, ηεο πξνψζεζεο ηεο αξκνληθήο θνηλσληθήο
ζπκβίσζεο θαη ηεο απνδνρήο ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ, ιεηηνπξγψληαο σο κέζν
πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο θαη θαιιηέξγεηαο εζψλ θαη αμηψλ.
Δπηπξνζζέησο, σο πνιηηηζηηθή/θαιιηηερληθή εθδήισζε ε ελ ιφγσ ζπλδηνξγάλσζε είλαη έλα «ηδηαίηεξν» πξντφλ
πνπ ζπλδξάκεη ζεηηθά ζηελ αλάδεημε ηεο πινχζηαο ηζηνξίαο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ καο,
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πξνζθέξνληαο δπλαηφηεηεο κε άκεζν θαη έκκεζν ηξφπν πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ, εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ
ηξφπν ηελ εμσζηξέθεηα ηεο Πεξηθέξεηαο.
Παξφηη, φπσο αλαθέξζεθε, έλαο εθ ησλ πξσηαξρηθψλ ζηφρσλ θαη βαζηθή επηδίσμε ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη ε
πξνψζεζε δξάζεσλ νη νπνίεο πξνάγνπλ ηηο εζηθέο αμίεο, ελ ηνχηνηο ε εθηεηακέλε θαη παξαηεηακέλε
νηθνλνκηθή θξίζε δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα γηα ζπκκεηνρή ζε πνιπδάπαλεο δξαζηεξηφηεηεο, δηα ηνχην ε
Πεξηθέξεηα ζα ζπκβάιεη θαη ζα ζπκκεηέρεη νηθνλνκηθά ζε πνιηηηζηηθέο δξάζεηο, ησλ νπνίσλ πηζηεχεη ζηελ
νπζηψδε ζπκβνιή ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ζηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπο. Ζ Πεξηθέξεηα
Γπηηθήο Διιάδαο, δηακέζνπ ηέηνησλ εθδειψζεσλ, έρεη ηελ επθαηξία λα δηακνξθψζεη κηα πνιηηηζηηθή πνιηηηθή
κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε δσληαλήο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο παξάδνζεο. Ζ δαπάλε ζπκκεηνρήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο ζηελ δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο, είλαη κηθξφηεξε δε ηεο ζπλνιηθήο
πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ελψ δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα δελ ζα ππεξβαίλεη ην εθ ηεο εηδηθήο απηήο πεξίζηαζεο (νηθνλνκηθή θξίζε)
επηβεβιεκέλν θαη αλαγθαίν κέηξν, ην νπνίν πεγάδεη απφ ηελ απαξαίηεηε ιφγσ επνρήο δεκνζηνλνκηθή ιηηφηεηα.
Η ζσνολική δαπάνη ηην οποία θα καλύυει η Περιθέρεια Δσηικής Ελλάδας γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηηο
αλσηέξσ εθδειψζεηο ζα είλαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 2.693,08 εσρώ ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ θαη αθνξά
έμνδα δηακνλήο, ερεηηθήο-νπηηθναθνπζηηθήο θάιπςεο, εθηχπσζε εληχπσλ θαη αθηζψλ θαη παξνρή coffee
break, αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ησλ αλσηέξσ εθδειψζεσλ.
ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο, ζπιινγήο πξνζθνξψλ θαη
επηινγήο ηεο νηθνλνκηθφηεξεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζσλλογή προζθορών γηα ηελ αλάιεςε ησλ αλσηέξσ
δαπαλψλ σο εμήο:
Α) ΔΙΑΜΟΝΗ
CASTELLO CITY, πξνζθνξά πνζνχ 58,50 € αλά δσκάηην (κε πξσηλφ θαη ζπκπ. 3,00 € θφξνο
δηακνλήο/δηαλπθηέξεπζε)
PATRAS PALACE HOTEL, πξνζθνξά πνζνχ 55,00 €
(κε πξσηλφ θαη ζπκπ. 3,00 € θφξνο
δηακνλήο/δηαλπθηέξεπζε)
HOTEL ASTIR, πξνζθνξά πνζνχ 58,00 € αλά δσκάηην πιένλ 3,00 € θφξνο δηακνλήο/δηαλπθηέξεπζε.
B) ΗΥΗΣΙΚΗ - ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ
ΣΗΓΚΑ ART SOUND, VISION & LIGHT, πξνζθνξά πνζνχ 496,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡ.ΥΑΡΑ-ΔΝΟΗΚΗΑΔΗ ΖΥΖΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ, πξνζθνξά πνζνχ 520,80 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
LIVE SOUND, πξνζθνξά πνζνχ 450,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
Γ) ΑΦΙΕ – ΕΚΣΤΠΧΕΙ
CONNECTIONS-Πνιηηηζκφο θαη επηθνηλσλία, πξνζθνξά πνζνχ 675,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
ΚΑΣΡΗΒΔΖ Δ.Δ. Γξαθηθέο Σέρλεο, πξνζθνξά πνζνχ 793,60 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
JAMBACOPY - Φεθηαθφ Σππνγξαθείν - Φσηνηππίεο, πξνζθνξά πνζνχ 855,60 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
Δ) COFFEE BREAK
-(Κνηλ..Δπ.Έληαμεο) «ΟΗ ΓΔΦΤΡΔ»
πξνζθνξά πνζνχ 2,60 € πλέον ΦΠΑ/άηομο γηα 120 άηνκα γηα ην coffee break (29-30/3/2019)
θαη 5,60€ πλέον ΦΠΑ/αηομο γηα 100 άηνκα γηα ην catering afternoon buffet (16/3/2019)
-ΛΟΖ CATERING
πξνζθνξά πνζνχ 2,70 € πλέον ΦΠΑ/άηομο γηα 120 άηνκα γηα ην coffee break (29-30/3/2019)
