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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 568/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ.79971/344/14.3.2019 εισήγηση του Γραφείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 568/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 992,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας

στη

συνδιοργάνωση

εκδήλωσης

που

διοργανώνεται

από

την

εφημερίδα

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, με αφορμή την συμπλήρωση 200
ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στις 21
Μαρτίου 2019 με θέμα: «Μιλάμε για την Ιστορία του τόπου μας», και αφορά την κάλυψη
οπτικοακουστικών (επιπλέον εξοπλισμός) καθώς και εκτυπωτικών αναγκών (αφίσες, προσκλήσεις,
roll ups, banners,εκτυπώσεις πάνελ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας
αγοράς με συλλογή προφορών και επιλογής της οικονομικότερης, αναγκαίων για την επιτυχή
διοργάνωση της εκδήλωσης», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Σάββας Αυγέρης
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 10/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
15η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

8324/861/15.3.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,
κ.Μπράμος Παναγιώτης.

Επίσης από την συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο κ.Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 568/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , με τίτλο:
«Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεσης

πίστωσης

μέχρι

του

ποσού

των

992,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
συνδιοργάνωση εκδήλωσης που διοργανώνεται από την εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και το
Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, με αφορμή την συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της
Ελληνικής Επανάστασης, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στις 21 Μαρτίου 2019 με θέμα:
«Μιλάμε για την Ιστορία του τόπου μας», και αφορά την κάλυψη οπτικοακουστικών (επιπλέον
εξοπλισμός) καθώς και εκτυπωτικών αναγκών (αφίσες, προσκλήσεις, roll ups, banners,εκτυπώσεις
πάνελ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προφορών
και επιλογής της οικονομικότερης, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ.79971/344/14.3.2019 εισήγηση του Γραφείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας της Π.Δ.Ε, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
του άρθρου 186 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. Το άρθρο 65 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 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
4. Την Απόφαση 248595/27-12-2016 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).
5. Την υπ’ αριθμ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ’ 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. αριθμ. 228/15-11-2018 (ΑΔΑ:6Ζ067Λ6-Γ03) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019». Η ανωτέρω
απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 265933/28-12-2018 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ:ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΔΟ).
7. Την υπ’ αρ. 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/7-22017),
8. Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
9. Την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
10.
Την υπ’αρ. 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).
1. Τις διατάξεις
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Την υπ’ αρ. 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).
12.
Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ.Η, εδαφ.13, 15, 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.
13.
Την υπ΄αριθμ 253/28-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΑ407Λ6-Κ0Ψ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδος με τη οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση συνδιοργάνωσης και εκτέλεσης προγραμμάτων
Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
14.
Τις από 8/3/2019 και 12/3/2019 επιστολές της εφημερίδας «Πελοπόννησος».
15. Το υπ.αριθμ. 766/319/12-3-2019 αίτημα δέσμευσης πίστωσης προς το γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών - Διατάκτη για διενέργεια δαπάνης.
16.
Την Α/Α 1591/2019 (ΑΔΑ: Ω6ΑΡ7Λ6-ΡΛΝ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης
Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
17.
Την υπ’ αριθμ. 132/2019 Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
11.

Σας γνωρίζουμε ότι με αφορμή την συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης η Εφημερίδα «Πελοπόννησος» διοργανώνει κύκλο ιστορικών ομιλιών με τίτλο:
«Μιλάμε για την Ιστορία του τόπου μας». Οι ομιλίες πραγματοποιούνται από ιστορικούς και εν γένει
άτομα του πνεύματος, στις οποίες προσεγγίζονται όψεις της Επανάστασης και κατατίθενται οι απόψεις
των ομιλητών.
Στο πλαίσιο των παραπάνω εκδηλώσεων έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί στις 21 Μαρτίου 2019
και ώρα 19:30 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών εκδήλωση με ομιλία της κας Λιλίκας
Δημακοπούλου, η οποία συνδιοργανώνεται από την Εφημερίδα «Πελοπόννησος» και το Αρχαιολογικό
Μουσείο Πατρών.
Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης ανέρχεται σε 4.030,00 ευρώ σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σχεδιασμός
Δημιουργικού
Εκτυπωτικά
Χώρος
Κάλυψη
Παραγωγές Α/V
Προβολη
Προβολη
Προβολη
Αμοιβές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σχεδιασμός επικοινωνιακής ταυτότητας,
προσαρμογών, έντυπων και σημάνσεων
Παραγωγή υλικού προβολής (αφίσες,
προσκλήσεις, roll ups, εκτυπώσεις πάνελ)
Επιπλέον Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός
Φωτογραφική κάλυψη
Παραγωγή Εισαγωγικού Βίντεο
Προσκλήσεις - Ηλεκτρονικές, Τηλεφωνικές
Αφίσες Λάβαρα-Τόποθέτηση
Campagnia Facebook - Social
Προσωπικό εκδήλωσης
Catering για 150 άτομα (κρασί,
αναψυκτικό, σνακ)
Δείπνο ομιλητών
Μετακίνηση Ομιλητών
Φιλοξενία Ομιλητών

