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Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2395/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.:317913/4135/30-10-2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Πεξηθεξεηάξρε
ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2395/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη εμεηδίθεπζε δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ
ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο σο ζπλδηνξγαλσηήο ζην 3ν Αλαπηπμηαθφ πλέδξην
πνπ δηνξγαλψλεη ν Γήκνο Αηγηαιείαο κε ηελ ππνζηήξημε ηεο εθεκεξίδαο «ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ»
θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 01 θαη 02 Ννεκβξίνπ 2019 ζην ρψξν «Πνιχθεληξν» ζηελ πφιε ηνπ
Αηγίνπ, κε ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο νπηηθναθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ, Coffee break θαη αθηζψλ
ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.976,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 37/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζήκεξα ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12:00 κ. ζηα Γξαθεία ηεο
Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
316043/3030/25.10.2019 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη δφζεθε
ζε φια ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ
επί ηνπ ζπλφινπ έληεθα (11) κειψλ ηα παξαθάησ κέιε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

αθειιαξφπνπινο Παλαγηψηεο - Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Γηαλλφπνπινο Βαζίιεηνο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Γεκεηξνγηάλλεο Λάκπξνο – Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καηζνπγθξάθεο Νηθφιανο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Νηθνιαθφπνπινο Γεκήηξηνο– ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Φίιηαο Αλδξέαο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

7. Μσξαΐηεο Νηθφιανο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
8. Υαξνθφπνο Αληψληνο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
9. Κσζηαθφπνπινο Υξήζηνο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη πξνζθιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη ηαθηηθά
κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ. Μεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο θαη Λχηξαο Ισάλλεο.

Υξέε γξακκαηέα Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο άζθεζε ε Βαζηιηθή Μνιθέζε, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ επίζεο ν θ. Κξελίδεο Ηιίαο, Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο
Οηθνλνκηθνχ & Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ., θαη ν θ. Καξχδεο Αξηζηείδεο απφ ηε Ννκηθή
Τπεξεζία ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 2395/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 56ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο θαη εμεηδίθεπζε δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο σο ζπλδηνξγαλσηήο ζην 3ν Αλαπηπμηαθφ πλέδξην πνπ δηνξγαλψλεη ν Γήκνο
Αηγηαιείαο κε ηελ ππνζηήξημε ηεο εθεκεξίδαο «ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ» θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο
01 θαη 02 Ννεκβξίνπ 2019 ζην ρψξν «Πνιχθεληξν» ζηελ πφιε ηνπ Αηγίνπ, κε ηελ θάιπςε ηνπ
θφζηνπο νπηηθναθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ, Coffee break θαη αθηζψλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.976,00 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 317913/4135/30-10-2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Πεξηθεξεηάξρε
ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έσονηαρ ςπότη:

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ζπζηήζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ
Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
Με ηελ απφθαζε 248595/27.12.2016 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ Σξνπνπνίεζεθε ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο (ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016).
Με ηηο 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», 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.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ.145Α’) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ εγθχθιην
2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΓΑ:ΦΒΞΒΗ-ΓΣΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θνηλνπνηήζεθαλ δηαηάμεηο
ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηψλ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 2β ηνπ άξζξνπ 2 «Γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ε έθδνζε ηεο απφθαζεο
αλάιεςεο ππνρξέσζεο δηελεξγείηαη ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο
απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ θνξέα».
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 «Αξκνδηφηεηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Γήκσλ & ησλ
Πεξηθεξεηψλ», ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ…»,
αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 176 ηνπ Ν.3852/2010 «ρέδην Καιιηθξάηεο» «αξκνδηφηεηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο
πεξηθεξεηψλ».
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 «Ρχζκηζε νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ΟΣΑ» ηνπ Ν.4625/2019
(ΦΔΚ.139Α’/31.8.2019) «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο»
νξίδνληαη ηα εμήο: «Η πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ λ. 3852/2010 αληηθαζίζηαηαη, σο
εμήο: «Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε φισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
πηζηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηζηψζεσλ πνπ εγγξάθνληαη ζε απηφλ κε αλακφξθσζε, κε ηελ
έθδνζε απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο δελ απαηηείηαη πξνεγνχκελε
απφθαζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, εθηφο αλ απηή είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε
εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πξηλ απφ ηελ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε,
πξνεγείηαη απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο γηα κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ πνπ ρξήδνπλ
εμεηδίθεπζεο. Δμεηδηθεπκέλε ζεσξείηαη ε πίζησζε, φηαλ θαηνλνκάδεηαη ξεηά ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ
νπνία πξννξίδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ζην αλαιπηηθφηεξν δπλαηφ επίπεδν θσδηθνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ».
