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Δ/νση
Παιδείας,
Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης
της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Σχεδιασμού
Τουριστικής Στρατηγικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2513/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:355467/708/27-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2513/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων συνολικού ύψους 4.950,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο πραγματοποίησης πολιτιστικών
δράσεων 2019, που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η Γραμματέας της Επιτροπής
Βασιλική Τσούμα

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 41/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 29η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία
της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
356794/3288/28-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε
όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί
του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:
1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μπίλια Μαρία – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Χαροκόπος Αντώνιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μόρφωση, ο Γεώργιος Σταθούλιας και η Βασιλική Τσούμα,
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/0611-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού &

Δημοσιονομικού

Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κρηνίδης Ηλίας.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2513/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων συνολικού ύψους 4.950,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ οι
οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο πραγματοποίησης πολιτιστικών δράσεων 2019, που υλοποιεί η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.:355467/708/27-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής, η
οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική
έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41),
καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των
ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου
λογιστικού.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’
αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την
ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
8. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ’ αριθ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΥΟΔΔ/9.9.2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
10. Την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1.9.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 έως 7/11/2021
(άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
11. Την υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»
12. Tις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων &
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των Περιφερειών» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών…», που αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης»
«αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών».
13. Την αριθμ. 281668/3810/26-9-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση
άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες
και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους»
14. Την υπ’ αριθ. 228/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία
εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019. Η απόφαση αφού
ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 2659331/28-12-2018
απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
15. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) ευρώ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 ο Περιφερειάρχης «αποφασίζει για
την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη
απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η
απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του
Περιφερειάρχη, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων
που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη
δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης
του προϋπολογισμού.»
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010,
στις αρμοδιότητες των περιφερειών που αφορούν στον τομέα Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων
της περιφέρειας και των δήμων (περίπτωση 11), β) η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και
εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (περίπτωση 13), γ) Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς
πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή
της στους νέους (περίπτωση15), η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο
Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους
φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (περίπτωση 19).
Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Περιφέρεια δύναται νομίμως, με
αποφάσεις των συλλογικών της οργάνων, να προβαίνει στη διάθεση πιστώσεων και τη συνακόλουθη
καταβολή δαπανών, που δεν προβλέπονται μεν από διάταξη νόμου όμως είναι λειτουργικές για την
Περιφέρεια, συνάδουν δηλαδή προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της και συμβάλλουν
στην εκπλήρωση των σκοπών της ή στην αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών της, υπό την έννοια
ότι η μη πραγματοποίησή τους θα προκαλούσε πρόβλημα στη λειτουργία της υπηρεσίας ή θα εμπόδιζε
την επιδίωξη των νομίμων σκοπών της.
Με το από ΠΔΕ/ΔΠΠΑΤΑ/354197/700/26-11-2019 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών,
ενημέρωσε σχετικά με την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την
εφετινή διοργάνωση των «Πρωτοκλήτειων 2019». Επίσης στα πλαίσια των εορτασμών της εορτής του
Αγ. Ανδρέα με το από 8-11-2019 έγγραφό του ενημέρωσε για την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης από
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκδηλώσεων στα παλίσια των Πρωτοκλητείων 2019.
Κάθε χρόνο στην Πάτρα η Ιερά Μητρόπολη πραγματοποιεί, κατά τον μήνα Νοέμβριο, εορταστικές
εκδηλώσεις με τον τίτλο «Πρωτοκλήτεια», προς τιμήν τού προστάτου και πολιούχου της
Αγίου Αποστόλου Ανδρέου τού Πρωτοκλήτου. Τα «Πρωτοκλήτεια» αποτελούν το σημαντικότερο γεγονός
για την πόλη της Πάτρας που σχετίζεται άμεσα με την διατήρηση, την ανάδειξη και την διάδοση του
ελληνορθόδοξου πολιτισμού και την χριστιανικής παράδοσης. Στα πλαίσια των Πρωτοκλητείων
διοργανώνονται πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως συναυλίες Βυζαντινής Μουσικής, φεστιβάλ
Παραδοσιακών χορών, φιλανθρωπικές συναυλίες,, παρουσιάσεις βιβλίων, διοργάνωση διαλέξεων και
λογοτεχνικές ημερίδες, εκδηλώσεις για μαθητές σε σχολεία της περιοχής. Οι εκδηλώσεις αυτές διαρκούν
ένα μήνα περίπου και ολοκληρώνονται την 30η Νοεμβρίου ημέρα της εορτής του Αγ. Ανδρέα πολιούχου
της πόλεως των Πατρών.
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Το συνολικό κόστος για την υλοποίηση όλων των εκδηλώσεων που θα υλοποιήσει η Ιερά
Μητρόπολης Πατρών ξεπερνά τις 30.000,00 € και αφορά την διοργάνωση 20 περίπου εκδηλώσεων κατά
τον μήνα Νοέμβριο 2019, η συμμετοχή της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αντιστοιχεί στην κάλυψη
μέρους της συνολικής δαπάνης των εκδηλώσεων και αφορά με την κάλυψη του κόστους διαμονής
45 προσκεκλημένων της Ι.Μ. Πατρών στις εορταστικές εκδηλώσεις την Παρασκευή 29/11/2019 , μέχρι
του ποσού των 2.950,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των Πρωτοκλητείων αναλύεται ως ακολούθως:
Περιγραφή Δαπάνης
Διοργάνωση 20 εκδηλώσεων
από την Ι.Μ. Πατρών ( σύμφωνα με
το επίσημο πρόγραμμα
εκδηλώσεων)

