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Πάτρα 29 Νοεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 350467/3242
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε.
- Σμιμα Σουριςμοφ,
Ακλθτιςμοφ,
Πολιτιςμοφ
και
Απαςχόλθςθσ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 2510/2019 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 350460/5593/27-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. - Σμιμα Σουριςμοφ, Ακλθτιςμοφ, Πολιτιςμοφ και Απαςχόλθςθσ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 2510/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ δαπάνθσ για τθ ςυνδιοργάνωςθ
τθσ Π.Δ.Ε - Π.Ε. Ηλείασ με τον φνδεςμο Διαιτθτϊν Ποδοςφαίρου Νομοφ Ηλείασ, εκδιλωςθσ,
με τίτλο «50 χρόνια φνδεςμοσ Διαιτθτϊν Ποδοςφαίρου Νομοφ Ηλείασ», που κα
πραγματοποιθκεί ςτισ 2 Δεκεμβρίου 2019, ςτον Πφργο, δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των
1.500,00 Ευρϊ με ΦΠΑ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 41/2019 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΕΚΣΑΚΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 29θ Νοεμβρίου 2019, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 11:00 π.μ. ςτα Γραφεία
τθσ Περιφζρειασ (Ν.Ε.Ο. Πατρϊν Ακθνϊν 32 & Αμερικισ), ςυνιλκε ςε ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ θ
Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
356794/3288/28-11-2019 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε
όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επί
του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1. ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
2. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
3. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
4. Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
5. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
6. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
7. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
8. Μπίλια Μαρία – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
9. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
10. Χαροκόποσ Αντϊνιοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Μόρφωςθ, ο Γεϊργιοσ τακοφλιασ και θ Βαςιλικι Σςοφμα,
υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 328521/4534/0611-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

τθ ςυνεδρίαςθ παρευρζκθκε ο Προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ & Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. κ. Κρθνίδθσ Ηλίασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 2510/2019
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 17ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο:
«Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ δαπάνθσ για τθ ςυνδιοργάνωςθ τθσ Π.Δ.Ε - Π.Ε. Ηλείασ με τον φνδεςμο
Διαιτθτϊν Ποδοςφαίρου Νομοφ Ηλείασ, εκδιλωςθσ, με τίτλο «50 χρόνια φνδεςμοσ Διαιτθτϊν
Ποδοςφαίρου Νομοφ Ηλείασ», που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 2 Δεκεμβρίου 2019, ςτον Πφργο,
δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 1.500,00 Ευρϊ με ΦΠΑ».

Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 350460/5593/27-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. - Σμιμα Σουριςμοφ, Ακλθτιςμοφ, Πολιτιςμοφ και Απαςχόλθςθσ, θ οποία αναφζρει
αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ :
Ο Σφνδεςμοσ Διαιτθτϊν Ροδοςφαίρου Νομοφ Ηλείασ ιδρφκθκε το 1969 και φζτοσ ςυμπλθρϊνει 50 χρόνια
δραςτθριότθτασ και προςφοράσ τόςο ςτα ακλθτικά όςο και ςτα κοινωνικά δρϊμενα του Νομοφ Ηλείασ. Πλα
αυτά τα χρόνια λειτουργίασ του ο Σφνδεςμοσ αναπτφςςει δράςεισ που ξεφεφγουν από τα «ςτενά» πλαίςια
του ποδοςφαίρου με διοργάνωςθ και ςυμμετοχι ςε πλικοσ εκδθλϊςεων αλλθλεγγφθσ, αιμοδοςίασ,
ςεμιναρίων και εκπαίδευςθσ.