Με ηελ ππ’ αξηζ. 313/2019 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, γίλεηαη ε επηθχξσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ Απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ ηεο 26εο Μαΐνπ θαη ησλ επαλαιεπηηθψλ ηνπο ηεο 2αο Ινπλίνπ 2019,
κε ηελ νπνία αλαθεξχρηεθαλ ν Πεξηθεξεηάξρεο θαη νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο,
πνπ αλαιακβάλνπλ, επηζήκσο, θαζήθνληα ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2019 (Άξζξν 46 παξάγξαθνο 6γ ηνπ Ν.4555/2018
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(ΦΔΚ.133Α’/19.7.2018). Με ην απφ 29.9.2019 πξαθηηθφ νξθσκνζίαο αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο ε λέα
Πεξηθεξεηαθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Με ηελ ππ’ αξηζ.258207/3469/3.9.2019
(ΦΔΚ.706η.ΤΟΓΓ/9.9.2019) απφθαζε ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Διιάδαο, φξηζε ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Με ηελ ππ’ αξηζ. 281668/3810/26.9.2019 απφθαζε ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο
Διιάδαο κεηαβίβαζε ηελ άζθεζε Αξκνδηνηήησλ νξγαληθψλ Μνλάδσλ ηεο ΠΓΔ ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ζε
εθιεγκέλνπο Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο» (ΦΔΚ3722/Β/8-10-2019).
Με ηελ ππ’ αξηζ. 228/2018 (22ε πλεδξίαζε ζηηο 15.11.2018) απφθαζε ηνπ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην,
«Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ππ.
αξηζ. 2433/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θ.
Παλαγηψηε Μπξάκνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Η απφθαζε αθνχ ειέγρζεθε σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά ηεο,
βξέζεθε λφκηκε, κε ηελ ππ’ αξηζ. 265933/28.12.2018 απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 226/2018 (21ε πλεδξίαζε 15-11-2018 (ΑΓΑ:ΧΔ27Λ6-544) απφθαζε ηνπ, ην Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην Γπηηθήο Διιάδαο ελέθξηλε ην εηήζην πξφγξακκα πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, φπσο
ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ. 147Α'/8.8.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), ζεζπίδνληαη θαλφλεο: α) γηα ηηο δηαδηθαζίεο
πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαγσληζκψλ κειεηψλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ Βηβιίνπ Ι (άξζξα 2 έσο 221), β) γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θαη
δηαγσληζκψλ κειεηψλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Βηβιίνπ ΙΙ (άξζξα 2 θαη 222 έσο 338), γ) γηα ηε
δηαθπβέξλεζε, νη νπνίνη εθαξκφδνληαη, ζχκθσλα κε ην Βηβιίν ΙΙΙ (άξζξα 339 έσο 344), απφ ηηο αλαζέηνπζεο
αξρέο θαη ηνπο αλαζέηνληεο θνξείο θαη δ) γηα ηελ έλλνκε πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη
ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Βηβιίνπ ΙV (άξζξα 345 έσο 374).
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143Α’) «Γεκφζην
Λνγηζηηθφ & άιιεο δηαηάμεηο», δεκφζηα δαπάλε είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε πίζησζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ ζθνπψλ ή ηεο απνζηνιήο ηνπ δεκνζίνπ, επίζεο σο δεκφζηεο δαπάλεο
αλαγλσξίδνληαη φζεο πξνβιέπνληαη απφ δηάηαμε ηππηθνχ λφκνπ ή θαλνληζηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Καη’
εμαίξεζε, αλαγλσξίδνληαη σο δεκφζηεο δαπάλεο θαη φζεο δελ πξνβιέπνληαη ξεηά απφ δηάηαμε λφκνπ, αιιά
εμππεξεηνχλ αηηηνινγεκέλα ηνπο ζθνπνχο ησλ θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 παξάγξαθνο Α ηνπ Ν.3852/2010, ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ
πεξηθεξεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα πξνγξακκαηηζκνχ – Αλάπηπμεο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ: α) ν
πεξηθεξεηαθφο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ κε απηψλ δξάζεσλ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξάγξαθνο II Η ηνπ ίδηνπ λφκνπ 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 ππνηξνπηθήο ζεκαζίαο (πεξίπησζε 13), γ) ε θνηλή νξγάλσζε κε
ηνπηθνχο θνξείο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη
ηελ δηάδνζε ηνπο ζηνπο λένπο (πεξίπησζε 15)
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ε Πεξηθέξεηα δχλαηαη λνκίκσο, κε απνθάζεηο
ησλ ζπιινγηθψλ ηεο νξγάλσλ, λα πξνβαίλεη ζηε δηάζεζε πηζηψζεσλ θαη ηε ζπλαθφινπζε θαηαβνιή δαπαλψλ,
πνπ δελ πξνβιέπνληαη κελ απφ δηάηαμε λφκνπ φκσο είλαη ιεηηνπξγηθέο γηα ηελ Πεξηθέξεηα, ζπλάδνπλ δειαδή
πξνδήισο κε ηελ απνζηνιή θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο ή ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε κε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο ζα πξνθαινχζε
πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ή ζα εκπφδηδε ηελ επηδίσμε ησλ λνκίκσλ ζθνπψλ ηεο.
