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ΠΡΟ:

Δ/νςθ Παιδείασ – Πολιτιςμοφ - ΑκλθτιςμοφΣουριςμοφ και Απαςχόλθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. –
Σμιμα χεδιαςμοφ Σουριςτικισ τρατθγικισ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 786/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:185491/754/23-07-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Παιδείασ-ΠολιτιςμοφΑκλθτιςμοφ-Σουριςμοφ και Απαςχόλθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα χεδιαςμοφ Σουριςτικισ τρατθγικισ

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 786/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πιςτϊςεων ςυνολικοφ ποςοφ 4.000,00€, οι οποίεσ
εντάςςονται ςτο πλαίςιο πραγματοποίθςθσ πολιτιςτικϊν δράςεων 2020, που υλοποιεί θ Περιφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ και ςυγκεκριμζνα τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθ ςυναυλία
«ΠΕΣΑ ΨΤΧΗ» που κα πραγματοποιθκεί ςτα Καλάβρυτα 8-8-2020 για τον εορταςμό των 200 χρόνων
από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ», και παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 40/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 27θ Ιουλίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 185790/1134/23-07-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε
νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ
ςυμμετείχαν 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.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Βοφλγαρθ - Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ κ. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Γεωργία Αγγελοποφλου και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαςθ
του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 786/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 27ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πιςτϊςεων ςυνολικοφ ποςοφ 4.000,00€, οι οποίεσ εντάςςονται ςτο πλαίςιο
πραγματοποίθςθσ πολιτιςτικϊν δράςεων 2020, που υλοποιεί θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και
ςυγκεκριμζνα τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθ ςυναυλία «ΠΕΣΑ ΨΤΧΗ» που κα
πραγματοποιθκεί ςτα Καλάβρυτα 8-8-2020 για τον εορταςμό των 200 χρόνων από τθν Ελλθνικι
Επανάςταςθ».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:185491/754/23-07-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Παιδείασ-Πολιτιςμοφ-ΑκλθτιςμοφΣουριςμοφ και Απαςχόλθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα χεδιαςμοφ Σουριςτικισ τρατθγικισ, θ οποία αναφζρει
αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το
οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του
υμβουλίου 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.
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν
αποτροπι καταςτρατθγιςεων, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε με τισ
διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει.
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
7. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
8. Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
9. Σθν υπ’ αρικ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΤΟΔΔ/9.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
10.Σθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
11.Σθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
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με κζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
12.Tισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Περιφερειϊν» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυκμίςεισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν…», που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν».
13.Σθν αρικμ. 281668/3810/26-9-2019 απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ
αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ»
14.Σθν υπ’ αρικ. 182/2019 (ΑΔΑ: Ψ327Λ6-ΨΣΝ )Απόφαςθ (14θ υνεδρίαςθ) του Περιφερειακοφ υμβουλίου,
αναφορικά με τθν «Ζγκριςθ προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020, θ ανωτζρω απόφαςθ
βρζκθκε νόμιμθ με τθν αρ. πρωτ. 277812/31-12-2018 απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου(ΑΔΑ: ΩΧΦΟΟΡ1Φ-ΣΙΣ).
15.Σθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Τπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το χρθματικό
ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
16.Σθν υπ’ αρικμ. 3/2020Απόφαςθ (1θ υνεδρίαςθ) του Περιφερειακοφ υμβουλίου, όπου εγκρίκθκε το χζδιο
δράςθσ Ακλθτικϊν - Πολιτιςτικϊν Εκδθλϊςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2020.
17.Σο υπ’αρικμ. ΠΔΕ/ΔΠΠΑΣΑ/179684/728/17-7-20 ζγγραφο του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (ΕΑΠ), ςτα
πλαίςια τθσ διοργάνωςθσ τθσ ςυναυλίασ «ΠΕΣΑ ΨΤΧΘ» που κα πραγματοποιθκεί ςτα Καλάβρυτα 8-8-2020 για τον