Φυςικά, για 50 χρόνια ο Σφνδεςμοσ είναι ο κφριοσ φορζασ τθσ προςπάκειασ για τθν κακιζρωςθ του «ευ
αγωνίηεςκαι» ςτθ ςυνείδθςθ των φιλάκλων τθσ Ηλείασ, με τα μζλθ του να είναι άριςτοι γνϊςτεσ των
κανονιςμϊν του ποδοςφαίρου και αντικειμενικοί κριτζσ ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ ςτα γιπεδα. Δεν
είναι τυχαίο άλλωςτε πϊσ όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίασ, τα μζλθ του Συνδζςμου πρωταγωνιςτοφν ςτον
ακλθτικό τομζα κακϊσ και ςε κάκε επαγγελματικό τομζα τθσ κοινωνίασ.
Ο Σφνδεςμοσ διοργανϊνει εκδιλωςθ για τα 50 χρόνια από τθν ίδρυςθ του και ςτθν ςυνεχι παρουςία του ςτον
ακλθτιςμό. Η ςυγκεκριμζνθ εκδιλωςθ, ζχει επετειακό χαρακτιρα, κακϊσ κα γίνει αναδρομι ςτα 50 χρόνια
ςυνεχισ λειτουργίασ και παρουςίασ του Συνδζςμου ςτο ακλθτικό γίγνεςκαι και εντάςςεται ςτισ ακλθτικζσ
κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ κάκε τόπου για τθν ανάδειξθ του τοπικοφ ακλθτιςμοφ, με πολφχρονθ παρουςία ςτον
ακλθτιςμό και ςπουδαίεσ επιδόςεισ και διακρίςεισ των μελϊν του Συνδζςμου πανελλαδικά ςυμβάλλοντασ
ςτθν τόνωςθ του ακλθτιςμοφ ςτθν περιοχι, προςφζροντασ παράλλθλα και ψυχαγωγία. Στθν εκδιλωςθ κα
παραβρεκοφν αναγνωριςμζνου κφρουσ ακλθτικοί ςυντάκτεσ και δθμοςιογράφοι κακϊσ διακεκριμζνοι
διαιτθτζσ τόςο του Συνδζςμου όςο και πανελλαδικά όπου κα αναφερκοφν ςτθν ςθμαςία και αξία του
ακλθτιςμοφ και τα οφζλθ που προςφζρει θ εναςχόλθςθ με τον ακλθτιςμόσ τόςο ςτα παιδιά και ςτουσ νζουσ
όςο και ςτουσ μεγαλφτερουσ. Επίςθσ κα βραβευτοφν και μζλθ του ςυλλόγου με αξιόλογθ παρουςία ςτο
ελλθνικό πρωτάκλθμα κακϊσ και ακλθτζσ που ζχουν διαπρζψει με τθν ακλθτικισ τουσ πορείασ.
Η ςυγκεκριμζνθ εκδιλωςθ απευκφνεται όχι μόνο ςτουσ φιλάκλουσ αλλά ςε όλουσ τουσ πολίτεσ τθσ περιοχισ,
μικροφσ και μεγάλουσ, που ενδιαφζρονται για τθν ιςτορία του ςυνδζςμου και τθν παρουςία του ςτο ελλθνικό
πρωτάκλθμα αλλά και για τον ακλθτιςμό γενικότερα και τθν ςθμαςία και τα οφζλθ αυτοφ ςτα άτομα και τθν
κοινωνία.
Το εκτιμϊμενο ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδιλωςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 5.000,00 ευρϊ με ΦΡΑ
Η Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ – Ρ.Ε. Ηλείασ, επικυμεί να ςυμμετάςχει ωσ ςυνδιοργανωτισ ςτθν παραπάνω
εκδιλωςθ μζχρι του ποςοφ των 1.500,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, αναγκαίου για τθν επιτυχι
πραγματοποίθςθ τθσ εκδιλωςθσ, το οποίο κα καλφψει τισ ανάγκεσ για θχθτικι και φωτιςτικι κάλυψθ και
εκτυπωτικά (αφίςεσ, προςκλιςεισ, φυλλάδια κτλ).
Το ποςό ςυμμετοχισ τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ του φορζα ανζρχεται ςτα 1.500,00 ευρϊ με ΦΡΑ. Συνδιοργανωτισ
κα είναι επίςθσ ο Διμοσ Ρφργου με το ποςό των 2.000,00 ευρϊ.