Ποσό (€)
30.000,00

Φιλοξενία 45 Προσκεκλημένων

2.950,00

ΣΥΝΟΛΟ

32.950,00

Επίσης στις εκδηλώσεις των Πρωτοκλητείων θα συμμετέχει και ο Σύλλογος Ελληνοουκρανικής Φιλίας «Ο
Φάρος». Ο Σύλλογος Ελληνοουκρανικής Φιλίας “Ο ΦΑΡΟΣ”, «γεννήθηκε» μέσα από το κοινωνικό έργο
ανθρώπων της πόλης της Πάτρας οι οποίοι γνωρίστηκαν μέσα από την προσφορά τους, στις
καταστροφικές φωτιές της Ηλείας και από τη φιλοξενία των παιδιών του πολέμου της Μαριούπολης και
της Οδησσού. Στις δράσεις που έχει υλοποιήσει περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Βοήθεια σε ιδρύματα
με φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό, Βοήθεια σε εκκλησίες με τρόφιμα για ευπαθή ομάδες συμπολιτών
μας, Δωρεάν ασθενοφόρο από Αυστρία στο ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας, Βοήθεια στο χαμόγελο του παιδιού
παραστήματα Αχαΐας και Ηλείας, Βοήθεια στην κιβωτό Aγάπης με τρόφιμα, Βοήθεια στο Ίδρυμα Μέριμνα
Πάτρας με τρόφιμα, Βοήθεια στα Ορφανοτροφεία Πάτρας και Πύργου κλπ.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση του Συλλόγου Ελληνοουκρανικής Φιλίας “Ο ΦΑΡΟΣ”, αφορά την παρουσίαση
θεατρικού και χορευτικού προγράμματος στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την εορτή του
Αποστόλου Ανδρέα που υλοποιούνται από τον Σύλλογο Ελληνοουκρανικής Φιλίας «Ο Φάρος», στις 30/11,
1/12 και 2/12 , στην Πάτρα. Ο αριθμός των καλλιτεχνών από την Ουκρανία αριθμούν 65 άτομα και την
αποστολή θα πλαισιώνει επίσημη αντιπροσωπεία από μέλη των τοπικών αρχών της Μαριούπολης και ο
Πρέσβης της Ουκρανίας στην Ελλάδα.
Το συνολικό κόστος για την υλοποίηση των εκδηλώσεων που θα υλοποιήσει ο Σύλλογο
Ελληνοουκρανικής Φιλίας «Ο Φάρος» φθάνει τα 6.110,00 € η συμμετοχή της Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, αντιστοιχεί στην κάλυψη μέρους της συνολικής δαπάνης των εκδηλώσεων και αφορά
με την κάλυψη του κόστους διαμονής για τρεις διανυκτερεύσεις 39 μελών της ουκρανικής αποστολής
που θα συμμετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις την 29/11/2019, 30/11/2019 και 1/12/2019 , μέχρι
του ποσού των 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων του Συλλόγου Ελληνοουκρανικής Φιλίας “Ο
ΦΑΡΟΣ”, αναλύεται ως ακολούθως:
Περιγραφή Δαπάνης