Επισιτιστικά
Επισιτιστικά
Φιλοξενία
Φιλοξενία
Συνολικό Κόστος
Αναλογούν ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

BUDGET
300
600
200
100
300
300
100
200
100
500
200
150
200
3250
780
4030

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συμμετέχει στη συνδιοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης με τη
διάθεση ποσού 800,00€ πλεον Φ.Π.Α. ήτοι 992,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που αφορά την
κάλυψη οπτικοακουστικών αναγκών (επιπλέον εξοπλισμός) δαπάνης μέχρι του ποσού των 200,00 €
πλεον Φ.Π.Α. (248,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και εκτυπωτικών αναγκών (αφίσες,
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προσκλήσεις, roll ups, banners, εκτυπώσεις πάνελ) δαπάνης μέχρι του ποσού των 600,00 € πλεον
ΦΠΑ (744,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση της
εκδήλωσης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’)
«Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στις αρμοδιότητες των
Περιφερειών που αφορούν στον τομέα Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ
άλλων η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (περίπτωση
13) καθώς και η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη
διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους (περίπτωση 15).
Επιπλέον, με την υπ΄αριθμ 253/28-12-2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος
εγκρίθηκε η υλοποίηση συνδιοργάνωσης και εκτέλεσης προγραμμάτων Αθλητικών και Πολιτιστικών
Δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
Στο πλαίσιο αυτό, η δαπάνη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ανωτέρω
συνδιοργάνωση συντελεί άμεσα στην πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας, μέσω της διάδοσης της
πολιτιστικής και εθνικής μας κληρονομιάς. Επιπροσθέτως, ως πολιτιστική εκδήλωση η εν λόγω
συνδιοργάνωση συνδράμει θετικά στην ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας του τόπου μας και στην
διαμόρφωση εθνικής συνείδησης, απαραίτητα στοιχεία ανάπτυξης της παιδείας και του πολιτισμού
ενός λαού.
Παρότι, όπως αναφέρθηκε, ένας εκ των πρωταρχικών στόχων και βασική επιδίωξη της Περιφέρειας
είναι η προώθηση δράσεων οι οποίες προάγουν τις ηθικές αξίες, εν τούτοις η εκτεταμένη και
παρατεταμένη οικονομική κρίση δεν αφήνει πολλά περιθώρια για συμμετοχή σε πολυδάπανες
δραστηριότητες, δια τούτο η Περιφέρεια θα συμβάλει και θα συμμετέχει οικονομικά σε πολιτιστικές
δράσεις, των οποίων πιστεύει στην ουσιώδη συμβολή στα τεκταινόμενα της ευρύτερης περιοχής και
στην επιτυχή υλοποίησή τους η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω τέτοιων εκδηλώσεων, έχει την
ευκαιρία να διαμορφώσει μια πολιτιστική πολιτική με στόχο τη διατήρηση ζωντανής της πολιτιστικής
κληρονομιάς και της παράδοσης. Η δαπάνη συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην
διοργάνωση της εκδήλωσης, είναι μικρότερη δε της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ενώ
διέπεται από την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα
δεν θα υπερβαίνει το εκ της ειδικής αυτής περίστασης (οικονομική κρίση) επιβεβλημένο και αναγκαίο
μέτρο, το οποίο πηγάζει από την απαραίτητη λόγω εποχής δημοσιονομική λιτότητα.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών και
επιλογής της οικονομικότερης πραγματοποιήθηκε η συλλογή προσφορών για την ανάληψη των ανωτέρω
δαπανών ως εξής:
Α) ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Θ.ΚΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΙΗΧΟ, προσφορά ποσού 248,00 συμπ. ΦΠΑ, για ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης
και ηχογράφηση
ΕΥΘΥΜΙΟΣ. ΑΘ. ΚΑΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, προσφορά ποσού 260,40 € συμπ. ΦΠΑ, για ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης και
ηχογράφηση
DELTA AUDIO SERVICES – ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ , προσφορά ποσού 310,00 € συμπ. ΦΠΑ, για
ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης και ηχογράφηση
B) ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, προσφορά ποσού 744,00 € συμπ. ΦΠΑ, για εκτύπωση 300 τεμ
προσκλήσεων, 100 τεμ αφισών 35 χ 50, 2 τεμ roll up banners 200 χ 85, σήμανση στο πόντιουμ 1 τεμ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ, προσφορά ποσού 787,40 €
συμπ .ΦΠΑ, για εκτύπωση 300 τεμ προσκλήσεων, 100 τμ αφισών 35 χ 50, 2 τεμ roll up banners 200 χ 85,
σήμανση στο πόντιουμ 1 τεμ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ ΕΕ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ προσφορά ποσού 843,20 € συμπ.
ΦΠΑ, για εκτύπωση 300 τμ προσκλήσεων, 100 τμ αφισών 35 χ 50, 2 τεμαχίων roll up banners 200 χ 85,
σήμανση στο πόντιουμ 1 τεμ
Κατόπιν των ανωτέρω,

