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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 13 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 188131/1192
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
–
Σμιμα
Σουριςμοφ,
Ακλθτιςμοφ,
Πολιτιςμοφ και Απαςχόλθςθσ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 868/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 188119/2435/06-07-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ
και Σουριςμοφ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Σουριςμοφ,
Ακλθτιςμοφ, Πολιτιςμοφ και Απαςχόλθςθσ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 868/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 5.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ διοργάνωςθ από τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ - Π.Ε. Θλείασ
εκδιλωςθσ με τίτλο: «ΜΟΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΟΝ ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΗΟΓΛΟΤ» που κα πραγματοποιθκεί ςτισ
10/08/2021, ςτo Θεατράκι Ανδρίτςαινασ Διμου Ανδρίτςαινασ- Κρεςτζνων (Μουςικι παραγωγι:
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΤΛΛΟΓΙΚΘ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΩΦΕΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ &
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ VOX media ΚΟΙΝΕΠ)», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 41/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 12θ Ιουλίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 191218/1229/08-07-2021 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.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ 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.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Θλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 868/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 21ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 5.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ διοργάνωςθ
από τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ - Π.Ε. Θλείασ εκδιλωςθσ με τίτλο: «ΜΟΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΟΝ
ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΗΟΓΛΟΤ» που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 10/08/2021, ςτo Θεατράκι Ανδρίτςαινασ Διμου
Ανδρίτςαινασ- Κρεςτζνων (Μουςικι παραγωγι: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΤΛΛΟΓΙΚΘ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΩΦΕΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ VOX media ΚΟΙΝΕΠ)».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 188119/2435/06-07-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ και
Σουριςμοφ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Σουριςμοφ, Ακλθτιςμοφ,
Πολιτιςμοφ και Απαςχόλθςθσ, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
Θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ- ΠΕ Θλείασ» κα διοργανϊςει τθν πολιτιςτικι εκδθλϊςθ με τίτλο: «ΜΟΤΙΚΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΟΝ ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΗΟΓΛΟΤ» ςτισ 10/08/2021 ςτo Θεατράκι Ανδρίτςαινασ Διμου ΑνδρίτςαινασΚρεςτζνων.
τόχοσ τθσ Περιφζρειασ είναι θ ςτιριξθ του πολιτιςμοφ μζςω τθσ διοργάνωςθσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων ϊςτε να
διαχζεται το αίςκθμα τθσ αιςιοδοξίασ και τθσ ψυχικισ ανάταςθσ των πολιτϊν μασ, ιδιαίτερα αυτι τθ δφςκολθ για
όλουσ χρονικι περίοδο.
Θ μουςικι παράςταςθ « Μουςικό Αφιζρωμα ςτον Νίκο Παπάηογλου», είναι μια μουςικι παραγωγι τθσ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΤΛΛΟΙΚΘ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΩΦΕΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
VOX media ΚΟΙΝΕΠ». Θ αγαπθτι μπάντα ςτο κοινό τθσ Θλείασ , μασ παραςζρνει ςε ζνα μελωδικό ταξίδι ςτο
ςυναίςκθμα με τραγοφδια του Νίκου Παπάηογλου από όλεσ τισ διςκογραφικζσ του δουλειζσ.
Ο Θρακλισ Φάμελοσ με τθν ορχιςτρα του κα μασ παρουςιάςει μια μουςικι βραδιά, αφιερωμζνθ ςτον Νίκο
Παπάηογλου, ςτον τραγουδιςτι του Αφγουςτου, του Βοφδα, και τόςων ακόμα τραγουδιϊν που ζχουμε αγαπιςει και
που ζχουν παραμείνει διαχρονικά, περνϊντασ από γενιά ςε γενιά.