Οι δαπάνεσ οι οποίεσ δεν αφοροφν κακαρά ςυνδιοργάνωςθ πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν εκδθλϊςεων, όπωσ
κακορίηονται με το άρκρο 186Η του Καλλικράτθ και ορίηονται ςτο ετιςιο πρόγραμμα το οποίο εγκρίνει το
Ρεριφερειακό Συμβοφλιο, δεν εμπίπτουν ςτο ιςχφον πλαίςιο και δεν είναι νόμιμεσ. Αντικζτωσ δαπάνεσ που
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δεν αφοροφν τισ προαναφερόμενεσ κατθγορίεσ, όμωσ ςυνάδουν προδιλωσ με τθν αποςτολι και τισ
αρμοδιότθτεσ τθσ (ςτο άρκρο 186 του Καλλικράτθ ι ςτισ αρμοδιότθτεσ του εςωτερικοφ οργανιςμοφ τθσ
Ρεριφζρειασ) και ςυμβάλλουν ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ ι ςτθν αντιμετϊπιςθ των λειτουργικϊν
αναγκϊν τθσ (πχ. Ημερίδεσ, Συνζδρια, Εκκζςεισ) είναι νόμιμεσ και επιλζξιμεσ και εκκακαρίηονται ςφμφωνα με
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Η δαπάνθ που κα καλφψει θ Ρ.Δ.Ε.- Ρ.Ε. Ηλείασ, κατά τθν άποψι μασ, ςυνάδει προδιλωσ με τθν αποςτολι
και τισ αρμοδιότθτεσ αυτισ και ςυμβάλλει ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ, όπωσ αυτζσ ζχουν καταγραφεί
ςτο Ν.3852/2010 και ςτον Οργανιςμό, μζςα από τα οριηόμενα ςτο Τμιμα Τουριςμοφ, Ακλθτιςμοφ,
Ρολιτιςμοφ και Απαςχόλθςθσ Ρ.Ε. Ηλείασ.
Επίςθσ, θ δαπάνθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ωσ άνω αναφερόμενθσ εκδιλωςθσ ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ
δραςτθριοτιτων εκ μζρουσ τθσ Ρεριφζρειασ οι οποίεσ προάγουν τα κοινωνικά, ακλθτικά, πνευματικά και
οικονομικά ςυμφζροντα των κατοίκων και ςυμβάλλουν ςτθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ για τθν προαγωγι των
τοπικϊν υποκζςεων και δραςτθριοτιτων τθσ περιφζρειασ και ανταποκρίνεται ςτο προςικον μζτρο, χωρίσ να
υπερβαίνει τα εφλογα όρια που διαγράφονται με τθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ οικονομικότθτασ (παρ. αα άρκρο
33 του Ν. 4270/2014), ενόψει των ςυνκθκϊν πραγματοποίθςισ τθσ.
Η παραπάνω δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2019 τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και
ςυγκεκριμζνα τον ειδικό φορζα 151 και Κ.Α.Ε. 0844.01.0006 τθσ Ρ.Ε.Ηλείασ.
Η δαπάνθ κα πραγματοποιθκεί με απευκείασ ανάκεςθ, κατόπιν ζρευνασ αγοράσ με ςυλλογι προςφορϊν
Κατόπιν των ανωτζρω και ζχοντασ υπόψθ:
1.
τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και
ςυγκροτικθκαν Ρεριφζρειεσ ωσ ΝΡΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2.
Με τθν απόφαςθ 248595/27.12.2016 του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου Τροποποιικθκε ο Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
3.
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 «Σκοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ
διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του
Συμβουλίου τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν −
μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά
περίπτωςθ, θ επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των
διατάξεων του δθμόςιου λογιςτικοφ.
4.