ΑΔΑ: 64Θ17Λ6-Σ3Α
Εισηγούμαστε
Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 992,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
συνδιοργάνωση εκδήλωσης που διοργανώνεται από την εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και το
Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, με αφορμή την συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, στις 21 Μαρτίου 2019 με θέμα: «Μιλάμε για την
Ιστορία του τόπου μας», και αφορά την κάλυψη οπτικοακουστικών (επιπλέον εξοπλισμός) καθώς και
εκτυπωτικών αναγκών (αφίσες, προσκλήσεις, roll ups, banners,εκτυπώσεις πάνελ), με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προφορών και επιλογής της
οικονομικότερης, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης ως εξής:
α) μέχρι του ποσού των 248,00 € (200,00 € πλεον ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη
οπτικοακουστικών αναγκών στην εταιρεία Θ.ΚΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΙΗΧΟ
β) μέχρι του ποσού των 744,00 € συμπ. ΦΠΑ (600,00 € πλεον ΦΠΑ), για την κάλυψη εκτυπωτικών αναγκών
στην εταιρεία ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση της συνδιοργάνωσης.
Η δαπάνη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εν λόγω συνδιοργάνωση: α)
συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές καταγράφονται στον
ιδρυτικό νόμο (Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συγκεκριμένα καλύπτουν την
υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (περίπτωση 13)
καθώς και η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση
της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους (περίπτωση 15), β) είναι
επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία για τη διεξαγωγή της Έκθεσης και των παράλληλων
εκδηλώσεων, γ) αιτιολογείται με μεστότητα, πληρότητα και σαφήνεια, δ) προκύπτει πέραν πάσης
αμφιβολίας και με βεβαιότητα, η ευρεία απήχηση των εν λόγω εκδηλώσεων, οι οποίες συμβάλλουν
στην ανάδειξη του πολιτισμού και ε) τέλος κατ’ ουδένα τρόπο υπερβαίνει, 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.
Το ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους Κ.Α.Ε:
02.01.072.0844.01.1231 και έχει εκδοθεί γι’ αυτό το σκοπό η Α/Α 1591/2019 (ΑΔΑ: Ω6ΑΡ7Λ6ΡΛΝ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού
Ελέγχου.

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
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
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 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.79971/344/14.3.2019 εισήγηση του Γραφείου

Περιφερειακής

Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας της Π.Δ.Ε.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 992,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
συνδιοργάνωση εκδήλωσης που διοργανώνεται από την εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και το
Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, με αφορμή την συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της
Ελληνικής Επανάστασης, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, στις 21 Μαρτίου 2019 με θέμα:
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«Μιλάμε για την Ιστορία του τόπου μας», και αφορά την κάλυψη οπτικοακουστικών (επιπλέον
εξοπλισμός) καθώς και εκτυπωτικών αναγκών (αφίσες, προσκλήσεις, roll ups, banners,εκτυπώσεις
πάνελ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προφορών
και επιλογής της οικονομικότερης, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης ως εξής:


μέχρι του ποσού των 248,00 € (200,00 € πλεον ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για
την κάλυψη οπτικοακουστικών αναγκών στην εταιρεία Θ.ΚΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΙΗΧΟ



μέχρι του ποσού των 744,00 € συμπ. ΦΠΑ (600,00 € πλεον ΦΠΑ), για την κάλυψη
εκτυπωτικών αναγκών στην εταιρεία ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση της συνδιοργάνωσης.
Η δαπάνη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εν λόγω συνδιοργάνωση: α)
συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές καταγράφονται στον
ιδρυτικό νόμο (Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συγκεκριμένα καλύπτουν την
υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (περίπτωση 13)
καθώς και η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη
διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους (περίπτωση 15),
β) είναι επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία για τη διεξαγωγή της Έκθεσης και των παράλληλων
εκδηλώσεων, γ) αιτιολογείται με μεστότητα, πληρότητα και σαφήνεια, δ) προκύπτει πέραν πάσης
αμφιβολίας και με βεβαιότητα, η ευρεία απήχηση των εν λόγω εκδηλώσεων, οι οποίες συμβάλλουν
στην ανάδειξη του πολιτισμού και ε) τέλος κατ’ ουδένα τρόπο υπερβαίνει, 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.
Το ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους Κ.Α.Ε:
02.01.072.0844.01.1231 και έχει εκδοθεί γι’ αυτό το σκοπό η Α/Α 1591/2019 (ΑΔΑ: Ω6ΑΡ7Λ6ΡΛΝ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού
Ελέγχου.
Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής, κ.Γαβριηλίδης Κων/νος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Αρετή Χαραλαμποπούλου

