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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 855/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.:

Την

υπ’

αριθμ.

πρωτ:

125481/622/22-04-2019

εισήγηση

του

Γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 855/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 3.100,00
ευρώ συμπερ. Φ.Π.Α. για τη συμμετοχή της Π.Δ.Ε. στη συνδιοργάνωση με το σωματείο Φάρος
Ποντίων Πατρών εκδήλωσης - παρουσίασης με τίτλο: «100 χρόνια: Ημέρα Μνήμης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου», στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, στις 15 Μαΐου 2019,
και αφορά στην κάλυψη του κόστους σχεδιασμού & εκτύπωσης εντύπων καθώς και ηχητικήςοπτικοακουστικής κάλυψης, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
οικονομικότερης», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
22η Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
122070 / 1318 / 18-04-2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά
μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 855 / 2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 37ο θέμα προ της ημερήσιας διάταξης, που το
σώμα συμφώνησε ομόφωνα, με τίτλο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού
των 3.100,00 ευρώ συμπερ. Φ.Π.Α. για τη συμμετοχή της Π.Δ.Ε. στη συνδιοργάνωση με το
σωματείο Φάρος Ποντίων Πατρών εκδήλωσης - παρουσίασης με τίτλο: «100 χρόνια: Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου», στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, στις 15
Μαΐου 2019, και αφορά στην κάλυψη του κόστους σχεδιασμού & εκτύπωσης εντύπων καθώς και
ηχητικής-οπτικοακουστικής κάλυψης, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
οικονομικότερης».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 125481/622/22-04-2019 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα
κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 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).
11. 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).
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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 του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα
«Έγκριση προγράμματος Αθλητικών – Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το
έτος 2019».
14. Το από 22/4/2019 αίτημα του σωματείου «Φάρος Ποντίων Πατρών».
15. To υπ’ αριθμ. οικ.125195/620/22-4-2019 Αίτημα βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης προς το Διατάκτη.
16. Την υπ’ αριθμ. Α/Α 2222/2019 (ΑΔΑ: Ω1ΛΞ7Λ6-8ΓΥ) Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης της Διεύθυνσης
Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου.
17. Την υπ’ αριθμ. 243/2019 Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
Ο Ν.2193/1994(ΦΕΚ 32/τΑ΄/94) καθιερώνει τη 19η Μαΐου ως ημέρα της γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου καθώς και το υπ’ αριθμό Π.Δ.99/1994 (ΦΕΚ 78/τΑ΄/94) ορίζει τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Το άρθρο 2 του Π.Δ. 99/1994(ΦΕΚ 78/τΑ΄/94) περιγράφει τις εκδηλώσεις μνήμης της ζοφερής επετείου. Οι
εκδηλώσεις μνήμης περιλαμβάνουν κατά βάση γενικό σημαιοστολισμό, φωταγώγηση των δημοσίων κτιρίων
και των δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων, τέλεση δοξολογιών στις έδρες των νομών και των
επαρχείων, εκφώνηση ομιλιών κατά τη δοξολογία, κατάθεση στεφάνων στις έδρες των νομών και των
επαρχείων από το γενικό γραμματέα περιφέρειας, το νομάρχη, τον έπαρχο, τις στρατιωτικές αρχές, το δήμαρχο
της έδρας του νομού, το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της έδρας του επαρχείου, εκπροσώπους των
πολιτικών κομμάτων, εκπροσώπους των ποντιακών οργανώσεων και εκπροσώπους νομικών προσώπων που
επιθυμούν να τιμήσουν την επέτειο, ομιλίες στα σχολεία και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων.
Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων Πόντου.
Με το αίτημά του (14 σχετικό), το αναγνωρισμένο σωματείο Φάρος Ποντίων Πατρών μας ενημέρωσε ότι θα
συνδιοργανώσει με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκδήλωση-παρουσίαση με τίτλο: «100 χρόνια: Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου», στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, την Τετάρτη
15 Μαΐου 2019 και ώρα 19:00.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης αναμένεται να κυμανθεί στις 15.748 €.
Δεδομένου ότι βασικός στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αλλά
και η παράδοση στη νέα γενιά της παρακαταθήκης που μας παρέδωσαν οι προγονοί μας, η ΠΔΕ θα
συμμετέχει στη συνδιοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης με το σωματείο Φάρος Ποντίων Πατρών, με την
κάλυψη δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον προϋπολογισμό της
Π.Δ.Ε έτους 2019, που αφορά στην κάλυψη του κόστους σχεδιασμού & εκτύπωσης εντύπων καθώς και
ηχητικής-οπτικοακουστικής κάλυψης, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
οικονομικότερης υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές:
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ
Για υπηρεσίες εκτύπωσης και σχεδιασμού εντύπων της εκδήλωσης με τις εξής προδιαγραφές:
 Αφίσα 700 τεμ.
 Flyer A5 3000 τεμ
 Πρόσκληση 10χ20, 300 τεμ.
 Πρόγραμμα εκδήλωσης 300 τεμ.
 Ψηφιακές εκτυπώσεις: roll up, backdrop, podium, με τοποθέτηση
1)
2)

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ Ε.Ε.- Γραφικές Τέχνες, προσφορά ποσού 2.115,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, προσφορά ποσού 2.690,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΗΧΗΤΙΚΑ
Για ηχητική-οπτικοακουστική κάλυψη της εκδήλωσης με τις κάτωθι προδιαγραφές:
 4 Ηχεία κάλυψης χώρου
 Κονσόλα ήχου
 Μικρόφωνο ασύρματο ( 2τεμ)
 Μικρόφωνο ψείρα (3 τεμ)
 Laptop
 Προτζέκτορας
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 Οθόνη
 Φώτα
 Τεχνικός Ήχου
1) «ΔΙΗΧΟ» ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., προσφορά ποσού 970,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ
2) DELTA AUDIO SERVICES, προσφορά ποσού 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η δαπάνη αφορά δραστηριότητα που προβλέπεται από το Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και
προκαλείται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της Π.Δ.Ε. για την ενδυνάμωση της ιστορικής και
πολιτιστικής συνείδησης των πολιτών της Περιφέρειας, είναι δε εντός των πλαισίων του εκ των ιδιαιτέρων
οικονομικών συνθηκών αναγκαίου μέτρου.
Σύμφωνα με την 253/28-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΑ407Λ6-Κ0Ψ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης προγράμματος Αθλητικών – Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019, η ΠΔΕ αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που οφείλει να παίξει στην
προαγωγή του πολιτισμού της περιοχής και στην παραγωγή πολιτιστικών πολιτικών που θα διατηρήσουν
ζωντανή την πολιτισμική κληρονομιά και παράδοση μπορεί να συνδιοργανώσει και να επιχορηγήσει ένα ευρύ
φάσμα δράσεων τοπικής, πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας. Σε αυτές περιλαμβάνονται πολιτιστικά
προγράμματα όπως: θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, εκθέσεις και άλλες πολιτιστικές-εικαστικές
εκδηλώσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαστε
Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.100,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον προϋπολογισμό της ΠΔΕ έτους 2019, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του
σωματείου Φάρος Ποντίων Πατρών με την ΠΔΕ εκδήλωσης -παρουσίασης με τίτλο: «100 χρόνια: Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου», που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Πατρών, στις 15 Μαΐου 2019, και αφορά στην κάλυψη του κόστους σχεδιασμού & εκτύπωσης
εντύπων καθώς της ηχητικής-οπτικοακουστικής κάλυψης, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση της
εκδήλωσης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
οικονομικότερης ως εξής:
1) δαπάνης ποσού 2.115,00 € στην εταιρεία ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ Ε.Ε. για το σχεδιασμό και εκτύπωση εντύπων
2) δαπάνης ποσού 970,00 € στην εταιρεία «ΔΙΗΧΟ» ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ηχητική –
φωτιστική κάλυψη αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης.
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 αυτός 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 2019 Κ.Α.Ε:
00.072/0844.01.1122 και έχει εκδοθεί γι’ αυτό το σκοπό η Α/Α 2222/2019 (ΑΔΑ: Ω1ΛΞ7Λ6-8ΓΥ) Απόφαση
Ανάληψης Δαπάνης 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
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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).
 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
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Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 125481/622/22-04-2019 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει

τη

δαπάνη

και

τη

διάθεση

πίστωσης

μέχρι

του

ποσού

των

3.100,00

€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον προϋπολογισμό της ΠΔΕ έτους 2019, στο πλαίσιο
συνδιοργάνωσης του σωματείου Φάρος Ποντίων Πατρών με την ΠΔΕ εκδήλωσης -παρουσίασης με
τίτλο:

«100 χρόνια: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου», που θα

πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, στις 15 Μαΐου 2019, και αφορά στην
κάλυψη του κόστους σχεδιασμού & εκτύπωσης εντύπων καθώς της ηχητικής-οπτικοακουστικής
κάλυψης, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης ως εξής:
1)

δαπάνης ποσού 2.115,00 € στην εταιρεία ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ Ε.Ε. για το σχεδιασμό και εκτύπωση

εντύπων
2)

δαπάνης ποσού 970,00 € στην εταιρεία «ΔΙΗΧΟ» ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την

ηχητική –φωτιστική κάλυψη αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης.

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 αυτός 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.
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Το ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 Κ.Α.Ε:
00.072/0844.01.1122 και έχει εκδοθεί γι’ αυτό το σκοπό η Α/Α 2222/2019 (ΑΔΑ: Ω1ΛΞ7Λ6-8ΓΥ)
Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης της Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