Με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν
εγκφκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικϊν κοινοποιικθκαν
διατάξεισ ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν. Σφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ παραγράφου 2β του άρκρου 2 «Για τουσ λοιποφσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ θ ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ διενεργείται ςε ςυνζχεια τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ πραγματοποίθςθσ τθσ
ςχετικισ δαπάνθσ από το αρμόδιο όργανο του φορζα».
5.
Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων
& των Ρεριφερειϊν», του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «υκμίςεισ του Υπουργείου Εςωτερικϊν…»,
αντικαταςτάκθκε το άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ
επιτροπισ περιφερειϊν».
6.
Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 14 «φκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΤΑ» του
Ν.4625/2019 (ΦΕΚ.139Α’/31.8.2019) «υκμίςεισ του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν και άλλεσ
επείγουςεσ διατάξεισ» ορίηονται τα εξισ: «Η περίπτωςθ ςτϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 159 του ν.
3852/2010 αντικακίςταται, ωσ εξισ: «Αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ όλων των
εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό πιςτϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των πιςτϊςεων που
εγγράφονται ςε αυτόν με αναμόρφωςθ, με τθν ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. Για τθν άςκθςθ τθσ
αρμοδιότθτασ αυτισ δεν απαιτείται προθγοφμενθ απόφαςθ ςυλλογικοφ οργάνου, εκτόσ αν αυτι είναι
απαραίτθτθ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ εξειδίκευςθ τθσ πίςτωςθσ. Στθν τελευταία αυτι
περίπτωςθ, πριν από τθν απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ, προθγείται απόφαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ για
μζροσ ι το ςφνολο των πιςτϊςεων που χριηουν εξειδίκευςθσ. Εξειδικευμζνθ κεωρείται θ πίςτωςθ, όταν
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κατονομάηεται ρθτά θ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ για τθν οποία προορίηεται και προςδιορίηεται ςτο αναλυτικότερο
δυνατό επίπεδο κωδικοποίθςθσ του προχπολογιςμοφ».
7.
Με τθν υπ’ αρικ. 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, γίνεται θ επικφρωςθ
των αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ τθσ 2ασ
Ιουνίου 2019, με τθν οποία ανακθρφχτθκαν ο Ρεριφερειάρχθσ και οι Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ, κακικοντα τθν 1θ Σεπτεμβρίου 2019 (Άρκρο 46
παράγραφοσ 6γ του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ.133Α’/19.7.2018). Με το από 29.9.2019 πρακτικό ορκωμοςίασ
ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ νζα Ρεριφερειακι Αρχι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
8.
Με τθν υπ’ αρικ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΥΟΔΔ/9.9.2019) απόφαςθ του ο Ρεριφερειάρχθσ
Δυτικισ Ελλάδασ, όριςε τουσ Αντιπεριφερειάρχεσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
9.
Με τθν υπ’ αρικ. 281668/3810/26.9.2019 απόφαςθ του ο Ρεριφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ
μεταβίβαςε τθν άςκθςθ Αρμοδιοτιτων οργανικϊν Μονάδων τθσ ΡΔΕ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ» (ΦΕΚ3722/Β/8-10-2019).
10.
Με τθν υπ’ αρικ. 228/2018 (22θ Συνεδρίαςθ ςτισ 15.11.2018) απόφαςθ του το Ρεριφερειακό
Συμβοφλιο, «Εγκρίνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2019, όπωσ αναλυτικά
αναφζρεται ςτθν υπ. αρικ. 2433/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και ςτθν ειςιγθςθ του
Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικϊν κ. Ραναγιϊτθ Μπράμου», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Η απόφαςθ αφοφ
ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικ. 265933/28.12.2018 απόφαςθ του
ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
11.
Με τθν υπ’ αρικ. 226/2018 (21θ Συνεδρίαςθ 15-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΣΕ27Λ6-544) απόφαςθ του, το
Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Δυτικισ Ελλάδασ ενζκρινε το ετιςιο πρόγραμμα προμθκειϊν τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει.
12.