εορταςμό των 200 χρόνων από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ, ςε ςυνεργαςία με τον Διμο Καλαβρφτων και τθν
Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
18.Σο υπ’αρικμ ΠΔΕ/ΔΠΠΑΣΑ/183160/741/22-7-20 αίτθμα δζςμευςθσ πίςτωςθσ ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό
τθσ ΠΔΕ ζτουσ 2020.
19.Σθν υπ’αρ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/183951/12047 Βεβαίωςθ Δζςμευςθσ Πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –Δθμ/κοφ
Ελζγχου τθσ ΠΔΕ
20.Σθν υπϋαρικμ.: Α/Α 2466 απόφαςθ δζςμευςθσ
21.Θ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ βαρφνει τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό 2020 ςτον ΚΑΕ 02.01.072.0844.01.1231
φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 ο Περιφερειάρχθσ «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. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, πριν από τθν απόφαςθ του Περιφερειάρχθ, προθγείται απόφαςθ τθσ
οικονομικισ επιτροπισ για μζροσ ι το ςφνολο των πιςτϊςεων που χριηουν εξειδίκευςθσ. Εξειδικευμζνθ κεωρείται
θ πίςτωςθ, όταν κατονομάηεται ρθτά θ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ για τθν οποία προορίηεται και προςδιορίηεται ςτο
αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίθςθσ του προχπολογιςμοφ.»
Επίςθσ ςασ γνωρίηουμε ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 186 παράγραφοσ ΙΙ Θ του Ν.3852/2010, ςτισ
αρμοδιότθτεσ των περιφερειϊν που αφοροφν ςτον τομζα Παιδείασ – Πολιτιςμοφ – 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) Θ 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 Τπουργείο Πολιτιςμοφ και τθ Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ, ακλθτικοφσ
ςυλλόγουσ, διμουσ, κακϊσ και με άλλουσ φορείσ Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ Δικαίου (περίπτωςθ 19).
Κατόπιν των ανωτζρω και ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τθσ θ Περιφζρεια 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 Περιφζρεια, ςυνάδουν δθλαδι προδιλωσ
με τθν αποςτολι και τισ αρμοδιότθτεσ τθσ και ςυμβάλλουν ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ ι ςτθν 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.
Σο υπ’αρικμ. ΠΔΕ/ΔΠΠΑΣΑ/183160/741/22-7-20 αίτθμα δζςμευςθσ πίςτωςθσ, ςχετικά με τθ διοργάνωςθ τθσ
ςυναυλίασ «ΠΕΣΑ ΨΤΧΘ» που κα πραγματοποιθκεί ςτα Καλάβρυτα 8-8-2020. Θ εν λόγω πολιτιςτικι εκδιλωςθ κα
διοργανωκεί ςτα πλαίςια του εορταςμοφ των 200 χρόνων από τθν Επανάςταςθ, ςε ςυνεργαςία με τον Διμο
Καλαβρφτων και τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
Οι Πολιτιςτικζσ Ομάδεσ του ΕΑΠ δθμιουργικθκαν το 2017 ςφμφωνα με τθν απόφαςθ 327/28-02-2017 τθσ
Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΕΑΠ. Από το 2019 ανικουν διοικθτικά ςτο τμιμα Δθμοςίων και Διεκνϊν χζςεων του
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Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου. Οι Πολιτιςτικζσ Ομάδεσ αποτελοφνται από τθ υμφωνικι Ορχιςτρα, τθ
κεατρικι ομάδα, τθ χορευτικι ομάδα, το Βυηαντινό χορό, τθ φωτογραφικι ομάδα και ςτελεχϊνονται από φοιτθτζσ
του ιδρφματοσ και πολίτεσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ των Πατρϊν. κοπόσ τουσ είναι θ ανταποδοτικότθτα, τόςο ςτα
μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, όςο και ςτθν κοινωνία και δεν αποτελοφν κερδοςκοπικό φορζα του ιδρφματοσ.
τισ παραςτάςεισ δεν υπάρχει αντίτιμο και είναι ελεφκερθ θ πρόςβαςθ ςε όλουσ. Παράλλθλα ςυμβάλουν ςτθν
ανάδειξθ του πολιτιςμοφ και αποτελοφν ςθμαντικό κφτταρο πολιτιςτικισ και πολιτιςμικισ προςφοράσ για τθν
περιοχι μασ και για όλθ τθν Ελλάδα.
Οι πολιτιςτικζσ ομάδεσ ζχουν να επιδείξουν ζνα αξιόλογο ζργο με αρκετζσ δράςεισ ςτθν Πάτρα αλλά και ςε
ολόκλθρθ τθν Ελλάδα, με ςυναυλίεσ, κεατρικζσ και χορευτικζσ παραςτάςεισ και εκκζςεισ. υχρόνωσ ζχουν
ςυνεργαςτεί με φορείσ όπωσ το Αρχαιολογικό Μουςείο, το Άλμα Ηωισ, το Τπουργείο Πολιτιςμοφ, τουσ Διμουσ
Πατρζων-Καλαβρφτων- Ακθναίων- Ιλιδασ, το Ίδρυμα Μιχάλθσ Κακογιάννθσ, το Patras sciense festival κ.α.
Σζτοιεσ εκδθλϊςεισ ςυνάδουν με τουσ ςτόχουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ , αφοφ ενκαρρφνουν τθν παραγωγι
πολιτιςτικοφ προϊόντοσ, με παράλλθλθ εποπτεία και ενίςχυςθ ςυλλόγων και φορζων που επιδιϊκουν αντίςτοιχουσ
ςκοποφσ ςε επίπεδο Περιφζρειασ.
υγκεκριμζνα το ςυνολικό κόςτοσ για τθν διοργάνωςθ τθσ ςυναυλίασ «ΠΕΣΑ ΨΤΧΘ» που κα πραγματοποιθκεί ςτα
Καλάβρυτα 8-8-2020 για τον εορταςμό των 200 χρόνων από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ, ανζρχεται ςτο ποςό των
12.000€ και θ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, αντιςτοιχεί ςτθν κάλυψθ μζρουσ τθσ ςυνολικισ
δαπάνθσ για τθν θχθτικι και φωτιςτικι κάλυψθ ποςοφ 4.000€ πλζον ΦΠΑ, αναγκαίασ δαπάνθσ ςτα πλαίςια τθσ
επιτυχισ πραγματοποίθςθσ τθσ ςυναυλίασ.
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του τουρνουά Beach Volley, αναλφεται ωσ ακολοφκωσ:
Α/Α