Ποσό (€)

Διαμονή καλλιτεχνών

3.900,00

Διαμονή επίσημων
προσκεκλημένων

810,00

Κόστος τριών γευμάτων

600,00

Ενοικίαση αίθουσας Ηχητική
κάλυψη

800,00

ΣΥΝΟΛΟ

6.110,00

Η δαπάνη η οποία θα προκληθεί από τη συμμετοχή της Περιφέρειας στην εν λόγω εκδήλωση,
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, μπορεί να μην εξυπηρετεί άμεσα τη λειτουργική δραστηριότητα της
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Περιφέρειας ή να μην συνδέεται με τις λειτουργικές της ανάγκες, συντελεί όμως στην εκπλήρωση των
σκοπών και των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές καταγράφονται στον ιδρυτικό νόμο (Ν.3852/2010) και
συγκεκριμένα καλύπτουν, την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό
τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους, αλλά και μία εκ των
βασικών επιδιώξεων της που πρέπει να είναι η προώθηση πολιτικών και δράσεων οι οποίες προάγουν
τις ηθικές αξίες, την αρετή, την ελευθέρα βούληση, τη συλλογική προσπάθεια αλλά κυρίως την ατομική
προσπάθεια ως μέσο εσωτερικής απελευθέρωσης και ανθρώπινης ολοκλήρωσης.
Η δαπάνη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις εκδηλώσεις «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΑ
2019» , αποτελεί το ιδανικότερο εφαλτήριο προώθησης των κοινωνικών και πολιτιστικών επιδιώξεων και
την με ελάχιστο κόστος εμπέδωση του μηνύματος που διακηρύσσει η Περιφέρεια σχετικά με τη
διατήρηση και διάδοση της, της πολιτιστικής μας κληρονομίας, των ηθών και εθίμων του τόπου μας, της
ιστορίας του τόπου μας.