Σο αφιζρωμα κα γίνει με ςεβαςμό και αγάπθ προσ το ζργο του μεγάλου δθμιουργοφν και θ ςκθνι κα “γεμίςει” από
ζρωτα, νοςταλγία, μελαγχολία και όλα τα ςυναιςκιματα που αποπνζουν τα τραγοφδια του. Θ ορχιςτρα αποτελείτε
από 8 καταξιωμζνουσ μουςικοφσ ςτο καλλιτεχνικό ςτερζωμα οι οποίοι μαηί με τον Θρακλι Φάμελο κα μασ
ταξιδζψουν ςτισ υπζροχεσ μελωδίεσ του Νίκου Παπάηογλου..
Θ εκδιλωςθ απευκφνεται ςε όλουσ τουσ πολίτεσ, μικροφσ και μεγάλουσ τόςο του νομοφ όςο και τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ. Είναι ςθμαντικό ςτισ μζρεσ τθσ υγειονομικισ κρίςθσ και οικονομικισ δυςπραγίασ που βιϊνει θ χϊρα μασ,
να διαχζεται το αίςκθμα τθσ αιςιοδοξίασ και τθσ ψυχικισ ανάταςθσ και να δθμιουργοφνται μζςα από τθν πολιτιςμό
διδακτικά ςυμπεράςματα, ειδικά προσ τουσ νζουσ, μζςα από δρϊμενα με ψυχαγωγικό χαρακτιρα.
Οι εκδθλϊςεισ που κα διοργανϊςει θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ- ΠΕ Θλείασ κα υλοποιθκοφν με βάςθ τθν
ιςχφουςα Νομοκεςία και τα υγειονομικά πρωτόκολλα (ΚΤΑ ι Νόμουσ) και τισ οδθγίεσ αςφαλοφσ διεξαγωγισ
ακροαμάτων, κεαμάτων & παραςτάςεων ςε ανοιχτοφσ χϊρουσ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ
Τγείασ ζναντι του Covid-19 και του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.
Σουσ τελευταίουσ μινεσ όλοι μασ ηοφμε μια πρωτόγνωρθ πρόκλθςθ ςτακεροποίθςθσ τθσ ηωισ μασ κακϊσ θ
προςζγγιςθ καταπολζμθςθσ του ιοφ COVID-19 οδιγθςε το κράτοσ να λάβει μζτρα που οδθγοφν ςε κοινωνικι
αποςταςιοποίθςθ και απομόνωςθ - μζτρα που ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ κα ιταν άμεςα κατακριτζα και ςαφϊσ
επικίνδυνα για τθν ψυχικι μασ υγεία. Θ ςτιριξθ τζτοιων εκδθλϊςεων ϊςτε να διαχζεται το αίςκθμα τθσ
αιςιοδοξίασ και τθσ ψυχικισ ανάταςθσ των πολιτϊν μασ και να δθμιουργοφνται μζςα από τον πολιτιςμό
διδακτικά ςυμπεράςματα, ειδικά προσ τουσ νζουσ, μζςα από δρϊμενα με πολιτιςτικό χαρακτιρα, ιδιαίτερα αυτι
τθ δφςκολθ για όλουσ χρονικι περίοδο αποτελεί πρωταρχικό μζλθμα τθσ Περιφζρειασ.
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το πλαίςιο αυτό, θ Περιφερειακι Ενότθτα Θλείασ επικυμεί να διοργανϊςει τθν παραπάνω εκδιλωςθ θ οποία
κα ανζλκει μζχρι του ποςοφ των 5.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, αναγκαίου για τθν επιτυχι
πραγματοποίθςθ τθσ εκδιλωςθσ.
Σο ποςό αυτό κα καλφψει τισ ανάγκεσ για Διοικθτικζσ ψυχαγωγικζσ, πολιτιςτικζσ και κρθςκευτικζσ υπθρεςίεσ
(2.600,00€) και Τπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ ιχου (2.400,00€).