Οη δαπάλεο νη νπνίεο δελ αθνξνχλ θαζαξά ζπλδηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαζψο
θαη ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο θαζνξίδνληαη κε ην άξζξν 186 ηνπ Καιιηθξάηε
θαη νξίδνληαη ζην εηήζην πξφγξακκα ην νπνίν εγθξίλεη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, δελ εκπίπηνπλ ζην ηζρχνλ
πιαίζην θαη δελ είλαη λφκηκεο. Αληηζέησο δαπάλεο πνπ δελ αθνξνχλ ηηο πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο, όμυρ
ζςνάδοςν πποδήλυρ με ηην αποζηολή και ηιρ απμοδιόηηηερ ηηρ (ζηο άπθπο 186 ηος Καλλικπάηη ή ζηιρ
απμοδιόηηηερ ηος εζυηεπικού οπγανιζμού ηηρ Πεπιθέπειαρ) και ζςμβάλλοςν ζηην εκπλήπυζη ηυν
ζκοπών ηηρ ή ζηην ανηιμεηώπιζη ηυν λειηοςπγικών αναγκών ηηρ (πρ. Ηκεξίδεο, πλέδξηα, Δθζέζεηο) είλαη
λφκηκεο θαη επηιέμηκεο θαη εθθαζαξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Με ην απφ 11.10.2019 έγγξαθφ ηνπ ν εθδφηεο ηεο Δθεκεξίδαο «Πεινπφλλεζνο» καο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ
δηνξγάλσζε ηνπ 3ο Αναπηςξιακού ςνεδπίος πνπ δηνξγαλψλεη ν Δήμορ Αιγιαλείαρ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο
εθεκεξίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ» θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 01 θαη 02 Ννεκβξίνπ 2019 ζην ρψξν
«Πνιχθεληξν» ζηελ πφιε ηνπ Αηγίνπ.
ηφρνο ηνπ θεηηλνχ ζπλεδξίνπ είλαη ε πξνζέγγηζε θαη παξνπζίαζε ησλ θαίξησλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ
επξχηεξε πεξηνρή. Μέζα απφ ην γφληκν δηάινγν κεηαμχ ησλ αξκφδησλ, ζα πξνθχςνπλ θξίζηκα ζπκπεξάζκαηα
γηα ην πξνθίι θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο πεξηνρήο ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο. Με
ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπηθψλ θαη θξαηηθψλ θνξέσλ, παξαγφλησλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκηθήο
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θαη επηρεηξεκαηηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ αιιά θαη εθπξφζσπσλ ηεο θπβέξλεζεο, πνιηηηθψλ θαη εθπξφζσπσλ ηεο
απηνδηνίθεζεο δεζκεπφκαζηε γηα ηε δηεμαγσγή ελφο επνηθνδνκεηηθνχ θαη πνιπζεκαηηθνχ ζπλεδξίνπ, ην νπνίν
ζα απνηειέζεη κνριφ αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή.
Σο ππόγπαμμα ηος ζςνέδπιος αποηελείηαι από ηιρ εξήρ βαζικέρ ενόηηηερ:
 «Απνξξίκκαηα θαη πνιίηεο, πξφιεςε, επζχλε, επαηζζεηνπνίεζε»
 « Σν φξακα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ θαη ηελ ζπλνιηθή ηαπηφηεηα ηεο
πεξηνρήο»
 Πνιηηηζηηθή θαη αξραηνινγηθή θιεξνλνκηά ηεο Αηγηάιεηαο
 Σνπξηζκφο ην ιηκάλη ηνπ Αηγίνπ θαη νη πξννπηηθέο ηνπ
 Θξεζθεπηηθφο Σνπξηζκφο
Σν εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ πλεδξίνπ αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηηο 20.050,00 επξψ
+ Φ.Π.Α..
