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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 13 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 282896/1806
ΠΡΟ:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ &
Σουριςμοφ τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1225/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 282878/901/08-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ &
Σουριςμοφ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1225/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 30.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
για τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο 2ο Φόρουμ Ολυμπίασ (πολιτιςτικοφ
χαρακτιρα) που διοργανϊνει το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφϊν και κα πραγματοποιθκεί από τισ 20
ζωσ τισ 23 Οκτωβρίου 2021 ςτο Ηάππειο Μζγαρο και ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Διεκνοφσ Ολυμπιακισ
Ακαδθμίασ ςτθν Αρχαία Ολυμπία», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 59/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 12θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
282438/1805/07-10-2021 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 (δια ηϊςθσ)

2.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)
11. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία – Θλίηα Καρακωνςταντι, 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 1225/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 3ο θζμα εκτόσ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 30.000,00€ (με Φ.Π.Α.) για τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ ςτο 2ο Φόρουμ Ολυμπίασ (πολιτιςτικοφ χαρακτιρα) που διοργανϊνει το Οικονομικό
Φόρουμ των Δελφϊν και κα πραγματοποιθκεί από τισ 20 ζωσ τισ 23 Οκτωβρίου 2021 ςτο Ηάππειο
Μζγαρο και ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Διεκνοφσ Ολυμπιακισ Ακαδθμίασ ςτθν Αρχαία Ολυμπία» και
πρότεινε να ςυηθτθκεί ωσ κατεπείγον λόγω των θμερομθνιϊν πραγματοποίθςθσ του Φόρουμ.

Σα μζλθ αποφάςιςαν ομόφωνα να τεκεί προσ ςυηιτθςθ, παρά το ότι δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν
θμεριςια διάταξθ και ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ
επιτροπισ παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 282878/901/08-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Πολιτιςμοφ & Σουριςμοφ τθσ Π.Δ.Ε., 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 και
ειδικότερα το άρκρο 118 αυτοφ «Απευκείασ ανάκεςθ», το άρκρο 32 «Προςφυγι ςτθ διαδικαςία με
διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ (άρκρο 32 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε
από τον Ν.4782/2021 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
ΔυτικισΕλλάδασ 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
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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 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. Σο υπ. αρ. ΦΕΚ 4372 τ. Β’/5.10.2020 περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ
και εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ ΠΔΕ».
14. 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).
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. Σο υπ’ αρ. πρ.: ΤΠΔ/270060/3490/28.9.2021 αίτθμα δζςμευςθσ πίςτωςθσ.
17. Σθν υπ’ αρ. : ΔΟΔΕ/271283/14847/8.10.2021 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ.
φμφωναμε1) Σισ 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.»
2) Tισ διατάξεισ του άρκρου 186 παράγραφοσ ΙΙ Θ του Ν.3852/2010 ςφμφωνα με τισ οποίεσ, 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):
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.
τόχοσ τθσ Περιφζρειασ είναι θ ςτιριξθ του πολιτιςμοφ μζςω τθσ διοργάνωςθσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων,
θμερίδων και ςυνεδρίων ϊςτε να δοκεί θ δυνατότθτα ςτουσ καλλιτζχνεσ να δθμιουργιςουν, να εκφραςτοφν και
να επικοινωνιςουν με τον κόςμο ενιςχφοντασ το αίςκθμα τθσ αιςιοδοξίασ και τθσ ψυχικισ ανάταςθσ των
πολιτϊν, αλλά και θ διατιρθςθ και διάδοςθ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ. Θ εκδιλωςθ απευκφνεται ςε
όλουσ τουσ πολίτεσ, μικροφσ και μεγάλουσ τόςο του νομοφ όςο και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Αυτό είναι ιδιαίτερα
ςθμαντικό ςτισ μζρεσ τθσ οικονομικισ δυςπραγίασ που βιϊνει θ χϊρα μασ, αλλά και λόγω τθσ πανδθμίασ του
covid-19. Θ διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων αποτελεί το ιδανικότερο εφαλτιριο προϊκθςθσ των
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κοινωνικϊν καιπολιτιςτικϊν επιδιϊξεων και τθν με ελάχιςτο κόςτοσ εμπζδωςθ του μθνφματοσ που διακθρφςςει
θ Περιφζρεια ςχετικά με τθν προαγωγι του πολιτιςμοφ του τόπου
μασ.
Σο Φόρουμ τθσ Ολυμπίασ με κεματικό τίτλο «Αξιοποιϊντασ τθ δυναμικι των πόλεων & των
περιφερειϊν»διοργανϊνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφϊν και είναι αφιερωμζνο αποκλειςτικά ςτθν
Σοπικι και Περιφερειακι διακυβζρνθςθ, με ςτόχο να καταςτεί ζνασ επιδραςτικόσ κοινόσ τόποσ ςυνάντθςθσ και
ανταλλαγισ καλϊν πρακτικϊν για τισ προκλιςεισ τθσ Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Οι κεματικζσ ενότθτεσ του φόρουμ: Ηάππειο Μζγαρο, 20 – 21 Οκτωβρίου 2021
 Αναξιοποίθτο δυναμικό: NextGenerationEU και ο ρόλοσ των Περιφερειϊν τθσ Ε.Ε.
 Ζξυπνεσ πόλεισ ςτθν υπθρεςία του πολίτθ
 Πωσ αλλάηουν τισ Ελλθνικζσ Περιφζρειεσ οι Τποδομζσ Μεταφορϊν: Λιμάνια και Αεροδρόμια
 Διαχείριςθ κεμελιωδϊν Κοινωνικϊν Μεταςχθματιςμϊν: Οικοδόμθςθ ανκεκτικϊν Περιφερειακϊν και
Σοπικϊν Κοινοτιτων
 Προετοιμάηοντασ τισ Περιφζρειεσ για να προςελκφςουν και να απορροφιςουν ξζνεσ επενδφςεισ
 Αποκζντρωςθ και Αποςυγκζντρωςθ: Ουτοπία ι αναγκαιότθτα;
 Κοινωνικι ςυνοχι: Εμβακφνοντασ ςτθν κεντρικι αξία τθσ Περιφερειακισ Πολιτικισ τθσ Ε.Ε.
 Θ πόλθ ωσ εργαςτιρι προόδου
 Ο ρόλοσ των Σοπικϊν Αρχϊν ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ
Διεκνισ Ολυμπιακι Ακαδθμία, 22–23 Οκτωβρίου 2021
 Δρόμοι και αυτοκινθτόδρομοι μεγάλθσ δυναμικότθτασ
 Διαμορφϊνοντασ ζνα τοπικό τουριςτικό brand: υνεργαςία Περιφερειϊν για να δθμιουργιςουν ζνα
μοναδικό Σουριςτικό προϊόν.
 Διαχείριςθ απορριμμάτων και Κυκλικι Οικονομία
 Κυκλικι Οικονομία και βιϊςιμθ ανάπτυξθ
 Εφαρμόηοντασ ςωςτά τθν απολιγνιτοποίθςθ: Προκλιςεισ και ευκαιρίεσ για τισ Περιφζρειεσ
 Αγροτικι Ανάπτυξθ ςτθν Πελοπόννθςο και τθν Περιφζρεια
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του 2ου Φόρουμ Ολυμπίασ παρουςιάηεται ωσ ακολοφκωσ:
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ΑΝΑΛΤΗ
ΑΙΘΟΤΑ