Οι δαπάνεσ οι οποίεσ δεν αφοροφν κακαρά ςυνδιοργάνωςθ πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν εκδθλϊςεων, όπωσ
κακορίηονται με το άρκρο 186Θ του Καλλικράτθ 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 Περιφζρειασ) και ςυμβάλλουν ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ ι ςτθν αντιμετϊπιςθ των
λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ (πχ. Θμερίδεσ, υνζδρια, Εκκζςεισ) είναι νόμιμεσ και επιλζξιμεσ και εκκακαρίηονται
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Θ δαπάνθ που κα καλφψει θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ- Π.Ε. Θλείασ, 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 Σμιμα Σουριςμοφ, Ακλθτιςμοφ,
Πολιτιςμοφ και Απαςχόλθςθσ Π.Ε. Θλείασ.
Επίςθσ, θ δαπάνθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ωσ άνω αναφερόμενθσ εκδιλωςθσ ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ
δραςτθριοτιτων εκ μζρουσ τθσ Περιφζρειασ 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.
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 – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν Περιφζρειεσ ωσ
ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Με τθν απόφαςθ 248595/27.12.2016 του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου Σροποποίθκθκε ο Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143 Α’) «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 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.
4. Με τισ διατάξεισ του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν εγκφκλιο
2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΘ-ΔΣΘ) του Τπουργείου Οικονομικϊν κοινοποιικθκαν διατάξεισ ςχετικά με
τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν. φμφωνα 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
Περιφερειϊν», του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυκμίςεισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν…»,
αντικαταςτάκθκε το άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν».
6. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 14 «Ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΣΑ» του Ν.4625/2019
(ΦΕΚ.139Α’/31.8.2019) «Ρυκμίςεισ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ»
ορίηονται τα εξισ: «Θ 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. 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.
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Εξειδικευμζνθ κεωρείται θ πίςτωςθ, όταν 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 Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, γίνεται θ επικφρωςθ των
αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ τθσ 2ασ Ιουνίου 2019,
με τθν οποία ανακθρφχτθκαν ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ, κακικοντα τθν 1θ επτεμβρίου 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 Περιφερειακι
Αρχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
8. Σθν με αρ.πρωτ. 274705/3714/19-09-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ
Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» .
9. Σθν υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01.09.2020 (ΦΕΚ 715/Τ.Ο.Δ.Δ./07-09-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
10. Σθν υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.9.2020 (ΦΕΚ 4372/Βϋ/05.10.2020), Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
11. Σθν υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/21898/940/27.01.2021 (ΦΕΚ 384/Βϋ/02.02.2021) τροποποίθςθ τθσ υπϋαρ.
ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.9.2020 (ΦΕΚ 4372/Βϋ/05.10.2020) Απόφαςθσ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
«Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
12. Σθν υπ’ αρικ. 186/2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ αναφορικά με τθν
«Ζγκριςθ προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021. Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ
τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικμό 2730/11-01-2021 απόφαςθ του υντονιςτι τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ).
13. Με τθν αρικμ. 21/2021 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου «Ζγκριςθ Αϋ τροποποίθςθσ του
Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021» (ΑΔΑ: 68XI7Λ6-Τ17)
14. Με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ. 147Α'/8.8.2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (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).
15. φμφωνα 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. φμφωνα 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).
17. Σθν υπ. αρικμ. ΠΔΕ/ΔΑΘ/177674/2277/29-06-2021 αίτθμα προσ τον Διατάκτθ, για τθ χοριγθςθ βεβαίωςθσ
φπαρξθσ πίςτωςθσ από τθν Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ ΠΔΕ.
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
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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 τθν διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν εκδθλϊςεων, όπωσ
κακορίηονται με το άρκρο 186Θ του Καλλικράτθ και ορίηονται ςτο ετιςιο πρόγραμμα το οποίο εγκρίνει το
Περιφερειακό υμβοφλιο, 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 Περιφζρειασ) και
ςυμβάλλουν ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ ι ςτθν αντιμετϊπιςθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ (πχ.
Θμερίδεσ, υνζδρια, Εκκζςεισ) είναι νόμιμεσ και επιλζξιμεσ και εκκακαρίηονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ.
