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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14
14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 19η Απριλίου 2022 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
οικ/ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/114784/616/15-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα
και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση
συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.864,00€ (με Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωση από την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Ηλείας της εκδήλωσης με τίτλο: «Ο τουρισμός στον Κακόβατο», η
οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου 2022 στην Τοπική Κοινότητα Κακόβατου του Δήμου
Ζαχάρως».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΑΗ/104169/1302/11-04-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτισμού και Τουρισμού της Π.Δ.Ε. κ. Κοροβέση Νικολάου / Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Απασχόλησης, η οποία αναφέρει αναλυτικά
τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- ΠΕ Ηλείας θα διοργανώσει την πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο: «Ο τουρισμός
στον Κακόβατο» στις 30 Απριλίου 2022 στην Τοπική Κοινότητα Κακόβατου του Δήμου Ζαχάρως.
Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου , θα παρουσιαστούν με έναν ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο με την συνοδεία
μουσικής από τοπικές μπάντες και προβολής βίντεο τα σημεία τουριστικής επισκεψιμότητας της τοπικής
κοινότητας καθώς και οι δυνατότητες παρακολούθησης τοπικών δρώμενων και παραδοσιακών και
θρησκευτικών εκδηλώσεων . Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν τοπικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο
χώρο των παραδοσιακών χειροποίητων κατασκευών παρουσιάζοντας τοπικά προϊόντα που χαρακτηρίζουν την
περιοχή και προκαλούν το τουριστικό ενδιαφέρον.
Ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την πολιτιστική εκδήλωσης είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
Νομοθεσίας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα (ΚΥΑ ή Νόμους) και τις οδηγίες ασφαλούς διεξαγωγής
ακροαμάτων, θεαμάτων & παραστάσεων σε ανοιχτούς χώρους της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας έναντι του Covid-19 και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, μικρούς και μεγάλους τόσο του νομού όσο και της ευρύτερης
περιοχής. Είναι σημαντικό στις μέρες της υγειονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, να διαχέεται το αίσθημα
της αισιοδοξίας και της ψυχικής ανάτασης και να δημιουργούνται μέσα από την πολιτισμό διδακτικά
συμπεράσματα, ειδικά προς τους νέους, μέσα από δρώμενα με ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
Τους τελευταίους μήνες όλοι μας ζούμε μια πρωτόγνωρη πρόκληση σταθεροποίησης της ζωής μας καθώς η
προσέγγιση καταπολέμησης του ιού COVID-19 οδήγησε το κράτος να λάβει μέτρα που οδηγούν σε κοινωνική
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αποστασιοποίηση και απομόνωση - μέτρα που σε κάθε άλλη περίπτωση θα ήταν άμεσα κατακριτέα και σαφώς
επικίνδυνα για την ψυχική μας υγεία. Η στήριξη τέτοιων εκδηλώσεων ώστε να διαχέεται το αίσθημα της
αισιοδοξίας και της ψυχικής ανάτασης των πολιτών μας και να δημιουργούνται μέσα από τον πολιτισμό
διδακτικά συμπεράσματα, ειδικά προς τους νέους, μέσα από δρώμενα με πολιτιστικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα
αυτή τη δύσκολη για όλους χρονική περίοδο αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Περιφέρειας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας επιθυμεί να διοργανώσει την παραπάνω εκδήλωση μέχρι
του ποσού των 2.864,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αναγκαίου για την επιτυχή πραγματοποίηση της
εκδήλωσης. Το ποσό αυτό θα καλύψει τις ανάγκες για Υπηρεσίες εκτύπωσης (1.500,00€) και Δώρα και βραβεία
(1.364,00€).
Οι δαπάνες οι οποίες δεν αφορούν καθαρά συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, όπως
καθορίζονται με το άρθρο 186Η του Καλλικράτη δεν εμπίπτουν στο ισχύον πλαίσιο και δεν είναι νόμιμες.
Αντιθέτως δαπάνες που δεν αφορούν τις προαναφερόμενες κατηγορίες, όμως συνάδουν προδήλως με την
αποστολή και τις αρμοδιότητες της (στο άρθρο 186 του Καλλικράτη ή στις αρμοδιότητες του εσωτερικού
οργανισμού της Περιφέρειας) και συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της ή στην αντιμετώπιση των
λειτουργικών αναγκών της (πχ. