INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.04.24 12:19:57
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ59Κ7Λ6-ΩΚΨ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
Γπαθείο Πποέδπος Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ
Σασ. Γ/νζη: ΝΔΟ Παηπών-Αθηνών 32
264 41 Πάηπα
Σηλέθωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάηπα 23 Αππιλίος 2019
Απ. Ππωη: 125457/1364
ΠΡΟ: Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 820/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.:

Σελ

ππ’

αξηζκ.

πξση:

125427/1136/22-04-2019

εηζήγεζε

ηνπ

Γξαθείνπ

Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 820/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ
5.000,00 € ζπκπ. Φ.Π.Α. γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο - Π.Δ. Αραΐαο ζηε
δηνξγάλσζε από ην Με Κεξδνζθνπηθό σκαηείν «ΔΝ ΑΘΗΝΑΙ» ησλ βξαβείσλ “Jean Moreas”,
ζηηο 04 Μαΐνπ 2019 ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Πάηξαο, γηα ηελ θηινμελία (δηακνλή)
πξνζθεθιεκέλσλ,

εθηύπσζε

έληππνπ

πιηθνύ

(αθίζεο,

θπιιάδηα,

θιπ)

θαη

ελνηθίαζε

νπηηθναθνπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο», γηα
δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεπάζιμορ – Νεκηάπιορ Μοςλίνορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
22ε Απξηιίνπ 2019, εκέξα Μ. Γεπηέξα θαη ώξα 12:00κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
122070 / 1318 / 18-04-2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά
κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:

1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Αληηπξόεδξνο)
3. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καξδάξα Δπζηαζία – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Καπξάινο ππξίδσλ – αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.

Από ηελ 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 820 / 2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 2ο θέμα ππο ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, πος ηο
ζώμα ζςμθώνηζε ομόθωνα, κε ηίηιν: «Έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο
πνζνύ 5.000,00 € ζπκπ. Φ.Π.Α. γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο - Π.Δ. Αραΐαο
ζηε δηνξγάλσζε από ην Με Κεξδνζθνπηθό σκαηείν «ΔΝ ΑΘΗΝΑΙ» ησλ βξαβείσλ “Jean
Moreas”, ζηηο 04 Μαΐνπ 2019 ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Πάηξαο, γηα ηελ θηινμελία (δηακνλή)
πξνζθεθιεκέλσλ,

εθηύπσζε

έληππνπ

πιηθνύ

(αθίζεο,

θπιιάδηα,

θιπ)

θαη

ελνηθίαζε

νπηηθναθνπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση:

125427/1136/22-04-2019

εηζήγεζε

ηνπ

Γξαθείνπ

Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνοντας υπόψη:
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. Σελ ππ’ αξηζκ. 248595/27.12.2016 (Φ.Δ.Κ. Β΄4309/30.12.2016) Απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, πεξί «Σξνπνπνίεζεο ηνπ
Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/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 ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, κε ηηο νπνίεο θσδηθνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο πεξί
πξνκεζεηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίδνληαη ζπλαθή ζέκαηα.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/2005 (Φ.Δ.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο
θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (Φ.Δ.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) θαη φπσο ηζρχεη.
7.
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.
8. 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».
9. 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.
10. 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.
11. Σελ ππ’ αξηζκ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/ΤΟΓΓ/09-03-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ
Πεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
12. Με ηελ 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.
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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), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
14. Σελ αξηζκ. 34/12-3-2015 απφθαζε ηνπ Π.. Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε κεηαβίβαζεο
αξκνδηφηεηαο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο κεηά απφ δηαδηθαζία
πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ α) κε απεπζείαο αλάζεζε θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ, β) κε πξφζθιεζε
ελδηαθέξνληνο».
15. Σελ ππ. αξηζκ. 228/15-11-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
16. Σελ ππ’ αξηζκ. 228/2019 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ΠΓΔ κε ζέκα: «Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδνο- Π. Δ. Αραΐαο ζηε δηνξγάλσζε απφ ην Με Κεξδνζθνπηθφ σκαηείν «ΔΝ ΑΘΗΝΑΙ» ησλ βξαβείσλ
“Jean Moreas”, ζηηο 04 Μαΐνπ 2019 ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Πάηξαο, κε απεπζείαο αλάζεζε θαηφπηλ
ζπιινγήο πξνζθνξψλ θαη επηινγή ηεο ρακειφηεξεο-νηθνλνκηθφηεξεο πξνζθνξάο, δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 5.000,00€ ζπκπ. ΦΠΑ, θαη αληηζηνηρεί ζηελ θηινμελία (δηακνλή) πξνζθεθιεκέλσλ, εθηχπσζε έληππνπ
πιηθνχ (αθίζεο, θπιιάδηα, θιπ) θαη ελνηθίαζε νπηηθναθνπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή
πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο».
17. Σελ ππ’ αξηζκ. 253/28-12-2018 Απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδνο κε ζέκα:
Έγθξηζε ρεδίνπ δξάζεο Αζιεηηθψλ – Πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην
έηνο 2019.
18. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 παξάγξαθνο ΙΙ Η ηνπ Ν.3852/2010, ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πεξηθεξεηψλ
πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα Παηδείαο – Πνιηηηζκνχ – Αζιεηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ: α) ε
ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ θνξέσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ δήκσλ (πεξίπησζε
11), β) ε πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειψζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (πεξίπησζε 13), γ) ε
πινπνίεζε αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ, αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, δήκνπο, θαζψο θαη κε άιινπο θνξείο Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ.
19. Γηα ηηο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ησλ λ.π.δ.δ. ειιείςεη ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ιακβάλεηαη ππφςε ε
λνκνινγία ηνπ Δ.., ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηέηνηνπ είδνπο δαπάλεο επηηξέπνληαη, εθφζνλ: α) εμππεξεηνχλ
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θαηαζηαηηθέο ηνπο δηαηάμεηο ή ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο αλάγθεο, β)
ζπληεινχλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ θαιχηεξε εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπο ή επηβάιινληαη απφ γεληθφηεξνπο
θαλφλεο εζηκνηππίαο θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε βέβαηα φηη: i) ππάξρεη
εγθεθξηκέλε ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη ίί) ην χςνο ηεο δαπάλεο βξίζθεηαη ζε ινγηθά
πιαίζηα.
Με ην απφ 18-04-2019 έγγξαθφ ηνπ ην Γξαθείν Πνηήζεσο καο ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηε δηνξγάλσζε απφ
ην Με Κεξδνζθνπηθφ σκαηείν «ΔΝ ΑΘΗΝΑΙ» ησλ βξαβείσλ “Jean Moreas”, ζηηο 04 Ματνπ 2019 ζην
Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Πάηξαο, ηα νπνία είλαη Παλειιελίσο αλαγλσξίζηκα θαη αθνξνχλ ηηο πνηεηηθέο
ζπιινγέο πνπ εθδφζεθαλ θαζ’ φιν ην πξνεγνχκελν έηνο απφ απηφ ηεο απνλνκήο. Αλαθέξνληαη ηφζν ζε λένπο
πξσηνεκθαληδφκελνπο πνηεηέο θαη πνηήηξηεο φζν θαη ζε αλαγλσξηζκέλνπο κε δφθηκν πνηεηηθφ έξγν.
Σα βξαβεία ‘’JeanMoreas’’ ζεζκνζεηήζεθαλ απφ ην Γξαθείν Πνηήζεσο θαη απνλέκνληαη θάζε έηνο ζε
εθδήισζε ηηκήο πνπ γίλεηαη ζηελ πφιε ησλ Παηξέσλ. Σελ θξηηηθή επηηξνπή απαξηίδνπλ θαζεγεηέο
Παλεπηζηεκίνπ, πνηεηέο θαη θξηηηθνί Λνγνηερλίαο εγλσζκέλεο αμίαο.
Σα βξαβεία αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ ινγνηερληθή θνηλφηεηα ηεο ρψξαο θαη είλαη ηα κνλαδηθά εθηφο Αζελψλ ζε
απηφ ην επίπεδν.
χκθσλα κε ην απφ 11-04-2019 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Πνηήζεσο,
Α) γηα ηα πνηεηηθά βηβιία πνπ εθδφζεθαλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν ην 2018 είλαη πινχζηα πξαγκαηηθά ε πνηεηηθή
παξαγσγή ηεο ηειεπηαίαο ρξνληάο (2018) ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα, κε πνιινχο δφθηκνπο πνηεηέο λα
παξνπζηάδνπλ ηε λέα ηνπο δνπιεηά θαη δηακνξθψλνληαο έλα πνηεηηθφ ηνπίν πςειήο αηζζεηηθήο. Η αλάγλσζε
ελδηαθέξνπζα, ε επηινγή, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, δχζθνιε. Ση είλαη απηφ πνπ κπνξεί λα μερσξίζεη κηα
πνηεηηθή ζπιινγή κέζα απφ ην πιήζνο ησλ ππνινίπσλ θαη λα ζεσξεζεί άμηα κηαο δηάθξηζεο; Πνιιά ζα
κπνξνχζαλ λα είλαη ηα θξηηήξηα θαη ίζσο αληηθξνπφκελα θάπνηα κεηαμχ ηνπο. Σν Γξαθείν Πνηήζεσο φθεηιε
φκσο λα θαηαιήμεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ αιεζηλά πξνζδίδνπλ ηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα ζηελ
πνίεζε. Γηα ηε ζχληαμε ηεο βξαρείαο ιίζηαο κε ηηο 8 θαιχηεξεο πνηεηηθέο ζπιινγέο πνπ εθδφζεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ην 2018 ζεσξήζεθε πσο έπξεπε λα ιεθζνχλ ππ’ φςε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
-

Σν πξνζσπηθφ χθνο πνπ θάλεη δηαθξηηή ηελ πνηεηηθή θσλή.
Σελ πξσηνηππία ζηε ζεκαηηθή ησλ πνηεκάησλ.
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Σε ζπλνρή ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο κε ηξφπν πνπ λα δηαθαίλεηαη ε εληαία ηδέα/αθνξκή ηεο έκπλεπζεο.
Σνλ εζσηεξηθφ ξπζκφ πνπ νδεγεί ζηελ απξφζθνπηε ξνή ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ.
Σν βάζνο θαη ην εχξνο ησλ λνεκάησλ.
Σελ ηερληθή πξσηνηππία.
Σελ εηθνλνπιαζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ.
Σελ σξηκφηεηα ηεο γξαθήο.
Σελ ηθαλφηεηα ηεο επηζήκαλζεο θαίξησλ ζηνηρείσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ αμίδεη λα απνηππσζνχλ
ζηελ πνίεζε.
Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα βξίζθνληαη ζε κηα δηαιεθηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Κάπνηα
απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα άιια, θάπνηα δηεθδηθνχλ ηελ απηνλνκία ηνπο. Οη πνηεηέο αληαπνθξηλφκελνη ζηα
αηηήκαηα ησλ θαηξψλ δειψλνπλ παξφληεο κε ηηο ελδηαθέξνπζεο πνηεηηθέο ηνπο πξνηάζεηο θαη απνδεηθλχνπλ
πσο ε πνίεζε δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην πεξηζψξην ηεο πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Β) Γηα ηα βηβιία πνπ εθδφζεθαλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν ηνπ 2018, ε δηάθξηζε θαη ε βξάβεπζε ζηελ πεξίπησζε
ησλ πξσηνεκθαληδφκελσλ πνηεηψλ απνζθνπεί αθελφο ζηελ ελζάξξπλζε ησλ δεκηνπξγψλ, ψζηε λα ζπλερίζνπλ
ηελ επίπνλε πνηεηηθή δεκηνπξγία, θαη αθεηέξνπ ζηελ αλάδεημε ησλ λέσλ ηάζεσλ ζηελ πνίεζε κέζα απφ ηηο
μερσξηζηέο πεξηπηψζεηο ησλ θαιχηεξσλ λέσλ πνηεηψλ. ηελ θαηεγνξία ησλ πξσηνεκθαληδφκελσλ ζηελ
πνίεζε, κε πνηεηηθή ζπιινγή πνπ εθδφζεθε ην 2018, ήηαλ, πνιιέο νη πξσηφιεηεο δεκηνπξγίεο, θαζφζνλ είζηζηαη
νη λεφηεξνη αζρνινχκελνη κε ηε γξαθή λα πξνηηκνχλ ηνλ πνηεηηθφ ιφγν αγλνψληαο ίζσο ηηο εγγελείο δπζθνιίεο
αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αθαηξεηηθήο, ζηε κνξθή θαη ζην πεξηερφκελν, πνηεηηθήο θφξκαο. Η επηινγή
επνκέλσο ήηαλ πην εχθνιε, θαζψο μερψξηζαλ νη αιεζηλά ελδηαθέξνπζεο πξψηεο απφπεηξεο πνηεηηθήο
έθθξαζεο. Οη πνηεηηθέο ζπιινγέο πνπ επειέγεζαλ γηα ηε βξαρεία ιίζηα ησλ Βξαβείσλ ‘’JeanMoreas’’
πιεξνχλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
Πξσηνηππία ζηε ζχιιεςε ηεο βαζηθήο θαηεπζπληήξηαο ηδέαο.
Δλδείμεηο δηακφξθσζεο πξνζσπηθνχ χθνπο.
Απνθπγή ηνπ πβξηδηζκνχ (πνπ απνηειεί έλδεημε εχθνιεο δηεθπεξαίσζεο ηνπ πνηεηηθνχ ζηφρνπ ή
αδπλακίαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ) θαη επηινγή κηαο εληαίαο κνξθήο ζηα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο.
Δπηινγή θαη ζσζηφο ρεηξηζκφο ηεο θαηάιιειεο γιψζζαο, πνπ σο φρεκα ηεο ζθέςεο θαζίζηαηαη ηθαλή λα
ηελ εθθξάζεη θαη λα απνδψζεη ην βάζνο ησλ λνεκάησλ κε ην ειάρηζην ησλ ιέμεσλ.
Σφικε ζηε δηαηχπσζε ησλ ζθέςεσλ.
νβαξφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ.
Πεηξακαηηζκφο ζε λέεο θφξκεο πνπ κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ ππφζεζε ηεο πνίεζεο.
Σα θξηηήξηα απηά ζπληζηνχλ έλαλ θαηεπζπληήξην θαλφλα πνπ επηζπκεί λα αλαδείμεη ηηο λέεο ηάζεηο ζηελ
πνηεηηθή δεκηνπξγία, καθξηά απφ επαλαιήςεηο ζε κνξθή θαη πεξηερφκελν, πξνζθνιιήζεηο ζε ζηεξεφηππα θαη
αηνικία ζηε ράξαμε κηαο λέαο πνξείαο πνπ λα θέξεη ηα πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Οη
πξσηνεκθαληδφκελνη ζηελ πνίεζε είλαη νη απξηαλνί άμηνη πνηεηέο, κε ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθφηεηα, ηε δηθή
ηνπο πξφηαζε γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ πνηεηηθνχ ηνπίνπ.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 25.000,00 €
ζπκπ. Φ.Π.Α. θαηά πξνζέγγηζε, σο θαησηέξσ:
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χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 παξάγξαθνο ΙΙ Η ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α’) «Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο», ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα Παηδείαο – Πνιηηηζκνχ –
Αζιεηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ: α) ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ
θνξέσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ δήκσλ (πεξίπησζε 11), β) ε πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη
εθδειψζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (πεξίπησζε 13), γ) ε θνηλή νξγάλσζε κε ηνπηθνχο θνξείο πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο
(πεξίπησζε 15), δ) ε πινπνίεζε αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ηε
Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, δήκνπο, θαζψο θαη κε άιινπο θνξείο Γεκνζίνπ ή
Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (πεξίπησζε 19).
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
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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.
Δηδηθφηεξα επηζεκαίλεηαη φηη ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο πνπ αζθείηαη γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
κε ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θιπ, πξέπεη λα απνβιέπεη ζηε δηαθξίβσζε ηνπ θαηά πφζνλ απηέο
νη δαπάλεο, νη νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη απφ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε λφκνπ, κπνξεί λα δηθαηνινγνχληαη απφ ηηο
θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ θνξέσλ, εθφζνλ εμππεξεηνχλ άκεζα ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ή
ζπληεινχλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπο ή εκπίπηνπλ ζηα ζχγρξνλα δεδνκέλα ηεο εζηκνηππίαο θαη ησλ
δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε δηεζλή θιίκαθα, κε ηελ πξνυπφζεζε αζθαιψο φηη ππάξρεη ζρεηηθή
πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θάζε θνξέα (εγθχθιηνο 1791/ΓΔ-294/19-1-2000 ηνπ ΤΠΔΘΟ).
Η δαπάλε ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ ελ ιφγσ εθδήισζε, 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 ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ
ηεο φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν (Ν.3852/2010) θαη ζπγθεθξηκέλα θαιχπηνπλ, ηελ θνηλή
νξγάλσζε κε ηνπηθνχο θνξείο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο θαη ηε δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο, αιιά θαη κία εθ ησλ βαζηθψλ επηδηψμεσλ ηεο πνπ πξέπεη λα
είλαη ε πξνψζεζε πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ νη νπνίεο πξνάγνπλ ηηο εζηθέο αμίεο, ηελ αξεηή, ηελ ειεπζέξα
βνχιεζε, ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα αιιά θπξίσο ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα σο κέζν εζσηεξηθήο απειεπζέξσζεο
θαη αλζξψπηλεο νινθιήξσζεο.
Η ζπλνιηθή δαπάλε ηελ νπνία ζα θαιχςεη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο- Π.Δ. Αραΐαο γηα ηελ ζπκκεηνρή
ηεο ζηε δηνξγάλσζε απφ ην Με Κεξδνζθνπηθφ σκαηείν «ΔΝ ΑΘΗΝΑΙ» ησλ βξαβείσλ “Jean Moreas”,
ζηηο 04 Μαΐνπ 2019 ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Πάηξαο, ζα είλαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 5000,00 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη αληηζηνηρεί ζηελ θηινμελία (δηακνλή) πξνζθεθιεκέλσλ, εθηχπσζε έληππνπ
πιηθνχ (αθίζεο, θπιιάδηα, θιπ) θαη ελνηθίαζε νπηηθναθνπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή
πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο.
Παξφηη, φπσο αλαθέξζεθε, έλαο εθ ησλ πξσηαξρηθψλ ζηφρσλ θαη βαζηθή επηδίσμε ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη
ε πξνψζεζε πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ νη νπνίεο πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο εζηθέο αμίεο, ελ ηνχηνηο ε
εθηεηακέλε θαη παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα γηα ζπκκεηνρή ζε πνιπδάπαλεο
δξαζηεξηφηεηεο, έζησ θαη παξφκνηαο πνιηηηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο εκβέιεηαο, δηα ηνχην ε Πεξηθέξεηα
ζπκβάιεη θαη ζπκκεηέρεη νηθνλνκηθά ζε εθδειψζεηο θαη δξάζεηο, ησλ νπνίσλ πηζηεχεη ζηελ νπζηψδε ζπκβνιή
ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ζηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπο. Σν θφζηνο πνπ ζα θιεζεί λα
θαιχςεη ε Πεξηθέξεηα θαηά ηελ άπνςή καο δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα δελ ππεξβαίλεη ην εθ ηεο εηδηθήο απηήο πεξίζηαζεο (νηθνλνκηθή θξίζε)
επηβεβιεκέλν θαη αλαγθαίν κέηξν, ην νπνίν πεγάδεη απφ ηελ απαξαίηεηε ιφγσ επνρήο δεκνζηνλνκηθή ιηηφηεηα.
Γηα ηελ θηινμελία (δηακνλή) πξνζθεθιεκέλσλ, θαηαηέζεθαλ νη θαησηέξσ πξνζθνξέο:
Α) Ξελνδνρείν Patras Palace Hotel, πνζνχ 882,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (63,00 επξψ x 14
δσκάηηα) (ζπκπ. 3,00 επξψ x 14 δσκάηηα θφξνο δηακνλήο)
Β) Ξελνδνρείν «Βπδαληηλφ», ΜΑΝΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Α.Δ. πνζνχ
680,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
Γηα ηελ ελνηθίαζε νπηηθναθνπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαηαηέζεθαλ νη θαησηέξσ πξνζθνξέο:
Α) Δηαηξεία Φηιηππφπνπινο Αζαλάζηνο, Ηρεηηθά- Φσηηζκφο, πνζνχ 2455,20, επξψ ζπκπ. ΦΠΑ
Β) Δηαηξεία Αδακφπνπινο Αλδξέαο, Τπεξεζίεο Θεάκαηνο, πνζνχ 1940,00 επξψ ζπκπ. ΦΠΑ.
Γηα ηελ εθηχπσζε έληππνπ πιηθνχ (αθίζεο, θπιιάδηα, θιπ), θαηαηέζεθαλ νη θαησηέξσ πξνζθνξέο:
Α) Δηαηξεία PANAGIOTOPOULOS TIPOGRAFIO.GR, Γ. Παλαγησηφπνπινο & ΙΑ Ο.Δ. Σππνγξαθείν,
πνζνχ 2.379,56 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
Β) Δηαηξεία ΚΑΣΡΙΒΔΗ Δ.Δ., Γξαθηθέο Σέρλεο, πνζνχ 2470,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
Καηφπηλ απηψλ,
Εισηγούμαι
Σελ έγθξηζε δηελέξγεηαο δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 5.000,00€ ζπκπ. ΦΠΑ γηα ηε ζπκκεηνρή
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο- Π. Δ. Αραΐαο ζηε δηνξγάλσζε απφ ην Με Κεξδνζθνπηθφ σκαηείν «ΔΝ
ΑΘΗΝΑΙ» ησλ βξαβείσλ “Jean Moreas”, ζηηο 04 Μαΐνπ 2019 ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Πάηξαο, σο εμήο:
Α) Ξελνδνρείν «Βπδαληηλφ», ΜΑΝΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Α.Δ. πνζνχ
680,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηελ θηινμελία (δηακνλή) πξνζθεθιεκέλσλ,
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Β) Δηαηξεία Αδακφπνπινο Αλδξέαο, Τπεξεζίεο Θεάκαηνο, πνζνχ 1940,00 επξψ ζπκπ. ΦΠΑ, γηα ηελ ελνηθίαζε
νπηηθναθνπζηηθνχ ζπζηήκαηνο,
Γ) Δηαηξεία PANAGIOTOPOULOS TIPOGRAFIO.GR, Γ. Παλαγησηφπνπινο & ΙΑ Ο.Δ. Σππνγξαθείν,
πνζνχ 2.379,56 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηελ εθηχπσζε έληππνπ πιηθνχ (αθίζεο, θπιιάδηα, θιπ)
Η δαπάλε α) ζπληειεί άκεζα ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ πξνάγνπλ ηηο εζηθέο αμίεο, ην ειεχζεξν πλεχκα, ζπληεξνχλ θαη δηαδίδνπλ ηε
παξάδνζε, β) είλαη επηβεβιεκέλε θαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ επηηπρία ηεο εθδήισζεο, ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ
πλεχκαηνο, ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, θαη ηελ ςπρηθή επηθνηλσλία ησλ πνιηηψλ, γ) αηηηνινγείηαη κε
κεζηφηεηα, πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ζηελ παξνχζα απφθαζε. Σέινο πξνθχπηεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο θαη κε
βεβαηφηεηα ε επξεία απήρεζε ηεο πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο, θαη ην θπξηφηεξν θαη επηδησθφκελν 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.
Η Γαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο - Π.Δ. Αραΐαο, έηνπο 2019.

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).
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 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: 125427/1136/22-04-2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 5.000,00 € ζπκπ. Φ.Π.Α. γηα ηε
ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο - Π.Δ. Αραΐαο ζηε δηνξγάλσζε από ην Με
Κεξδνζθνπηθό σκαηείν «ΔΝ ΑΘΗΝΑΙ» ησλ βξαβείσλ “Jean Moreas”, ζηηο 04 Μαΐνπ 2019 ζην
Αξραηνινγηθό Μνπζείν Πάηξαο, σο εμήο:
Α)

Ξελνδνρείν

«Βπδαληηλό»,

ΜΑΝΣΑ

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ

&

ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Α.Δ., πνζνύ 680,00 επξώ ζπκπ. Φ.Π.Α., γηα ηελ θηινμελία (δηακνλή)
πξνζθεθιεκέλσλ,
Β) Δηαηξεία Αδακόπνπινο Αλδξέαο, Τπεξεζίεο Θεάκαηνο, πνζνύ 1.940,00 επξώ ζπκπ.
Φ.Π.Α., γηα ηελ ελνηθίαζε νπηηθναθνπζηηθνύ ζπζηήκαηνο,
Γ) Δηαηξεία PANAGIOTOPOULOS TIPOGRAFIO.GR, Γ. Παλαγησηόπνπινο & ΙΑ Ο.Δ.
Σππνγξαθείν, πνζνύ 2.379,56 επξώ ζπκπ. Φ.Π.Α., γηα ηελ εθηύπσζε έληππνπ πιηθνύ (αθίζεο,
θπιιάδηα, θιπ).
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Η δαπάλε α) ζπληειεί άκεζα ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο
ζε πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο πνπ πξνάγνπλ ηηο εζηθέο αμίεο, ην ειεύζεξν πλεύκα, ζπληεξνύλ θαη
δηαδίδνπλ ηε παξάδνζε, β) είλαη επηβεβιεκέλε θαη απνιύησο αλαγθαία γηα ηελ επηηπρία ηεο
εθδήισζεο, ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πλεύκαηνο, ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, θαη ηελ ςπρηθή
επηθνηλσλία ησλ πνιηηώλ, γ) αηηηνινγείηαη κε κεζηόηεηα, πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα ζηελ παξνύζα
απόθαζε. Σέινο πξνθύπηεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηόηεηα ε επξεία απήρεζε ηεο
πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο, θαη ην θπξηόηεξν θαη επηδησθόκελν ε θαη’ νπδέλα ηξόπν ππέξβαζε,
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.
Η Γαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο - Π.Δ. Αραΐαο, έηνπο
2019.
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 ηεο Δπηηξνπήο
Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