ΚΟΣΟ

Ενοίκιο Ζαππείοσ
Ενοίκιο Δ.Ο.Α.

15.000,00

Παραγφγή και νηύζιμο αίθοσζας Ζαππείοσ με ητηηική κάλσυη και θφηιζμό
Ητηηική Κάλσυη και Φφηιζμός Αρταία Ολσμπία
Live streaming Ζάππειο και Αρταία Ολσμπία
ενίζτσζη γραμμών ινηερνεη
Εκησπώζεις Banners Αρταία Ολσμπία

15.000,00
4.200,00
10.000,00
2.000,00
3.000,00

LIVESTREAMING & AUDIOVISUAL

ΜΜΔ & ΠΡΟΒΟΛΗ

ΓΙΑΜΟΝΗ & ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ

Αποδεληίφζη
Bizzabo (site)
google ads, SoMe

500
500
1000

Διαμονή για Ζάππειο (10 δφμάηια X 90 euro X 1night) & extras
Διαμονή για ΑΟ (15 δφμ. Χ 80Euro X 2 nights)
Μεηακινήζεις (επίγειες για μεηαθραζηές κλπ)

2000
3000

ΔΠΙΙΣΙΣΙΚΑ
ΑΛΛΑ ΔΞΟΓΑ

15000
Rapporteur
Φφηογράθος
Ενίζτσζη γραμμών Ζάππειο + ΑΟ

1.000,00
2.000,00

Μεηαθραζηές
Lanyards
ζκηνούλες
λοσλούδια
name badges
εκησπώζεις προγράμμαηος
μαζκες, 1000ημτ
Security (manifest) για Ζαππειο και τώρο Φάνη
ανηιζηπηικά
Δημιοσργικά (Δαθνη Μπέη)
Δημιοσργικά (Σηέλιος Αρζένης)
Catering - Coffee Break Αρταία Ολσμπία

3.500,00
400,00
100,00
500,00
350,00
500,00
520,00
1.000,00
300,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00