Κατόπιν των προταθέντων αποδεικνύεται ότι η δαπάνη για την ηχητική κάλυψη και χρήση
οπτικοακουστικών μέσων , την οποία θα καλύψει η Περιφέρεια, α) συντελεί άμεσα στην
εκπλήρωση των σκοπών της Περιφέρειας, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, με τη συμμετοχή
της σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που προάγουν τις ηθικές αξίες, το ελεύθερο πνεύμα, συντηρούν
και διαδίδουν τη λαϊκή παράδοση, β) να είναι επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία για την
προβολή και την επιτυχία της εκδήλωσης, γ) είναι σαφής και με αιτιολογημένη αναφορά στις
αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, δ) η συγκεκριμένη εκδήλωση συμβάλλει στη διατήρηση
της παράδοσης και στην προώθηση στη νέα γενιά της παρακαταθήκης που μας παρέδωσαν οι
προγονοί μας και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στην εκδήλωση αυτή συμβάλει στην
ψυχική ανάταση, στο διασκορπισμό της απαισιοδοξίας και της κατήφειας, τέλος ε) κατ’ ουδένα
τρόπο δεν 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.
Συγκεκριμένα οι πιστώσεις που χρήζουν εξειδίκευσης από την οικονομική επιτροπή περιγράφονται ως
εξής:
1. Πίστωση συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.950,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που
αφορά την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις εορταστικές εκδηλώσεις για την
εορτή του Αποστόλου Ανδρέα, με την κάλυψη του κόστους διαμονής των προσκεκλημένων στις
εορταστικές εκδηλώσεις την Παρασκευή 29/11/2019. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 και ειδικότερα τον ΚΑΕ
02.00.071.9899.01.1122. Η διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανωτέρω
προμήθεια υπηρεσιών είναι της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.
2. Πίστωση συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , που
αφορά την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην διοργάνωση τριήμερων
εορταστικών εκδηλώσεων για την εορτή του Αποστόλου Ανδρέα που υλοποιούνται από τον
Σύλλογο Ελληνοουκρανικής Φιλίας «Ο Φάρος», στις 30/11, 1/12 και 2/12 , στην Πάτρα, με την
μερική κάλυψη του κόστους διαμονής των προσκεκλημένων. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 και ειδικότερα τον ΚΑΕ
02.00.071.9899.01.1122. Η διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανωτέρω
προμήθεια υπηρεσιών είναι της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την:
Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων συνολικού ύψους 4.950,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που
υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Συγκεκριμένα:
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1. «Εγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ,μέχρι του ποσού των 2.950,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
που αφορά την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις εορταστικές εκδηλώσεις για
την εορτή του Αποστόλου Ανδρέα, με την κάλυψη του κόστους διαμονής των προσκεκλημένων
στις εορταστικές εκδηλώσεις την Παρασκευή 29/11/2019. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 και ειδικότερα τον ΚΑΕ
02.01.072.0844.01.1231
και
έχει
εκδοθεί
η
υπ.
αριθμ.
πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/359060/20806/229.11.2019 Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης. Η διαγωνιστική διαδικασία
που θα ακολουθηθεί για την ανωτέρω προμήθεια υπηρεσιών είναι της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών.
2. «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ,
που αφορά την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην διοργάνωση τριήμερων
εορταστικών εκδηλώσεων για την εορτή του Αποστόλου Ανδρέα που υλοποιούνται από τον
Σύλλογο Ελληνοουκρανικής Φιλίας «Ο Φάρος», στις 30/11, 1/12 και 2/12 , στην Πάτρα, με την
μερική κάλυψη του κόστους διαμονής των προσκεκλημένων. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 και ειδικότερα τον ΚΑΕ
02.01.072.0844.01.1231 και έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/355530/4626/27.11.2019
Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης. Η διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανωτέρω
προμήθεια υπηρεσιών είναι της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.

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. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
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 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
3667/τ. Β΄/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ.
Β΄/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε
Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:355467/708/27-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ύψους 4.950,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που
υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Συγκεκριμένα:

1. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ,μέχρι του ποσού των 2.950,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
που αφορά την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις εορταστικές εκδηλώσεις για
την εορτή του Αποστόλου Ανδρέα, με την κάλυψη του κόστους διαμονής των προσκεκλημένων
στις εορταστικές εκδηλώσεις την Παρασκευή 29/11/2019. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 και ειδικότερα τον ΚΑΕ
02.01.072.0844.01.1231
και
έχει
εκδοθεί
η
υπ.
αριθμ.
πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/359060/20806/229.11.2019 Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης. Η διαγωνιστική διαδικασία
που θα ακολουθηθεί για την ανωτέρω προμήθεια υπηρεσιών είναι της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών.
2. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ,
που αφορά την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην διοργάνωση τριήμερων
εορταστικών εκδηλώσεων για την εορτή του Αποστόλου Ανδρέα που υλοποιούνται από τον
Σύλλογο Ελληνοουκρανικής Φιλίας «Ο Φάρος», στις 30/11, 1/12 και 2/12 , στην Πάτρα, με την
μερική κάλυψη του κόστους διαμονής των προσκεκλημένων. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 και ειδικότερα τον ΚΑΕ
02.01.072.0844.01.1231 και έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/355530/4626/27.11.2019
Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης. Η διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανωτέρω
προμήθεια υπηρεσιών είναι της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Βασιλική Τσούμα