Με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ. 147Α'/8.8.2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν
και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), κεςπίηονται κανόνεσ: α) για τισ
διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ και ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαγωνιςμϊν μελετϊν που υπάγονται
ςτο πεδίο εφαρμογισ του Βιβλίου Ι (άρκρα 2 ζωσ 221), β) για τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ και ςφναψθσ
ςυμβάςεων και διαγωνιςμϊν μελετϊν που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Βιβλίου ΙΙ (άρκρα 2 και 222
ζωσ 338), γ) για τθ διακυβζρνθςθ, οι οποίοι εφαρμόηονται, ςφμφωνα με το Βιβλίο ΙΙΙ (άρκρα 339 ζωσ 344),
από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ ανακζτοντεσ φορείσ και δ) για τθν ζννομθ προςταςία κατά τθ ςφναψθ
ςυμβάςεων που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374).
13.
Τθν υπϋ αρ. 253/28-12-2018 Απόφαςθ (25θ Συνεδρίαςθ ζτουσ 2018) του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου
με τθν οποία « Εγκρίνει το ςχζδιο δράςθσ ακλθτικϊν-πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ρ.Δ.Ε. για το ζτοσ 2019 » .
14.
Τθν με αρ.πρωτ. 274705/3714/19-09-2019 απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ
Ρροζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» .
15.
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 1, 2 του άρκρου 77 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α’)
«Δθμόςιο Λογιςτικό & άλλεσ διατάξεισ», δθμόςια δαπάνθ είναι θ χρθςιμοποίθςθ πίςτωςθσ για τθν
εκπλιρωςθ των λειτουργικϊν δραςτθριοτιτων, των ςκοπϊν ι τθσ αποςτολισ του δθμοςίου, επίςθσ ωσ
δθμόςιεσ δαπάνεσ αναγνωρίηονται όςεσ προβλζπονται από διάταξθ τυπικοφ νόμου ι κανονιςτικισ διοικθτικισ
πράξθσ. Κατ’ εξαίρεςθ, αναγνωρίηονται ωσ δθμόςιεσ δαπάνεσ και όςεσ δεν προβλζπονται ρθτά από διάταξθ
νόμου, αλλά εξυπθρετοφν αιτιολογθμζνα τουσ ςκοποφσ των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ.
16.
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 186 παράγραφοσ ΙΙ Η του Ν.3852/2010, ςτισ αρμοδιότθτεσ των
περιφερειϊν που αφοροφν ςτον τομζα Ραιδείασ – Ρολιτιςμοφ – Ακλθτιςμοφ περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων:
α) θ ςυμμετοχι ςε προγράμματα πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν φορζων τθσ περιφζρειασ και των διμων
(περίπτωςθ 11), β) θ υλοποίθςθ πολιτιςτικϊν προγραμμάτων και εκδθλϊςεων υπερτοπικισ ςθμαςίασ
(περίπτωςθ 13), γ) Η κοινι οργάνωςθ με τοπικοφσ φορείσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων με ςκοπό τθ διατιρθςθ
τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τθ διάδοςι τθσ ςτουσ νζουσ (περίπτωςθ15), θ υλοποίθςθ ακλθτικϊν
προγραμμάτων ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και τθ Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ,
ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ, διμουσ, κακϊσ και με άλλουσ φορείσ Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ Δικαίου (περίπτωςθ 19).
17.
Το ςχετικό αίτθμα του Σφνδεςμου Διαιτθτϊν Ροδοςφαίρου Νομοφ Ηλείασ.
18.
Το αρικμ.344558/5502/20-11-2019 αίτθμα προσ τον Διατάκτθ, για τθ χοριγθςθ βεβαίωςθσ φπαρξθσ
πίςτωςθσ από τθν Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ ΡΔΕ.