Δηδηθφηεξα νη δαπάλεο έρνπλ σο αθνινχζσο:
ΠΡΟYΠ/ΜΟ
Είδορ Δαπάνηρ
4.000,00
σεδιαζμόρ ςνεδπίος και επικοινυνίαρ) - ΤΝΕΔΡΑ
ρεδηαζκφο δεκηνπξγηθνχ
500,00
πλεδξηαθφο Υψξνο "ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ"
500,00
Οπηικοακοςζηικόρ εξοπλιζμόρ (επιπλεον ηυν βαζικών) +ΦΩΣΑ
1.000,00
ΈΞΣΡΑ
Βηληενζθφπεζε
600,00
Video εηζαγσγηθά
500,00
Φσηνγξάθνο
600,00
πληνληζηήο Γεκνζηνγξάθνο
400,00
πλεδξηαθή Γξακκαηεία 4 αηνκψλ
500,00
ηπιφ- Μπινθ Α5, 4ρξ+ Folders+ Δπηπιενλ θαξηειαθη, layards,
400,00
1.000,00
Coffee break 2μέπερ * 150 άηομα
Γεχκα 30 αηνκα
600,00
Οδνηπνξηθά απνζηνιήο
100,00
400,00
Αθίζερ για ηοπικά καηαζηημαηα
Πξφγξακκα 350 ηεκ
450,00
Banner (ρσξίο κεραληζκφ) 2 έμσ - 2 πιαηε παλει - 1 πιαηε πνληηνπκ
350,00
Banner (κε κεραληζκφ)
300,00
Λάβαξα outdoor + ηνπφζεηεζε
600,00
ήκαλζε ρψξνπ ζπλεδξίνπ παλει θ πνληηνπκ)
800,00
Αθηζνθφιεζε 50 ηεκ ζε θαηαζηεκαηα
150,00
Πξνβνιή ζε ηξίηα κέζα
500,00
Σειενπηηθφ ζπνη (ζρεδηαζκφο, παξαγσγή)
400,00
ξαδηνθσληθφ ζπνη (ζρεδηαζκφο, παξαγσγή)
200,00
Πξνζθιήζεηο - Σειεθσληθέο
850,00
Newsletters ΓΣ credits
450,00
Campagnia Facebook ή Social
900,00
16ζέιηδν Έλζεην ζηελ εθεκεξίδα ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ
1.000,00
Οξγαλσζε Παξαγσγήο
2.000,00
χλνιν πξν ΦΠΑ:
20.050,00€
Η δαπάνη ηην οποία πποηείνεηαι να καλύτει η Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ υρ ζςνδιοπγανώηπια ζηο εν
λόγυ ςνέδπιο και θα είναι μέσπι ηος ποζού ηυν 2.976,00 εςπώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. αλαγθαίνπ γηα
ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπλεδξίνπ. πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ηελ θάιπςε θφζηνπο ηνπ
οπηικοακοςζηικού εξοπλιζμού ποζού 1.240,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ , ηνπ Coffee break ( 2κέξεο *
150 άηνκα) πνζνχ 1.240,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ησλ αθιζών για ηοπικά καηαζηήμαηα πνζνχ
496,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
Καηφπηλ ησλ πξνηαζέλησλ απνδεηθλχεηαη φηη ε δαπάλε θάιπςε θφζηνπο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ,
ηνπ Coffee break θαη ησλ αθηζψλ, ηελ νπνία ζα θαιχςεη ε Πεξηθέξεηα, α) ζπληειεί άκεζα ζηελ εθπιήξσζε
ησλ ζθνπψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ ηεο λφκν, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε εθδειψζεηο,
απνζθνπψληαο ζηελ αλάδεημε ηεο Πεξηθέξεηάο καο β) είλαη επηβεβιεκέλε θαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ
πξνβνιή θαη ηελ επηηπρία ηεο εθδήισζεο, γ) ζα αλαιχεηαη αηηηνινγεκέλα θαη κε ζαθήλεηα ζηηο απνθάζεηο ησλ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, δ) πξνθχπηεη κε βεβαηφηεηα θαη αλαιχεηαη εθηελψο ε ζχλδεζε ηεο δαπάλεο κε ηνπο
ζθνπνχο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο φπσο αλαπηχρζεθαλ ζηελ παξνχζα, ε) ηέινο θαη’ νπδέλα ηξφπν
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ππεξβαίλεη, 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
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε:
Όπυρ εγκπίνεηαι ηη δαπάνη και ηην εξειδίκεςζη πίζηυζηρ για ηην ππαγμαηοποίηζη ηηρ δαπάνηρ πος
αθοπά ηην ζςμμεηοσή ηηρ Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδαρ ζηη διοπγάνυζη, ηος «3ος Αναπηςξιακού
ςνεδπίος πος διοπγανώνει ο Δήμορ Αιγιαλείαρ με ηην ςποζηήπιξη ηηρ εθημεπίδαρ
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ» και θα ππαγμαηοποιηθεί ζηιρ 01 και 02 Νοεμβπίος 2019 ζηο σώπο «Πολύκενηπο»
ζηην πόλη ηος Αιγίος, με ηην κάλςτη ηος κόζηοςρ οπηικοακοςζηικού εξοπλιζμού, Coffee break και
αθιζών, ζςνολικού ποζού 2.976,00 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.». ςγκεκπιμένα πεπιλαμβάνει ηην
κάλςτη κόζηοςρ ηος οπηικοακοςζηικού εξοπλιζμού ποζού 1.240,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ, ηος
Coffee break ( 2μέπερ * 150 άηομα) ποζού 1.240,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ και ηυν αθιζών για