Οι δαπάνεσ, οι οποίεσ κα προκλθκοφν 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 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
Παρότι, όπωσ αναφζρκθκε, ζνασ εκ των πρωταρχικϊν ςτόχων και βαςικι επιδίωξθ τθσ Περιφζρειασ 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
Περιφζρεια ςυμβάλει και ςυμμετζχει οικονομικά ςε εκδθλϊςεισ και δράςεισ, των οποίων πιςτεφει ςτθν ουςιϊδθ
ςυμβολι ςτα τεκταινόμενα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και ςτθν επιτυχι υλοποίθςι τουσ.
Σο κόςτοσ που κα κλθκεί να καλφψει θ Περιφζρεια 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.
ΕΙΘΓΟΤΜΑΣΕ
Σθν ζγκριςθ εξειδίκευςθσ ποςοφ για τθ διοργάνωςθ από τθν Π.Δ.Ε - Π.Ε. Θλείασ εκδιλωςθσ με τίτλο: «ΜΟΤΙΚΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΟΝ ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΗΟΓΛΟΤ» που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 10/08/2021 ςτo Θεατράκι Ανδρίτςαινασ
Διμου Ανδρίτςαινασ- Κρεςτζνων, δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 5.000,00 ευρϊ με ΦΠΑ, το οποίο κα καλφψει τισ
ανάγκεσ για Διοικθτικζσ ψυχαγωγικζσ, πολιτιςτικζσ και κρθςκευτικζσ υπθρεςίεσ και Τπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ
εξοπλιςμοφ ιχου.
Οι δαπάνεσ οι οποίεσ κα καλφψει θ Περιφζρεια: α) ςυντελοφν 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 επιβεβλθμζνεσ και απολφτωσ αναγκαίεσ για τθν επιτυχία τθσ εκδιλωςθσ, τθν
καλλιζργεια του πνεφματοσ, τθν ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων, και τθν ψυχικι επικοινωνία των πολιτϊν, γ)
αιτιολογοφνται 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.
Θ παραπάνω δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2021 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ – ΠΕ
Θλείασ και ζχει αποςταλεί το υπ. αρικμ. ΠΔΕ/ΔΑΘ/177674/2277/29-06-2021 αίτθμα προσ τον Διατάκτθ, για τθ
χοριγθςθ βεβαίωςθσ φπαρξθσ πίςτωςθσ από τθν Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ ΠΔΕ.από
τθν Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ ΠΔΕ.

Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί 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’/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).
 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 Θλεκτρονικισ 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. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ 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 Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 188119/2435/06-07-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ και
Σουριςμοφ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Σουριςμοφ, Ακλθτιςμοφ,
Πολιτιςμοφ και Απαςχόλθςθσ.
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ΑΔΑ: ΨΖΡΡ7Λ6-Ξ34

ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 5.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθ
διοργάνωςθ από τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ - Π.Ε. Θλείασ εκδιλωςθσ με τίτλο: «ΜΟΤΙΚΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΟΝ ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΗΟΓΛΟΤ» που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 10/08/2021, ςτo Θεατράκι
Ανδρίτςαινασ Διμου Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων (Μουςικι παραγωγι: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΘ
ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΤΛΛΟΓΙΚΘ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΩΦΕΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ VOX media ΚΟΙΝΕΠ),
με το οποίο κα καλυφκοφν οι δαπάνεσ για διοικθτικζσ ψυχαγωγικζσ, πολιτιςτικζσ και κρθςκευτικζσ
υπθρεςίεσ και υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ ιχου.

Θ παραπάνω δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2021 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
– Π.Ε. Θλείασ και ζχει αποςταλεί το υπ. αρικμ. ΠΔΕ/ΔΑΘ/177674/2277/29-06-2021 αίτθμα προσ τον
Διατάκτθ, για τθ χοριγθςθ βεβαίωςθσ φπαρξθσ πίςτωςθσ από τθν Δ/νςθ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε..
Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ.κ. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ, Λφτρασ
Ιωάννθσ, Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ και Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςαν
αρνθτικά.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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