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Πάτρα 7 Αυγούστου 2019
Αρ. Πρωτ: 228529/2402
ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1949/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 228443/915/29-7-2019 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας της Π.Δ.Ε.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ.

1949/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού
των 1.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας στις διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Σκιαδαίων «ο Άγιος Ιωακείμ, με τίτλο «Σκιαδαίικα 2019», 17 και 18 Αυγούστου 2019,
στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου Σκιαδά, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής
προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, και αφορά στην κάλυψη του κόστους ενοικίασης
τραπεζοκαθισμάτων και για τις δύο ημέρες των εκδηλώσεων, αναγκαίων για την επιτυχή
πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.», 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. 27/2019 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
2α Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
228534/2403/29.07.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Πετρόπουλος Κων/νος – 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 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 ο κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος
και η κ. Καρδάρα Ευσταθία, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν για το πρώτο (1) θέμα της ημερήσιας διάταξης οι εκπρόσωποι των
Αγροτικών Αλιευτικών Συνεταιρισμών
i.

κ. Κάππας Παναγιώτης (πρόεδρος του Συν/σμού «Αγία Ειρήνη»)

ii.

κ. Μπότας Γεώργιος (πρόεδρος του Συν/σμού «Το Διβάρι»)

iii.

κ. Κλαουδάτος Σταύρος (πρόεδρος του Συν/σμού «Η Δηιάνειρα» και

iv.

κ. Καϋμενάκης Νικόλαος, δικηγόρος Μεσολογγίου (εκπρόσωπος του Συν/σμού «Το
Σκαλί»

Επίσης για το πρώτο (1) θέμα της ημερήσιας διάταξης παραβρέθηκαν ο Δ/ντής της Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕ
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. κ. Νικολόπουλος Στέφανος και η Προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας ΠΕ
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. κ. Παρπούρα Άλκηστις - Χρυσάνθη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
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Αρ. Απόφασης 1949 /2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 74ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , με τίτλο:
«Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., που αφορά τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις
που διοργανώνονται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκιαδαίων «ο Άγιος Ιωακείμ, με τίτλο «Σκιαδαίικα
2019», 17 και 18 Αυγούστου 2019, στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου Σκιαδά, με απευθείας
ανάθεση, κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, και αφορά στην κάλυψη του
κόστους ενοικίασης τραπεζοκαθισμάτων και για τις δύο ημέρες των εκδηλώσεων, αναγκαίων για την
επιτυχή πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ: 228443/915/29-7-2019 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/7-2-2017),
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).
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.
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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. Το από 23/7/2019 αίτημα τoυ ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκιαδαίων «ο Άγιος Ιωακείμ»
15. Το υπ’ αριθμ. 222149/884/24.7.2019 αίτημα βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης προς το Διατάκτη.
16. Την από 26/07/2019 προσφορά της εταιρίας ΜΑΡΑΧΩΡΗΣ ΙΩΑΝ.ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΡΕΚΛΩΝ
&ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκιαδαίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ».
17. Την
από
27/07/2019
προσφορά
της
εταιρίας
ΒΕΡΡΑΣ
ΑΝΔ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΗΣΜΑΤΩΝ προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκιαδαίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ».
18. Την ………………………………Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού και
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
19. Την υπ’ αριθμ………………………Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκιαδαίων «ο Άγιος Ιωακείμ πρόκειται να διοργανώσει διήμερες
πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις 17 και 18 Αυγούστου 2019, με τίτλο «Σκιαδαίικα 2019» στον προαύλιο χώρο του
δημοτικού σχολείου Σκιαδά.
Συγκεκριμένα, όπως μας ενημέρωσε ο εν λόγω Σύλλογος ότι από την ίδρυση του από το 1982 μέχρι και σήμερα,
συμμετέχει και δραστηριοποιείται ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα του απομακρυσμένου χωριού Σκιαδά Τριταίας του
δήμου Ερυμάνθου με σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου και της ευρύτερης περιοχής.
Επίσης, κατόρθωσε να συγκεντρώνει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ντόπιων και ξένων φίλων του αναδεικνύοντας
προϊόντα και παραδόσεις του τόπου, όπως είναι η γιορτή τσίπουρου και στην αγροτική έκθεση Χαλανδρίτσας.
Επιπλέον, μια από τις σημαντικότερες δράσεις τους είναι η αιμοδοσία που ξεπερνά τις ογδόντα (80) μονάδες ετησίως
συμβάλλοντας ενεργά στις ανάγκες των κατοίκων του χωριού και της ευρύτερης περιοχής.
Από τις πιο αξιόλογες ενέργειες του συλλόγου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της κοινότητας, τον Ιερέα και το δάσκαλο
του χωριού τους είναι ο συνεορτασμός των Τριών Ιεραρχών, που λαμβάνει χώρα στο χωριό τα τελευταία 4 χρόνια
συγκεντρώνοντας όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (νηπιαγωγείων-δημοτικών-γυμνασίων και λυκείων) του δήμου
Ερυμάνθου προσφέροντας δωρεάν εδέσματα και αναψυκτικά όπως και η ενεργή συμμετοχή στις μεγάλες
εκκλησιαστικές εορτές προσφέροντας αρτοκλασίες και κεράσματα.
Η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σκιαδά,
στις 17 - 18 Αυγούστου, θα περιλαμβάνει το εξής πρόγραμμα:
Σάββατο 17 Αυγούστου :
Α. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους
Β. Θέατρο σκιών
Γ. Χορευτικά παραδοσιακά τμήματα
Δ. Λαϊκή βραδιά
Κυριακή 18 Αυγούστου:
Α. Πορεία με άλογα και συμμετοχή συλλόγων αλόγων από όλη την Ελλάδα
(με διαδρομή Πηγάδια-Σκιαδά)
Β. Αναπαράσταση παραδοσιακού γάμου(με νταούλια και πίπιζες)
Γ. Βράβευση αριστούχων μαθητών του χωριού μας
Δ. Χορευτικά Παραδοσιακά τμήματα
Ε. Παραδοσιακή δημοτική βραδιά
Ο εκτιμώμενος γενικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης «Σκιαδαιίκα 2019» ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ
και σχετίζεται με το ως άνω πρόγραμμα, καθώς και με το κέρασμα που καλύπτει 2.000 παρευρισκόμενους
(Οπτικοακουστική κάλυψη, τραπεζοκαθίσματα, αφίσες, προσκλήσεις, προγράμματα).
Ο συγκεκριμένος σύλλογος ζητά τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη συνδιοργάνωση των ως άνω
εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα στο Δημοτικό Σχολείο Σκιαδά, 17 και 18 Αυγούστου 2019, και την οικονομική
στήριξη της η οποία κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή διοργάνωση των εκδηλώσεων.
Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός των διήμερων εκδηλώσεων με τίτλο «Σκιαδαίικα 2019» ανέρχεται στο
ποσό των 15.000,00 ευρώ.
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
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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΄ αρ. 253/28-12-2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος εγκρίθηκε η
υλοποίηση συνδιοργάνωσης και εκτέλεσης προγραμμάτων Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της ΠΔΕ
έτους 2019.
Στο πλαίσιο αυτό, η δαπάνη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ως άνω εκδήλωση συντελεί στην
πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας, μέσω της διάδοσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς καθώς και της προβολής
του τουριστικού προϊόντος του τόπου μας. Η εν λόγω εκδήλωση είναι μια μοναδική ευκαιρία πολιτιστικής έκφρασης
και καλλιέργειας ηθών και αξιών, μιας και το συγκεκριμένο έθιμο, που περιγράφεται παραπάνω, είναι μοναδικό στην
Περιφέρεια. Επιπροσθέτως, ως πολιτιστική εκδήλωση είναι ένα «ιδιαίτερο» προϊόν που συνδράμει θετικά στην
ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, προσφέροντας δυνατότητες με άμεσο και
έμμεσο τρόπο προσέλκυσης επισκεπτών, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την εξωστρέφεια της Περιφέρειας. Τέλος, το
γεγονός πως στην εν λόγω εκδήλωση θα συνυπάρξουν Σύλλογοι από τουλάχιστον έξι γύρω χωριά θεωρείται σίγουρο
πως θα συμβάλλει στην αλληλοδιάδραση, αλληλεπίδραση, συνύπαρξη και μεταφορά ηθών και εθίμων.
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, διαμέσου 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.
Η συνολική δαπάνη την οποία θα καλύψει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την συμμετοχή της στις ανωτέρω
διήμερες εκδηλώσεις θα είναι μέχρι του ποσού των 1.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την
ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων και τις δύο ημέρες των εκδηλώσεων, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωσή των
εκδηλώσεων.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς, συλλογής προσφορών και επιλογής της
οικονομικότερης πραγματοποιήθηκε η συλλογή προσφορών ως εξής:
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
1)ΜΑΡΑΧΩΡΗΣ ΙΩΑΝ.ΜΕΓΑΚΛΗΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΡΕΚΛΩΝ & ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ
1500 ΚΑΛΕΚΛΕΣ
300 ΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%)= 1.240,00 ευρώ
2) ΒΕΡΡΑΣ ΑΝΔ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
1500 ΚΑΛΕΚΛΕΣ
300 ΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%)= 1.612,00 ευρώ
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαστε
Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που
αφορά τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκιαδαίων, «ο Άγιος Ιωακείμ», με τίτλο «Σκιαδαίικα 2019, το Σάββατο, 17, και την
Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019, οι οποίες και θα λάβουν χώρα στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου Σκιαδά, με
απευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, ως εξής:
συνολική δαπάνη μέχρι του ποσού των 1.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον ανάδοχο ΜΑΡΑΧΩΡΗΣ
ΙΩΑΝ. ΜΕΓΑΚΛΗΣ, για την ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων, αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση των
ανωτέρω εκδηλώσεων.
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Η δαπάνη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εν λόγω διοργάνωση: 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, ΚΑΕ και έχει εκδοθεί γι’ αυτό
το σκοπό η Α/Α……………………………Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού
Ελέγχου ΠΔΕ.

