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Πάηπα 5 Αππιλίος 2019
Απ. Ππωη: 85869/917
ΠΡΟ: Γ/λζε Παηδείαο – Πνιηηηζκνύ –
Αζιεηηζκνύ – Σνπξηζκνύ &
Απαζρόιεζεο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα
ρεδηαζκνύ Σνπξηζηηθήο ηξαηεγηθήο

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 747/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 59721/104/22.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Παηδείαο – Πνιηηηζκνύ
– Αζιεηηζκνύ – Σνπξηζκνύ & Απαζρόιεζεο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα ρεδηαζκνύ Σνπξηζηηθήο
ηξαηεγηθήο.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 747/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 792,00
επξώ (€ 192,00 γηα κίζζσκα ρώξνπ θαη € 600,00 γηα δαπάλεο ειεθηξνδόηεζεο, ηειεθσλνδόηεζεο,
θαζαξηόηεηαο θαζώο θαη θάζε θόξν ή ηέινο από νπνηαδήπνηε αηηία ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη
θνηλνηήησλ ή ηξίησλ) γηα ηελ εθκίζζσζε θαη ιεηηνπξγία γξαθείνπ ηνπξηζηηθήο πιεξνθόξεζεο ζην
Αεξνδξόκην Αξάμνπ γηα ην έηνο 2019 από ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ θαη Τπνδνκώλ», γηα δηθέο
ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 12/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
27ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

89998/966/22.3.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Καπξάινο ππξίδσλ - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καξδάξα Δπζηαζία-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Πεηξόπνπινο Κσλ/λνο-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηαζνύιηαο Γεώξγηνο, 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, 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 747 / 2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 137ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 792,00 επξώ (€ 192,00 γηα
κίζζσκα ρώξνπ θαη € 600,00 γηα δαπάλεο ειεθηξνδόηεζεο, ηειεθσλνδόηεζεο, θαζαξηόηεηαο
θαζώο θαη θάζε θόξν ή ηέινο από νπνηαδήπνηε αηηία ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή
ηξίησλ) γηα ηελ εθκίζζσζε θαη ιεηηνπξγία γξαθείνπ ηνπξηζηηθήο πιεξνθόξεζεο ζην Αεξνδξόκην
Αξάμνπ γηα ην έηνο 2019 από ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ θαη Τπνδνκώλ».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 59721/104/22.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Παηδείαο – Πνιηηηζκνύ
– Αζιεηηζκνύ – Σνπξηζκνύ & Απαζρόιεζεο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα ρεδηαζκνύ Σνπξηζηηθήο
ηξαηεγηθήο, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνονηας σπόψη:
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» κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη
ζπγθξνηήζεθαλ νη Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
2. Σνλ Οξγαληζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο: «Σελ ππ’ αξηζ. 248595/27-12-2016 Απφθαζε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ» (Φ.Δ.Κ.
4309/η.Β´/30-12-2016), φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε «ηελ ππ’ αξηζ. 165633/8-8-2017 Απφθαζε
ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ» (Φ.Δ.Κ.
2953/η.Β'/29-8-2017).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
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 (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.
5. 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.
6. Σν Ν.3548/07 (ΦΔΚ. 68/η.Α/20-3-2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
Ννκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
7. 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».
8. 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.
9. Σελ ππ’ αξηζκ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Δ.Κ. 211/η.Β΄/30-1-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο
10. Σελ ππ’ αξηζκ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/η. Τ.Ο.Γ.Γ./9.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο «Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
11. Σελ ππ΄αξηζκ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ 1018-Β/24.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, πεξί
κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο.
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12. Σελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ην
ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500)
επξψ.
13. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/ηΑ΄/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/ηΑ΄/2012) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα «Σελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ηε ζχληαμε ησλ δηαθεξχμεσλ, ηε
δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε θάζε κνξθήο δεκνπξαζηψλ θαη δηαγσληζκψλ, θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ
εηδηθψλ επηηξνπψλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο απφ κέιε ηεο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηεο
πεξηθέξεηαο ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο».\
14. Σελ αξ. 228/ 2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε
πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019, ε αλσηέξσ απφθαζε βξέζεθε λφκηκε κε ηελ
αξ. πξση. 265933/ 28.12.2018 απφθαζε ηνπ αζθνχληα θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ (ΑΓΑ: ΧΦ7ΛΟΡ1Φ- ΠΓΟ)»
15. Σελ ππ. αξηζκ. 150/2018( ΑΓΑ: 6ΦΘΚ7Λ6-ΝΘΙ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Γξάζεσλ Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο 2019-2021» ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Γξάζεσλ
γηα ηελ Σνπξηζηηθή Πξνβνιή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2019-2021 είλαη ην Δηαηξηθφ
χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ), χςνπο 1.000,000,00 €
16. Σε κε αξ. πξση. 14840/25.10.2012 (ΑΓΑ: Β43ΙΟΟ- 5ΒΘ) Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ ζχκθσλα
κε ηελ νπνία θάζε πξφγξακκα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο απφ ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (α΄ θαη β΄
βαζκνχ) ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ γηα ηελ παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο,
ζπλνδεπφκελα, απαξαηηήησο, απφ ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ/ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ.
17. Σν κε αξ. πξση. (ΤΠΣΟΤΡ) 11526/ 25.09.2018 έγγξαθν ηνπ ΔΟΣ κε ζέκα «Παξνρή χκθσλεο Γλψκεο
γηα ην ηξαηεγηθφ ρέδην Γξάζεσλ Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο 2019- 2021»
18. Σε κε αξ. πξση. Γ11/Γ/5753/2387/19.03.2018 Απφθαζε Τπνπξγνχ κε ζέκα: «Δθκίζζσζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ρξήζεο ρψξνπ ηνπ Κξαηηθνχ Αεξνιηκέλα Αξάμνπ (ΚΑΑΞ) ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο γηα
ηε ιεηηνπξγία γξαθείνπ παξνρήο ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, γηα δχν (2) ρξφληα»
19. Σε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/17634/1729 Βεβαίσζε Ύπαξμεο Πίζησζεο απφ ην Σκήκα
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ-Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ
20. Σελ ππ. αξηζκ. 65/13-02-2019 απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα ««Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο κίζζσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο
ρξήζεο ρψξνπ ηνπ Κξαηηθνχ Αεξνιηκέλα Αξάμνπ (ΚΑΑΞ) ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηε ιεηηνπξγία
γξαθείνπ παξνρήο ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ πξνζάιακν ηεο αίζνπζαο αθίμεσλ ηνπ ΚΑΑΞ γηα ην έηνο
2019, ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. πξση. Γ11/Γ/5753/2387/19.03.2018 Απφθαζε Τπνπξγνχ, ζπλνιηθήο
δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 792,00 € (192,00 επξψ γηα κίζζσκα ρψξνπ θαη 600,00 επξψ γηα δαπάλεο
ειεθηξνδφηεζεο, ηειεθσλνδφηεζεο, θαζαξηφηεηαο θαζψο θαη θάζε θφξν ή ηέινο απφ νπνηαδήπνηε αηηία ππέξ
ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ)»
21. Σε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 742/249/02.01.2019 (Απφθαζε Α/Α 290) έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο
22. Σε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 31484/2972/28.01.2019 (Απφθαζε Α/Α 1098) έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο
Χο απνηέιεζκα ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ηα ηειεπηαία έηε, θαη πξνθεηκέλνπ λα
δηαηεξήζνπκε ηελ ππάξρνπζα δπλακηθή φζνλ αθνξά ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε είλαη απαξαίηεην λα
πηνζεηήζνπκε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ηνπξηζκνχ σο ελφο ζεκαληηθνχ αλαπηπμηαθνχ
ζηνηρείνπ, παξέρνληαο φιεο εθείλεο ηηο ππεξεζίεο πνπ δηακνξθψλνπλ έλα νινθιεξσκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ.
ε απηφ ην πιαίζην, πξνθξίλεηαη ε αλαβάζκηζε ηεο δπλαηφηεηαο ελεκέξσζεο ησλ επηζθεπηψλ πνπ έξρνληαη
κέζσ ησλ θχξησλ εηζφδσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, φπσο είλαη ν Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Αξάμνπ
(ΚΑΑΞ). ε απηφ ην πιαίζην πξφθεηηαη, θαηφπηλ, ζχκθσλεο γλψκεο απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη
Μεηαθνξψλ πνπ έρνπκε ήδε ιάβεη ζχκθσλα κε ηελ αξ. πξση. Γ11/Γ/5753/2387/19.03.2018 Απφθαζε
Τπνπξγνχ κε ζέκα: «Δθκίζζσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ρψξνπ ηνπ Κξαηηθνχ Αεξνιηκέλα Αξάμνπ (ΚΑΑΞ)
ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηε ιεηηνπξγία γξαθείνπ παξνρήο ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, γηα δχν (2)
ρξφληα» λα εθκηζζψζνπκε ρψξν εκβαδνχ 3,57 ηκ ζηνλ πξνζάιακν ηεο αίζνπζαο αθίμεσο ηνπ ΚΑΑΞ κε ηνπο
θάησζη, κεηαμχ άιισλ, φξνπο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Απφθαζε Τπνπξγνχ:
• Μίζζσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ Τ35 (ΑΒΓΓΑ) εκβαδνχ = (1,88Υ1,90)= 3,57 ηκ ζηνλ
πξνζάιακν ηεο αίζνπζαο αθίμεσο ηνπ ΚΑΑΞ γηα δχν (2) ρξφληα.
• Η ΠΓΔ πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη κεηξεηή ξεχκαηνο κε ιήςε παξνρήο απφ πίλαθα πνπ ζα ππνδείμνπλ ηα
αξκφδηα φξγαλα ηνπ αεξνιηκέλα θαη λα ππνβάιιεη ζηελ ΤΠΑ πηζηνπνηεηηθφ ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε.
• Σν κεληαίν κίζζσκα πνπ ζα θαηαβάιεη ε ΠΓΔ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. πξση.
Γ11/Γ/21410/9115/16-5-1994 ππνπξγηθή απφθαζε ζην πνζφ ησλ νθηψ επξψ (3,57 ηκ Υ €2,24= 8 €).
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• Σν κίζζσκα ζα αξρίζεη λα θαηαβάιιεηαη καδί κε ηα αλαινγνχληα εθ πνζνζηνχ 3,6% ηέιε ραξηνζήκνπ, απφ
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο- παξαιαβήο ηνπ ρψξνπ, πξνθαηαβνιηθά γηα θάζε
δίκελν θαη κέζα ζην πξψην πελζήκεξν θάζε δηκήλνπ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο (αξ. ινγ. 234134/5) ή ζε
πεξηθεξεηαθφ θαηάζηεκα απηήο, κε βάζε ζρεηηθέο εληνιέο θαηαζέζεσλ ή άιιεο δηαδηθαζίαο πνπ ηπρφλ ζα
θαζνξηζηεί απφ ηελ ΤΠΑ. Δηδηθά ε εληνιή θαηάζεζεο ηνπ πξψηνπ κηζζψκαηνο κπνξεί λα αθνξά ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα δηαθνξεηηθφ ηνπ δηκήλνπ. Ο κηζζσηήο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ζηνλ αεξνιηκελάξρε αληίγξαθν
εμνθιεηηθήο απφδεημεο ηνπ κηζζψκαηνο εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ
πξνβιεπφκελνπ γηα ηελ θαηάζεζε πξψηνπ πελζεκέξνπ δηκήλνπ. Σα ηξαπεδηθά έμνδα βαξχλνπλ ην κηζζσηή.
• Αλ ν κηζζσηήο δελ θαηαβάιιεη ην κίζζσκα εληφο ηνπ πξψηνπ πελζεκέξνπ επηβάιινληαη νη ηζρχνληεο ηφθνη
ππεξεκεξίαο θαηά κήλα θαζπζηέξεζεο ηνπ κελφο ιακβαλνκέλνπ αδηαηξέησο θαη ζην αθέξαην.
• Η θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο εθ κέξνπο ηεο ΠΓΔ κηζζσκάησλ πέξαλ ησλ δχν δηκήλσλ ζπλεπάγεηαη ηελ,
θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ΤΠΑ, θήξπμε απηήο εθπηψηνπ.
