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ΠΡΟ: Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1928/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 223376/202/24-7-2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1928/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηε ζπκκεηνρή
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε δηθφ ηεο πεξίπηεξν ζηελ 84ε ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ - 7ν Φεζηηβάι παξαδνζηαθψλ γεχζεσλ "Η ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΠΙΑΣΟ ΜΑ" πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηηο 7 έσο ηηο 15 επηεκβξίνπ 2019 δαπάλεο κέρξη ηνπ
πνζνχ ησλ 9.000,00 επξψ πιένλ Φ.Π.Α., θαζψο θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Αλη/ξρε Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο Π.Γ.Δ θ. Κσλ/λνπ Μεηξφπνπινπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο», 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. 27/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
2α Απγνχζηνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
228534/2403/29.07.2019 λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Πεηξφπνπινο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. χξκνο Γεψξγηνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Απφ ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ ν θ. Παξαζθεπφπνπινο Γεξάζηκνο
θαη ε θ. Καξδάξα Δπζηαζία, Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ γηα ην πξψην (1) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο νη εθπξφζσπνη ησλ
Αγξνηηθψλ Αιηεπηηθψλ πλεηαηξηζκψλ
i.

θ. Κάππαο Παλαγηψηεο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Αγία Δηξήλε»)

ii.

θ. Μπφηαο Γεψξγηνο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Σν Γηβάξη»)

iii.

θ. Κιανπδάηνο ηαχξνο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Η Γεηάλεηξα» θαη

iv.

θ. Καυκελάθεο Νηθφιανο, δηθεγφξνο Μεζνινγγίνπ (εθπξφζσπνο ηνπ πλ/ζκνχ «Σν
θαιί»