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. 248595/2712/2016 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/72-2017).
 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./23-32017).
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 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: 228443/915/29-7-2019 εισήγηση του

Γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη

Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας της Π.Δ.Ε
 Την υπ’αρ. πρωτ. 462/2019 Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής της
ΠΔΕ
 Το γεγονός ότι η δαπάνη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εν λόγω
διοργάνωση α) συντελεί άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών της Περιφέρειας, με τη συμμετοχή της σε
πολιτιστικές εκδηλώσεις που προάγουν τις ηθικές αξίες, το ελεύθερο πνεύμα, συντηρούν και διαδίδουν τη
παράδοση, β) είναι επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία για την επιτυχία της εκδήλωσης, την
καλλιέργεια του πνεύματος, την έκφραση συναισθημάτων, και την ψυχική επικοινωνία των πολιτών, γ)
αιτιολογείται με μεστότητα, πληρότητα και σαφήνεια στην παρούσα απόφαση. Τέλος προκύπτει πέραν
πάσης αμφιβολίας και με βεβαιότητα η ευρεία απήχηση της πολιτιστικής εκδήλωσης, και το κυριότερο
και επιδιωκόμενο η κατ’ ουδένα τρόπο υπέρβαση, 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.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη διενέργεια δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις διήμερες
πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκιαδαίων, «ο Άγιος
Ιωακείμ», με τίτλο «Σκιαδαίικα 2019, το Σάββατο, 17, και την Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019, οι οποίες
και θα λάβουν χώρα στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου Σκιαδά, και τη διάθεση πίστωσης μέχρι
του ποσού των 1.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερης – οικονομικότερης προσφοράς στον ανάδοχο
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με την επωνυμία «ΜΑΡΑΧΩΡΗΣ ΙΩΑΝ. ΜΕΓΑΚΛΗΣ», για την ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων,
αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων.

Η ανωτέρω Δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έτους 2019 και
ειδικότερα τον Κ.Α.Ε.01.072.0844.01.1231.
Και έχει εκδοθεί για το σκοπό αυτό η υπ’αρ. 223899/14027/1-8-2019 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης και η
με Α/Α 2819/2019 απόφαση ανάληψης από την Δ/νση Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.
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