θαη 6,50 € πλεον ΦΠΑ /αηομο γηα 100 άηνκα γηα ην catering afternoon buffet (16/3/2019)
-ΓΡΗΒΖΛΑ ΓΖΜ. & ΟΦΗΑ Ο.Δ. ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΟ «ΜΟΤΔΛΗΝ»
πξνζθνξά πνζνχ 4,50€ πλεον ΦΠΑ/άηομο γηα 120 άηνκα γηα ην coffee break (29-30/3/2019)
θαη 6,00 € πλεον ΦΠΑ /αηομο γηα 100 άηνκα γηα ην catering afternoon buffet (16/3/2019)
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ,
Ειζηγούμαζηε
Σελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 2.693,08 εσρώ ζσμπεριλαμβανομένοσ
Φ.Π.Α. πνπ αθνξά ηε ζπλδηνξγάλσζε ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Παηξψλ, ηνπ πκβνπιεπηηθνχ Κέληξνπ
Γπλαηθψλ Πάηξαο ηνπ Κ.Δ.Θ.Η. θαη ηεο Γπλαηθείαο πιινγηθφηεηαο Πάηξαο κε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο
Διιάδαο, Έθζεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ κε ζέκα: «Ο Φεκηληζκφο ζηα ρξφληα ηεο
Μεηαπνιίηεπζεο, 1974-1990. Ηδέεο, ζπιινγηθφηεηεο, δηεθδηθήζεηο» θαη ησλ παξάιιεισλ εθδειψζεσλ απηήο,
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηηο 16/3/2019 έφς ηις 14/4/2019 ζηελ Πάηξα, ζηελ «Αγνξά Αξγχξε», κε
απεπζείαο αλάζεζε, θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ θαη επηινγήο ηεο νηθνλνκηθφηεξεο, σο εμήο:
α) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 440,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηε δηακνλή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην
μελνδνρείν PATRAS PALACE,
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β) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 496,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ ερεηηθή-νπηηθναθνπζηηθή θάιπςε ζηελ
εηαηξεία ΣΗΓΚΑ ART SOUND, VISION & LIGHT,
γ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 675,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ θάιπςε ησλ εθηππσηηθψλ αλαγθψλ ζηελ
εηαηξεία CONNECTIONS - Πνιηηηζκφο θαη επηθνηλσλία,
δ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 1.081,28 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ παξνρή δηαιείκκαηνο θαθέ (coffee
break-catering buffet) ζηελ (Κνηλ..Δπ.Έληαμεο) «ΟΗ ΓΔΦΤΡΔ»,
αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλδηνξγάλσζεο.
Ζ δαπάλε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ ελ ιφγσ ζπλδηνξγάλσζε: α) ζπληειεί ζηελ
εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν
(Ν.3852/2010), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ζπγθεθξηκέλα θαιχπηνπλ ηελ πινπνίεζε
πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειψζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (πεξίπησζε 13) θαζψο θαη ε θνηλή
νξγάλσζε κε ηνπηθνχο θνξείο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο θαη ηε δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο (πεξίπησζε 15), β) είλαη επηβεβιεκέλε θαη απνιχησο αλαγθαία
γηα ηε δηεμαγσγή ηεο Έθζεζεο θαη ησλ παξάιιεισλ εθδειψζεσλ, γ) αηηηνινγείηαη κε κεζηφηεηα, πιεξφηεηα θαη
ζαθήλεηα, δ) πξνθχπηεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηφηεηα, ε επξεία απήρεζε ησλ ελ ιφγσ
εθδειψζεσλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ε) ηέινο θαη’ νπδέλα ηξφπν ππεξβαίλεη,
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.
Σν πνζφ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο Κ.Α.Ε:
00.072/0844.01.1122 θαη έρεη εθδνζεί γη’ απηφ ην ζθνπφ η Α/Α 1542/6-3-2019 (ΑΔΑ: 6Υ617Λ6-ΛΡΑ)
Απόθαζη Ανάληυης Δαπάνης ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ θαη Γεκνζηνλνκηθνχ 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».
 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.
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 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: νηθ.70496/291/6.3.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 2.693,08 εςπώ
ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. πνπ αθνξά ηε ζπλδηνξγάλσζε ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ
Παηξώλ, ηνπ πκβνπιεπηηθνύ Κέληξνπ Γπλαηθώλ Πάηξαο ηνπ Κ.Δ.Θ.Ι. θαη ηεο Γπλαηθείαο
πιινγηθόηεηαο Πάηξαο κε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, Έθζεζεο ηνπ Ιδξύκαηνο ηεο Βνπιήο
ησλ Διιήλσλ κε ζέκα: «Ο Φεκηληζκόο ζηα ρξόληα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, 1974 - 1990. Ιδέεο,
ζπιινγηθόηεηεο,