Δπίζεο γηα ην πξψην (1) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο παξαβξέζεθαλ ν Γ/ληήο ηεο Γ.Α.Ο.Κ. ΠΔ
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. θ. Νηθνιφπνπινο ηέθαλνο θαη ε Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο ΠΔ
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. θ. Παξπνχξα Άιθεζηηο - Υξπζάλζε.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
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Απ. Απόθαζηρ 1928 /2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 53ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε δηθφ
ηεο πεξίπηεξν ζηελ 84ε ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ - 7ν Φεζηηβάι παξαδνζηαθψλ γεχζεσλ
"Η ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΠΙΑΣΟ ΜΑ" πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηηο 7 έσο ηηο 15
επηεκβξίνπ 2019 δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 9.000,00 επξψ πιένλ Φ.Π.Α., θαζψο θαη ηελ
εμνπζηνδφηεζε ηνπ Αλη/ξρε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Π.Γ.Δ θ. Κσλ/λνπ Μεηξφπνπινπ γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 223376/202/24-7-2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έτοντας σπόυη:
1. Σν Νφκν Ν. 3852 / 2010 "Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο " ( ΦΔΚ 87 / Α /7 – 6 - 2010), κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ νη Πεξηθέξεηεο
σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
2. Σνλ Οξγαληζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ΠΓ 132/2010 (ΦΔΚ 225/Α/27-12-2010), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 248595/27-12-2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 4309/η.Β /́ 30-12-2016).
3. 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.
4. 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.
5. Σελ 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.
6. 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.
7. 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.
8. Σελ ππ’ αξηζκ 55961/643/1-3-2017 (ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9-3-20 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
πεξί νξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ.
9. Με ηελ ππ’ αξηζκφ 69923/876/14-3-2017 (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο κε ηελ νπνία έγηλε «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» θαη «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ: α) ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ
ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη β) ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» αληίζηνηρα.
10. Σελ ππ αξηζ. 69461/869/14-3-2017 (ΦΔΚ 138/η.ΤΟΓΓ 23-3-2017)απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο πεξί νξηζκνχ πξνέδξνπ νηθνλνκηθήο επηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
11. Σελ ππ. αξηζκ. 228/15-11-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
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12. Σελ ππ’ αξηζκφ 100/15-09-2014 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 3029/η.Β/1011-2014), κε ηελ νπνία φξηζε ηελ ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο κε ηίηιν «Δπηηξνπή Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο
Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ» πνπ εθηφο ησλ άιισλ έρεη θαη ηελ αξκνδηφηεηα γηα έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζε εθζέζεηο πάζεο θχζεσο».
13. Σελ ππ΄ αξηζκ. 150/2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Έγθξηζε
ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Γξάζεσλ Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2019-2021»
14. Σελ ππ’ αξηζκ. 222464/13934/31-07-2019 Βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθήο
Γηαρείξηζεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη ε κε Α/Α 2817 (ΑΓΑ 9ΦΥ7Λ6-0ΣΔ)
απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
15. Σελ ππ αξηζκ. 460/2019 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο Π.. Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα
ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε δηθφ ηεο πεξίπηεξν ζηελ 84ε ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ - 7ν Φεζηηβάι παξαδνζηαθψλ γεχζεσλ "Η ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΠΙΑΣΟ ΜΑ".
Η Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζα ζπκκεηέρεη κε δηθφ ηεο πεξίπηεξν ζηελ 84ε ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ - 7ν Φεζηηβάι παξαδνζηαθψλ γεχζεσλ "Η ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΠΙΑΣΟ ΜΑ" πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηηο 7 έσο ηηο 15 επηεκβξίνπ 2019 δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 9.000 επξψ πιένλ Φ.Π.Α
ΥΧΡΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ο ρψξνο πνπ έρεη πξνβιεθζεί γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παξαγσγηθψλ – εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηξφθηκα απφ ηελ
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο είλαη ζπλνιηθνχ θαζαξνχ εκβαδνχ 32,50 η.κ.
Κφζηνο ζπκκεηνρήο
Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξίπηεξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαζθεπήο εθηηκάηαη φηη ζα
αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 9.000 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
ην παξαπάλσ θφζηνο πεξηιακβάλνληαη νη εμήο παξνρέο – ππεξεζίεο
Γεληθέο Παξνρέο
Πεξηιακβάλεη ηελ ελνηθίαζε ρψξνπ 32,5 η.κ. γηα ην πεξίπηεξν, ην ζηήζηκν, νξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ηνπ πεξηπηέξνπ
(ππεχζπλν πεξηπηέξνπ, παξνπζία αηφκσλ θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ζην πεξίπηεξν, εθηππψζεηο πιηθνχ γηα
ηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηπηέξνπ, κεηαθνξά πξντφλησλ Πεξηθέξεηαο θαη πιηθνχ γηα ην πεξίπηεξν θ.α. θαζφιε ηελ
δηάξθεηα ηεο έθζεζεο.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε ηελ βέιηηζηε εθπξνζψπεζε ηεο Π.Γ.Δ θαη ησλ πνηνηηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο καο ζα
ζέιακε λα αλαηεζεί ε δεκηνπξγία θαη ππνζηήξημε ηνπ Πεξηπηέξνπ θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο Έθζεζεο ζε εηαηξία
εμεηδηθεπκέλε ζε παξφκνηεο δξάζεηο κεηά απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ.
Σν πεξίπηεξν ζα έρεη εληαία εηθφλα θαη ζα θαηαγξάθεηαη κέζσ ηεο ζεκαηνδφηεζεο φηη ηειεί θάησ απφ ηελ νκπξέια
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
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 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.
Η δαπάλε ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ ελ ιφγσ έθζεζε, 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 α) ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο φπσο
απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν (Ν.3852/2010) θαη ζπγθεθξηκέλα θαιχπηνπλ, ηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ θαη
δξάζεσλ νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ κία πνιηηηθή πνπ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε πνηνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη
ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνδηαηξνθήο πνπ απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ψζηε ηα
πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο λα απνηεινχλ πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη λα
βξίζθνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε αγνξέο πςεινχ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Η Πεξηθέξεηα ζπλεξγάδεηαη κε αξκφδηνπο ζπιινγηθνχο
θνξείο θαη Δπηκειεηήξηα πξνθεηκέλνπ λα αλαιεθζνχλ πξσηνβνπιίεο πνπ ζα βειηηψζνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα,
ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο. β) Δίλαη επηβεβιεκέλε θαη αλαγθαία
γηα ηελ επηηπρή ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ έθζεζε, γ) Αηηηνινγείηαη κε
κεζηφηεηα, πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα, δ) πξνθχπηεη πέξαλ πάζαο ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηφηεηα ε επξεία απήρεζε ηεο
84εο ΓΔΘ ε νπνία απνηειεί κηαο κεγάιεο εκβέιεηαο ζπλάληεζε γηα ηελ αλάδεημε αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ αμίαο,
ε) Δπηηπγράλεηαη ην θπξηφηεξν θαη επηδησθφκελν, ήηνη ε θαη’ νπδέλα ηξφπν ππέξβαζε, ελφςεη θαη ηεο ππάξρνπζα
νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, πνπ επηβάιιεη ηελ πξνζαξκνγή ζε λένπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη αξρέο ην θαηά
δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο πξνζήθνλ κέηξν.