• Η ελ ιφγσ εθκίζζσζε αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο- παξαιαβήο ηνπ ρψξνπ ε νπνία θαζνξίδεηαη
απφ ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν θαη δηαξθεί γηα δχν (2) ρξφληα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο άξζεσο ηεο, εάλ νη αλάγθεο
ηεο ΤΠΑ ην επηβάιινπλ κειινληηθά.
• Γηα παξαβάζεηο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζεο απνθάζεσο θαη ηεο ζχκβαζεο κηζζψζεσο ε ΤΠΑ
δχλαηαη λα επηβάιιεη πξφζηηκν απφ €50 έσο € 150 κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ πνπ απνηειεί ηίηιν
δηνηθεηηθφ εθηειεζηφ.
• Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο ΠΓΔ νθείιεη λα πξνζέιζεη ζηνλ ΚΑΑΞ κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο
παξνχζαο, γηα ηελ ππνγξαθεί ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή αφξηζηεο
δηάξθεηαο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο κίζζσζεο αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα Σξάπεδαο ή γξακκάηην ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνζνχ ίζνπ πξνο ηα κηζζψκαηα δχν (2) κελψλ, δειαδή πνζνχ δέθα έμη
(16€) επξψ.
• Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη φξνη φπσο απηνί δηαηππψλνληαη ζηε κε ηελ αξ. πξση.
Γ11/Γ/5753/2387/19.03.2018 Απφθαζε Τπνπξγνχ ε νπνία θαη επηζπλάπηεηαη.
Καηόπιν ηων ανωηέρω, παρακαλούμε για:
Την ειζήγηζη ζας ζηην Οικονομική Επιηροπή ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας για:
1. Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 792,00 (€ 192,00 γηα κίζζσκα ρψξνπ θαη
€600,00 γηα δαπάλεο ειεθηξνδφηεζεο, ηειεθσλνδφηεζεο, θαζαξηφηεηαο θαζψο θαη θάζε θφξν ή ηέινο απφ
νπνηαδήπνηε αηηία ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ) γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ δηθαηψκαηνο
ρξήζεο ρψξνπ ηνπ Κξαηηθνχ Αεξνιηκέλα Αξάμνπ (ΚΑΑΞ) ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηε ιεηηνπξγία
γξαθείνπ παξνρήο ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ πξνζάιακν ηεο αίζνπζαο αθίμεσλ ηνπ ΚΑΑΞ γηα ην έηνο
2019, ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. πξση. Γ11/Γ/5753/2387/19.03.2018 Απφθαζε Τπνπξγνχ.
Σν πνζφ ησλ € 792,00 € ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΠΓΔ γηα ην έηνο 2019 θαη εηδηθφηεξα ηνλ ΚΑΔ
00. 350/0819.01.1122.

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).
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 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)
 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: 59721/104/22.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Παηδείαο – Πνιηηηζκνύ –
Αζιεηηζκνύ – Σνπξηζκνύ & Απαζρόιεζεο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα ρεδηαζκνύ Σνπξηζηηθήο
ηξαηεγηθήο.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ € 792,00 (€ 192,00 γηα κίζζσκα
ρώξνπ θαη € 600,00 γηα δαπάλεο ειεθηξνδόηεζεο, ηειεθσλνδόηεζεο, θαζαξηόηεηαο θαζώο θαη
θάζε θόξν ή ηέινο από νπνηαδήπνηε αηηία ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ) γηα
ηελ εθκίζζσζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ρώξνπ ηνπ Κξαηηθνύ Αεξνιηκέλα Αξάμνπ (ΚΑΑΞ) ζηελ
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Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηε ιεηηνπξγία γξαθείνπ παξνρήο ηνπξηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ ζηνλ
πξνζάιακν ηεο αίζνπζαο αθίμεσλ ηνπ ΚΑΑΞ γηα ην έηνο 2019, ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. πξση.
Γ11/Γ/5753/2387/19.03.2018 Απόθαζε Τπνπξγνύ.
Σν πνζό ησλ € 792,00 € ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο ΠΓΔ γηα ην έηνο 2019 θαη εηδηθόηεξα
ηνλ ΚΑΔ 00. 350/0819.01.1122.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο
ηαζνύιηαο Γεώξγηνο