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΘ

1

Ιχοσ (ενοικίαςθ οπτικοακουςτικϊν
2.100€
& τεχνικι υποςτιριξθ)

2

Διατροφι
φροφτα)

3

Ζντυπα (υλικό προβολισ)

1.200€

4

Πινακίδεσ (ψθφιακζσ εκτυπϊςεισ)

2.500€

5

Καταςκευαςτικά (βαψίματα, δίχτυα
προςταςίασ, ποτίςματα, εξυγίανςθ 3.000€
και ςτρϊςιμο άμμου, κακαριότθτα)

6

Μεταφορικά

7

Τποςτιριξθ (διαιτθτζσ, προςωπικό,
φφλαξθ,
γραμματεία, 2.200€
παρουςιαςτζσ)

5

Φανζλεσ αγωνιηομζνων

2.200€

ΤΝΟΛΟ

15.000€

(νερά,

ΠΟΟ

αναψυκτικά,

1.400€

600€

Θ δαπάνθ θ οποία κα προκλθκεί από τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ ςτθν εν λόγω εκδιλωςθ, ςφμφωνα με τα
προαναφερόμενα, μπορεί να μθν εξυπθρετεί άμεςα τθ λειτουργικι δραςτθριότθτα τθσ Περιφζρειασ 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 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.
Θ δαπάνθ για τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν διενζργεια τθσ ςυναυλίασ «ΠΕΣΑ ΨΤΧΘ» που
κα πραγματοποιθκεί ςτα Καλάβρυτα 8-8-2020 για τον εορταςμό των 200 χρόνων από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ,
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που διοργανϊνει το Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο (ΕΑΠ) ςε ςυνεργαςία με τον Διμο Καλαβρφτων και τθν
Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, αποτελεί το ιδανικότερο εφαλτιριο προϊκθςθσ των πολιτιςτικϊν επιδιϊξεων και με
ελάχιςτο κόςτοσ εμπζδωςθ του μθνφματοσ που διακθρφςςει θ Περιφζρεια ςχετικά με τθ προαγωγι του
πολιτιςμοφ του τόπου μασ.
Κατόπιν των προτακζντων αποδεικνφεται ότι θ δαπάνθ των εξόδων, αφορά το κόςτοσ τθσ θχθτικισ και φωτιςτικισ
κάλυψθ, ςυνολικοφ ποςοφ 4.000€ πλζον ΦΠΑ, το οποίο κα καλφψει θ Περιφζρεια.
Για τθν διοργάνωςθ τθσ ςυναυλίασ «ΠΕΣΑ ΨΤΧΘ» όπου θ Περιφζρεια κα καλφψει, α) ςυντελεί άμεςα ςτθν
εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ Περιφζρειασ, ςφμφωνα με τον ιδρυτικό τθσ νόμο, με τθ ςυμμετοχι τθσ ςε πολιτιςτικζσ
εκδθλϊςεισ που προάγουν τισ θκικζσ αξίεσ, το ελεφκερο πνεφμα, ςυντθροφν και προάγουν τον πολιςτιςμό, β)
είναι επιβεβλθμζνθ και απολφτωσ αναγκαία για τθν προβολι και τθν επιτυχία τθσ εκδιλωςθσ, γ) είναι ςαφισ και
με αιτιολογθμζνθ αναφορά ςτισ αποφάςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων, δ) θ ςυγκεκριμζνθ εκδιλωςθ ςυμβάλλει ςτθ
διατιρθςθ του ποιτιςμοφ και ςτθν προϊκθςθ ςτθ νζα γενιά τθσ παρακατακικθσ που μασ παρζδωςαν οι προγονοί
μασ και θ ενεργόσ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθ ςυναυλία, ςυμβάλει ςτθν ψυχικι ανάταςθ, ςτο διαςκορπιςμό τθσ
απαιςιοδοξίασ και τθσ κατιφειασ, τζλοσ ε) κατ’ ουδζνα τρόπο δεν υπερβαίνει, 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.
Θ ανωτζρω δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020. Θ διαγωνιςτικι
διαδικαςία που κα ακολουκθκεί για τθν ανωτζρω προμικεια υπθρεςιϊν είναι τθσ απευκείασ ανάκεςθσ κατόπιν
ςυλλογισ προςφορϊν.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν:
Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ, μζχρι του ποςοφ των 4.000,00 ευρϊ πλζον ΦΠΑ που αφορά τθν κάλυψθ δαπάνθσ
τθσ θχθτικισ και φωτιςτικισ κάλυψθσ, που αφορά τθν ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτα πλαίςια
τθσ διοργάνωςθσ τθσ ςυναυλίασ «ΠΕΣΑ ΨΤΧΘ» που κα πραγματοποιθκεί ςτα Καλάβρυτα 8-8-2020 για τον
εορταςμό των 200 χρόνων από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ, το οποίο κα καλφψει θ Περιφζρεια και διοργανϊνεται
από το Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο (ΕΑΠ), ςε ςυνεργαςία με τον Διμο Καλαβρφτων.
Θ ανωτζρω δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020 και ειδικότερα τον
ΚΑΕ 02.01.072.0844.01.1231 ζχει εκδοκεί θ Α/Α 2466 Απόφαςθ Διάκεςθσ Πίςτωςθσ.
Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία που κα ακολουκθκεί για τθν ανωτζρω προμικεια υπθρεςιϊν είναι τθσ απευκείασ
ανάκεςθσ κατόπιν ςυλλογισ προςφορϊν.

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:
 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’/298-2017) 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. 248595/27-12/2016
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).
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 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 μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:185491/754/23-07-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Παιδείασ-ΠολιτιςμοφΑκλθτιςμοφ-Σουριςμοφ και Απαςχόλθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα χεδιαςμοφ Σουριςτικισ τρατθγικισ
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 4.000,00€, για τθν πραγματοποίθςθ πολιτιςτικϊν
δράςεων 2020 που υλοποιεί θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και ςυγκεκριμζνα τθ ςυμμετοχι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθ ςυναυλία «ΠΕΣΑ ΨΤΧΗ» που κα πραγματοποιθκεί ςτα Καλάβρυτα 0808-2020 για τον εορταςμό των 200 χρόνων από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ και διοργανϊνεται από το
Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο (ΕΑΠ) ςε ςυνεργαςία με τον Διμο Καλαβρφτων.
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Η Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ κα καλφψει τθ δαπάνθ για τθν θχθτικι και φωτιςτικι κάλυψθ τθσ εν
λόγω ςυναυλίασ. Η ανωτζρω δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ζτουσ 2020 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.01.072.0844.01.1231 ζχει εκδοκεί θ Α/Α 2466 Απόφαςθ Διάκεςθσ
Πίςτωςθσ. Η διαγωνιςτικι διαδικαςία που κα ακολουκθκεί για τθν ανωτζρω προμικεια υπθρεςιϊν
είναι τθσ απευκείασ ανάκεςθσ κατόπιν ςυλλογισ προςφορϊν.

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. κ. Λφτρασ Ιωάννθσ, Κατςαρι Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα και Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ ψιφιςαν αρνθτικά. Ο Περιφερειακόσ
φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςε λευκό.

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