Κατόπιν των ανωτζρω και ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τθσ θ Ρεριφζρεια δφναται νομίμωσ, με αποφάςεισ
των ςυλλογικϊν τθσ οργάνων, να προβαίνει ςτθ διάκεςθ πιςτϊςεων και τθ ςυνακόλουκθ καταβολι δαπανϊν,
που δεν προβλζπονται μεν από διάταξθ νόμου όμωσ είναι λειτουργικζσ για τθν Ρεριφζρεια, ςυνάδουν δθλαδι
προδιλωσ με τθν αποςτολι και τισ αρμοδιότθτεσ τθσ και ςυμβάλλουν ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ ι ςτθν
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αντιμετϊπιςθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ, υπό τθν ζννοια ότι θ μθ πραγματοποίθςι τουσ κα προκαλοφςε
πρόβλθμα ςτθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ ι κα εμπόδιηε τθν επιδίωξθ των νομίμων ςκοπϊν τθσ.
Οι δαπάνεσ οι οποίεσ δεν αφοροφν κακαρά ςυνδιοργάνωςθ πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν εκδθλϊςεων, όπωσ
κακορίηονται με το άρκρο 186Η του Καλλικράτθ και ορίηονται ςτο ετιςιο πρόγραμμα το οποίο εγκρίνει το
Ρεριφερειακό Συμβοφλιο, δεν εμπίπτουν ςτο ιςχφον πλαίςιο και δεν είναι νόμιμεσ. Αντικζτωσ δαπάνεσ που
δεν αφοροφν τισ προαναφερόμενεσ κατθγορίεσ, όμωσ ςυνάδουν προδιλωσ με τθν αποςτολι και τισ
αρμοδιότθτεσ τθσ (ςτο άρκρο 186 του Καλλικράτθ ι ςτισ αρμοδιότθτεσ του εςωτερικοφ οργανιςμοφ τθσ
Ρεριφζρειασ) και ςυμβάλλουν ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ ι ςτθν αντιμετϊπιςθ των λειτουργικϊν
αναγκϊν τθσ (πχ. Ημερίδεσ, Συνζδρια, Εκκζςεισ) είναι νόμιμεσ και επιλζξιμεσ και εκκακαρίηονται ςφμφωνα με
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Οι δαπάνεσ, οι οποίεσ κα προκλθκοφν από τθ ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ ςτθν εν λόγω εκδιλωςθ, ςφμφωνα
με τα προαναφερόμενα, μπορεί να μθν εξυπθρετεί άμεςα τθ λειτουργικι δραςτθριότθτα τθσ Ρεριφζρειασ ι
να μθν ςυνδζεται με τισ λειτουργικζσ τθσ ανάγκεσ, ςυντελεί όμωσ ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν και των
αρμοδιοτιτων τθσ όπωσ αυτζσ καταγράφονται ςτον ιδρυτικό νόμο (Ν.3852/2010) και ςυγκεκριμζνα
καλφπτουν, τθν κοινι οργάνωςθ με τοπικοφσ φορείσ πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν εκδθλϊςεων με ςκοπό τθ
διατιρθςθ τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τθ διάδοςι τθσ ςτουσ νζουσ, αλλά και μία εκ των
βαςικϊν επιδιϊξεων τθσ που πρζπει να είναι θ προϊκθςθ πολιτικϊν και δράςεων οι οποίεσ προάγουν τισ
θκικζσ αξίεσ, τθν αρετι, τθν ελευκζρα βοφλθςθ, τθ ςυλλογικι προςπάκεια αλλά κυρίωσ τθν ατομικι
προςπάκεια ωσ μζςο εςωτερικισ απελευκζρωςθσ και ανκρϊπινθσ ολοκλιρωςθσ
Ραρότι, όπωσ αναφζρκθκε, ζνασ εκ των πρωταρχικϊν ςτόχων και βαςικι επιδίωξθ τθσ Ρεριφζρειασ είναι θ
προϊκθςθ πολιτικϊν και δράςεων οι οποίεσ προάγουν τον πολιτιςμό, τον ακλθτιςμό και τισ θκικζσ αξίεσ, εν