ΑΔΑ: ΨΓ6Χ7Λ6-76Δ
Κατόπιν τφν ανφτέρφ
Εισηγούμαστε
Σελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ 83ε ΓΙΔΘΝΗ
ΔΚΘΔΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ - 7ν Φεζηηβάι παξαδνζηαθψλ γεχζεσλ "Η ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΠΙΑΣΟ ΜΑ" πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηηο 7 έσο ηηο 15 επηεκβξίνπ 2019 δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 9.000
επξψ πιένλ Φ.Π.Α θαζψο θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Αλη/ξρε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Π.Γ.Δ θ. Κσλ/λνπ Μεηξφπνπινπ
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο
Η Γαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη έρεη εθδνζεί ε ππ αξηζκ.
222464/13934/31-07-2019 Βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθνχ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη ε κε Α/Α 2817 (ΑΓΑ 9ΦΥ7Λ6-0ΣΔ) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απφςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
 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 – Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο» πεξί χζηαζεο θαη πγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ, φπσο 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 Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’ αξ. 248595/2712/2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ 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
κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ
πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε» ζηνλ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ 281/Β/72-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκφο
Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η. Τ.Ο.Γ.Γ./23-32017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή ηαθηηθψλ
αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
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 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο ζρεηηθά κε
ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 223376/202/24-7-2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ηεο Π.Γ.Δ.
 Σελ ππ’ αξ. πξση. 460/2019 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο
Π.Γ.Δ.
 Σν γεγνλφο φηη ε δαπάλε ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ ελ ιφγσ
έθζεζε, 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 α)
ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν
(Ν.3852/2010) θαη ζπγθεθξηκέλα θαιχπηνπλ, ηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ νη νπνίεο
δηακνξθψλνπλ κία πνιηηηθή πνπ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε πνηνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη
ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνδηαηξνθήο πνπ απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο, ψζηε ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο λα απνηεινχλ πξντφληα πςειήο
πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη λα βξίζθνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε αγνξέο πςεινχ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Η Πεξηθέξεηα
ζπλεξγάδεηαη κε αξκφδηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο

θαη Δπηκειεηήξηα πξνθεηκέλνπ λα αλαιεθζνχλ

πξσηνβνπιίεο πνπ ζα βειηηψζνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ
θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο. β) Δίλαη επηβεβιεκέλε θαη αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή ζπκκεηνρή ησλ
επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ έθζεζε, γ) Αηηηνινγείηαη κε κεζηφηεηα, πιεξφηεηα
θαη ζαθήλεηα, δ) πξνθχπηεη πέξαλ πάζαο ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηφηεηα ε επξεία απήρεζε ηεο 84εο ΓΔΘ
ε νπνία απνηειεί κηαο κεγάιεο εκβέιεηαο ζπλάληεζε γηα ηελ αλάδεημε αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ
αμίαο, ε) Δπηηπγράλεηαη ην θπξηφηεξν θαη επηδησθφκελν, ήηνη ε θαη’ νπδέλα ηξφπν ππέξβαζε, ελφςεη θαη
ηεο ππάξρνπζα νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, πνπ επηβάιιεη ηελ πξνζαξκνγή ζε λένπο δεκνζηνλνκηθνχο
θαλφλεο θαη αξρέο ην θαηά δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο
πξνζήθνλ κέηξν.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο

Διιάδαο ζηελ 83ε ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ - 7ν Φεζηηβάι παξαδνζηαθψλ γεχζεσλ "Η

ΑΔΑ: ΨΓ6Χ7Λ6-76Δ
ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΠΙΑΣΟ ΜΑ" πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηηο 7 έσο ηηο 15
επηεκβξίνπ 2019 δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 9.000 επξψ πιένλ Φ.Π.Α.

2.

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Αλη/ξρε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Π.Γ.Δ. θ. Κσλ/λν Μεηξφπνπιν γηα ηελ

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Η Γαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη έρεη
εθδνζεί ε ππ αξηζκ. 222464/13934/31-07-2019 Βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθήο
Γηαρείξηζεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη ε κε Α/Α 2817 (ΑΓΑ
9ΦΥ7Λ6-0ΣΔ) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο

Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