δηεθδηθήζεηο»

θαη

ησλ

παξάιιεισλ

εθδειώζεσλ

απηήο,

πνπ

ζα

πξαγκαηνπνηεζνύλ από ηηο 16/3/2019 έυρ ηιρ 14/4/2019 ζηελ Πάηξα, ζηελ «Αγνξά Αξγύξε», κε
απεπζείαο αλάζεζε, θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ θαη επηινγήο ηεο νηθνλνκηθόηεξεο, σο εμήο:
α) κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 440,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηε δηακνλή ησλ
ζπκκεηερόλησλ ζην μελνδνρείν PATRAS PALACE,
β) κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 496,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ ερεηηθή νπηηθναθνπζηηθή θάιπςε ζηελ εηαηξεία ΣΙΓΚΑ ART SOUND, VISION & LIGHT,
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γ) κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 675,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ θάιπςε ησλ εθηππσηηθώλ
αλαγθώλ ζηελ εηαηξεία CONNECTIONS - Πνιηηηζκόο θαη επηθνηλσλία,
δ) κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 1.081,28 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ παξνρή δηαιείκκαηνο
θαθέ (coffee break-catering buffet) ζηελ (Κνηλ. . Δπ. Έληαμεο) «ΟΙ ΓΔΦΤΡΔ»,
αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλδηνξγάλσζεο.
Η δαπάλε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ ελ ιόγσ ζπλδηνξγάλσζε: α)
ζπληειεί ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο όπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ
ηδξπηηθό λόκν (Ν.3852/2010), όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, θαη ζπγθεθξηκέλα θαιύπηνπλ
ηελ πινπνίεζε πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειώζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (πεξίπησζε
13) θαζώο θαη ε θνηλή νξγάλσζε κε ηνπηθνύο θνξείο πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ κε ζθνπό ηε
δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο (πεξίπησζε 15),
β) είλαη επηβεβιεκέλε θαη απνιύησο αλαγθαία γηα ηε δηεμαγσγή ηεο Έθζεζεο θαη ησλ παξάιιεισλ
εθδειώζεσλ, γ) αηηηνινγείηαη κε κεζηόηεηα, πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα, δ) πξνθύπηεη πέξαλ πάζεο
ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηόηεηα, ε επξεία απήρεζε ησλ ελ ιόγσ εθδειώζεσλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ
ζηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ε) ηέινο θαη’ νπδέλα ηξόπν ππεξβαίλεη, 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.
Σν πνζό ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο Κ.Α.Δ:
00.072/0844.01.1122 θαη έρεη εθδνζεί γη’ απηό ην ζθνπό η Α/Α 1542/6-3-2019 (ΑΓΑ: 6Υ617Λ6ΛΡΑ) Απόθαζη Ανάλητηρ Γαπάνηρ ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθνύ θαη Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ.
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