τοφτοισ θ εκτεταμζνθ και παρατεταμζνθ οικονομικι κρίςθ δεν αφινει πολλά περικϊρια για ςυμμετοχι ςε
πολυδάπανεσ δραςτθριότθτεσ, ζςτω και παρόμοιασ πολιτιςτικισ και οικονομικισ εμβζλειασ, δια τοφτο θ
Ρεριφζρεια ςυμβάλει και ςυμμετζχει οικονομικά ςε εκδθλϊςεισ και δράςεισ, των οποίων πιςτεφει ςτθν
ουςιϊδθ ςυμβολι ςτα τεκταινόμενα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και ςτθν επιτυχι υλοποίθςι τουσ. Το κόςτοσ που
κα κλθκεί να καλφψει θ Ρεριφζρεια κατά τθν άποψι μασ διζπεται από τθν αρχι τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ
διαχείριςθσ και ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν υπερβαίνει το εκ τθσ ειδικισ αυτισ περίςταςθσ
(οικονομικι κρίςθ) επιβεβλθμζνο και αναγκαίο μζτρο, το οποίο πθγάηει από τθν απαραίτθτθ λόγω εποχισ
δθμοςιονομικι λιτότθτα.
Το κόςτοσ που κα κλθκεί να καλφψει θ Ρεριφζρεια κατά τθν άποψι μασ διζπεται από τθν αρχι τθσ χρθςτισ
δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν υπερβαίνει το εκ τθσ ειδικισ αυτισ
περίςταςθσ (οικονομικι κρίςθ) επιβεβλθμζνο και αναγκαίο μζτρο, το οποίο πθγάηει από τθν απαραίτθτθ λόγω
εποχισ δθμοςιονομικι λιτότθτα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Τθν ζγκριςθ εξειδίκευςθσ δαπάνθσ για τθ ςυνδιοργάνωςθ τθσ Ρ.Δ.Ε - Ρ.Ε. Ηλείασ με τον Σφνδεςμο Διαιτθτϊν
Ροδοςφαίρου Νομοφ Ηλείασ, εκδιλωςθσ, με τίτλο «50 χρόνια Σφνδεςμοσ Διαιτθτϊν Ροδοςφαίρου Νομοφ
Ηλείασ», που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 2 Δεκεμβρίου 2019, ςτον Ρφργο, δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των
1.500,00 Ευρϊ με ΦΡΑ το οποίο κα καλφψει τισ ανάγκεσ για θχθτικι και φωτιςτικι κάλυψθ και εκτυπωτικά
(αφίςεσ, προςκλιςεισ, φυλλάδια κτλ).
Η δαπάνθ θ οποία κα καλφψει θ Ρεριφζρεια: α) ςυντελεί άμεςα ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ , με τθ
ςυμμετοχι τθσ ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ που προάγουν τισ θκικζσ αξίεσ, το ελεφκερο πνεφμα, ςυντθροφν
και διαδίδουν τθ παράδοςθ, β) είναι επιβεβλθμζνθ και απολφτωσ αναγκαία για τθν επιτυχία τθσ εκδιλωςθσ,
τθν καλλιζργεια του πνεφματοσ, τθν ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων, και τθν ψυχικι επικοινωνία των πολιτϊν, γ)
αιτιολογείται με μεςτότθτα, πλθρότθτα και ςαφινεια ςτθν παροφςα απόφαςθ. Τζλοσ προκφπτει πζραν πάςθσ
αμφιβολίασ και με βεβαιότθτα θ ευρεία απιχθςθ τθσ εκδιλωςθσ, και το κυριότερο και επιδιωκόμενο θ κατ'
ουδζνα τρόπο υπζρβαςθ, ενόψει και τθσ υπάρχουςασ οικονομικισ ςυγκυρίασ, που επιβάλλει τθν προςαρμογι
ςε νζουσ δθμοςιονομικοφσ κανόνεσ και αρχζσ, το κατά τα διδάγματα τθσ κοινισ πείρασ και λογικισ και τισ
ςυναλλακτικζσ αντιλιψεισ προςικον μζτρο.