Σελικό σύνολο

89.370,00

Θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ – Π.Ε. Θλείασ, κα καλφψει τα ζξοδα δαπάνθσ για:
Είδοσ Δαπάνθσ
CPV
Περίπτερα Λοιπζσ Τπθρεςίεσ
98390000-3
Τπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ ιχου
51313000-9
Τπθρεςίεσ μετάδοςθσ δεδομζνων
72318000-7
Τπθρεςίεσ εκτφπωςθσ και παράδοςθσ
79823000-9
Τπθρεςίεσ τροφοδοςίασ
55520000-1
υνολικισ Δαπάνθσ: 30.000,00 €

Θ δαπάνθ θ οποία κα προκλθκεί από τθν Περιφζρεια ςτο εν λόγω ςυνζδριο πολιτιςτικοφ χαρακτιρα, 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. Επίςθσ, αποτελεί το ιδανικότερο εφαλτιριο προϊκθςθσ των
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κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν επιδιϊξεων και τθν με ελάχιςτο κόςτοσ εμπζδωςθ του μθνφματοσ που διακθρφςςει
θ Περιφζρεια ςχετικά με τθν προαγωγι του πολιτιςμοφ του τόπου μασ.
Από τα ανωτζρωπροτακζντα αποδεικνφεται ότι, οι δαπάνεσγια το 2ο Φόρουμ Ολυμπίασ,ςυνολικοφ φψουσ ζωσ
30.000,00ευρϊ, που κα καλφψει θ Περιφζρεια α) ςυντελεί άμεςα ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ Περιφζρειασ,
ςφμφωνα με τον ιδρυτικό τθσ νόμο, με τθ ςυμμετοχι τθσ ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, θμερίδεσ και ςυνζδρια που
προάγουν τισ θκικζσ αξίεσ, το ελεφκερο πνεφμα, ςυντθροφν και διαδίδουν τθ λαϊκι παράδοςθ, β) είναι
επιβεβλθμζνθ και απολφτωσ αναγκαία για τθν προβολι και τθν επιτυχία των εκδθλϊςεων, γ) είναι ςαφισ και με
αιτιολογθμζνθ αναφορά ςτισ αποφάςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων, δ) θ ςυγκεκριμζνθ εκδιλωςθ ςυμβάλλει ςτθ
διατιρθςθ τθσ παράδοςθσ και ςτθν προϊκθςθ ςτθ νζα γενιά τθσ παρακατακικθσ που μασ παρζδωςαν οι
προγονοί μασ και θ ενεργόσ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν εκδιλωςθ αυτι 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.
Κατόπιν των παραπάνω αιτοφμαςτε:
Σθν ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ του ςυνολικοφ ποςοφ ζωσ30.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, για
τθν κάλυψθ του κόςτουσπροετοιμαςίασ αίκουςασ, θχοφωτιςτικισ κάλυψθσ, livestreaming, εκτυπϊςεισ
bannersκαι catering – coffeebreak, ςτο πλαίςιοςυμμετοχισ τθσ ΠΔΕ ςτο 2ο Φόρουμ Ολυμπίασ που διοργανϊνει το
οικονομικό φόρουμ των Δελφϊν και κα πραγματοποιθκεί ςτο Ηάππειο Μζγαρο (20 και 21 Οκτωβρίου) και ςτθν
Ακαδθμία Ολυμπίασ (22 και 23 Οκτωβρίου) του 2021.
Θ ανωτζρω δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021 και
ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ 02.03.072.0844.01.0001 ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 271283/14847/8.10.2021 βεβαίωςθ
δζςμευςθσ πίςτωςθσ.

Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί 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).
 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.
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 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.: 282878/901/08-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ &
Σουριςμοφ τθσ Π.Δ.Ε..
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πιςτϊςεων ςυνολικοφ ποςοφ 30.000,00€ (με Φ.Π.Α.) για τθ ςυμμετοχι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο 2ο Φόρουμ Ολυμπίασ (πολιτιςτικοφ χαρακτιρα) που διοργανϊνει το
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφϊν και κα πραγματοποιθκεί από τισ 20 ζωσ τισ 23 Οκτωβρίου 2021 ςτο
Ηάππειο Μζγαρο (20 και 21 Οκτωβρίου 2021) και ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Διεκνοφσ Ολυμπιακισ
Ακαδθμίασ ςτθν Αρχαία Ολυμπία (22 και 23 Οκτωβρίου 2021), με το οποίο κα καλυφκοφν οι δαπάνεσ
προετοιμαςίασ αίκουςασ, θχοφωτιςτικισ κάλυψθσ, livestreaming, εκτυπϊςεισ banners και catering –
coffeebreak.

Θ ανωτζρω δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021 και
ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ 02.03.072.0844.01.0001, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 271283/14847/8.10.2021
βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ
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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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