ηοπικά καηαζηήμαηα ποζού 496,00 € ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ.
Η ζπλνιηθή δαπάλε πνζνχ 2.976,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ΦΠΑ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ-Γεκνζηννηθνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο
Π.Γ.Δ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε δέζκεπζεο ηνπ πνζνχ ζηνλ Κ.Α.Δ.: 02.01.072.0844.01.12.31, κε Α/Α
δέζκεπζεο 3440, ε νπνία κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα νινθιεξσζεί ζε αλάιεςε κε ηα ίδηα
ζηνηρεία (αξ. πξση. ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/322030/19242 βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο) .

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. 248595/27-12/2016 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. πξση. νηθ. 258207/3469/03.09.2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο (ΦΔΚ 706/η. ΤΟΓΓ/09.09.2019) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».

ΑΔΑ: 6ΝΔΣ7Λ6-ΥΛΖ
 Σελ ππ’ αξηζκ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΓΑ:6ΛΧΓ7Λ6-ΓΓ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκφο Πξνέδξνπ θαη κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 143/2019 (ΑΓΑ:ΦΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ
αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 2064/2019 (ΑΓΑ:63497Λ6-3ΧΟ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 267572/3617/12.09.2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3667/η. Β΄/03.10.2019) πεξί Αλαπιήξσζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 281668/3810/26.09.2019 Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3722/η. Β΄/08.10.2019) πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Π.Γ.Δ. ζε
Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ζε εθιεγκέλνπο Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο.
 Σελ ππ’ αξηζκ.πξση.:317913/4135/30-10-2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεο
Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.976,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α. γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο νπηηθναθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ, Coffee break θαη αθηζψλ πνπ αθνξά
ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηε δηνξγάλσζε ηνπ «3νπ Αλαπηπμηαθνχ πλεδξίνπ» πνπ
δηνξγαλψλεη ν Γήκνο Αηγηαιείαο κε ηελ ππνζηήξημε ηεο εθεκεξίδαο «ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ» θαη ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 01 θαη 02 Ννεκβξίνπ 2019 ζην ρψξν «Πνιχθεληξν» ζηελ πφιε ηνπ Αηγίνπ.
πγθεθξηκέλα ε αλσηέξσ δαπάλε πεξηιακβάλεη ηελ θάιπςε θφζηνπο: α) ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ
πνζνχ 1.240,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, β) ηνπ Coffee break ( 2κέξεο * 150 άηνκα) πνζνχ 1.240,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη γ) ησλ αθηζψλ γηα ηνπηθά θαηαζηήκαηα πνζνχ 496,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
Η ζπλνιηθή δαπάλε πνζνχ 2.976,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ΦΠΑ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ-Γεκνζηννηθνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο
Π.Γ.Δ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε δέζκεπζεο ηνπ πνζνχ ζηνλ Κ.Α.Δ.: 02.01.072.0844.01.12.31, κε Α/Α
δέζκεπζεο 3440, ε νπνία κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα νινθιεξσζεί ζε αλάιεςε κε ηα
ίδηα ζηνηρεία (αξ. πξση. ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/322030/19242 βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο) .

Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
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Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
Η Γξακκαηέαο
Βαζηιηθή Μνιθέζε