Η παραπάνω δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2019 τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και
ςυγκεκριμζνα τον ειδικό φορζα 151 και Κ.Α.Ε. 0844.01.0006 τθσ Ρ.Ε. Ηλείασ και ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικμ.
πρωτ:354179/20565/27-11-2019 Βεβαίωςθ φπαρξθσ πίςτωςθσ από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ –
Δθμοςιοοικονομικοφ Ζλεγχου τθσ Ρ.Δ.Ε.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
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 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» περί φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5
του ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του
μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ (ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
αναφορικά με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019)

περί

μεταβίβαςθσ

αρμοδιοτιτων

οργανικϊν

Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.

μονάδων

τθσ

Π.Δ.Ε.

ςε

ΑΔΑ: Ω2ΩΤ7Λ6-ΦΙ6
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 350460/5593/27-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε. - Σμιμα Σουριςμοφ, Ακλθτιςμοφ, Πολιτιςμοφ και Απαςχόλθςθσ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 1.500,00 Ευρϊ με ΦΠΑ για τθ
ςυνδιοργάνωςθ τθσ Π.Δ.Ε - Π.Ε. Ηλείασ με τον φνδεςμο Διαιτθτϊν Ποδοςφαίρου Νομοφ Ηλείασ,
τθσ εκδιλωςθσ με τίτλο «50 χρόνια φνδεςμοσ Διαιτθτϊν Ποδοςφαίρου Νομοφ Ηλείασ», που κα
πραγματοποιθκεί ςτισ 2 Δεκεμβρίου 2019 ςτον Πφργο, με τθν οποία κα καλυφκοφν οι ανάγκεσ για
θχθτικι και φωτιςτικι κάλυψθ και εκτυπωτικά (αφίςεσ, προςκλιςεισ, φυλλάδια κτλ).
Η δαπάνθ θ οποία κα καλφψει θ Περιφζρεια: α) ςυντελεί άμεςα ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ ,
με τθ ςυμμετοχι τθσ ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ που προάγουν τισ θκικζσ αξίεσ, το ελεφκερο
πνεφμα, ςυντθροφν και διαδίδουν τθ παράδοςθ, β) είναι επιβεβλθμζνθ και απολφτωσ αναγκαία για
τθν επιτυχία τθσ εκδιλωςθσ, τθν καλλιζργεια του πνεφματοσ, τθν ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων, και τθν
ψυχικι επικοινωνία των πολιτϊν, γ) αιτιολογείται με μεςτότθτα, πλθρότθτα και ςαφινεια ςτθν
παροφςα απόφαςθ. Σζλοσ προκφπτει πζραν πάςθσ αμφιβολίασ και με βεβαιότθτα θ ευρεία
απιχθςθ τθσ εκδιλωςθσ, και το κυριότερο και επιδιωκόμενο θ κατ' ουδζνα τρόπο υπζρβαςθ,
ενόψει και τθσ υπάρχουςασ οικονομικισ ςυγκυρίασ, που επιβάλλει τθν προςαρμογι ςε νζουσ
δθμοςιονομικοφσ κανόνεσ και αρχζσ, το κατά τα διδάγματα τθσ κοινισ πείρασ και λογικισ και τισ
ςυναλλακτικζσ αντιλιψεισ προςικον μζτρο.
Η παραπάνω δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2019 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ και ςυγκεκριμζνα τον ειδικό φορζα 151 και Κ.Α.Ε. 0844.01.0006 τθσ Π.Ε. Ηλείασ και ζχει
εκδοκεί θ υπ’ αρικμ. πρωτ:354179/20565/27-11-2019 Βεβαίωςθ φπαρξθσ πίςτωςθσ από τθ
Διεφκυνςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιοοικονομικοφ Ζλεγχου τθσ Π.Δ.Ε.
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

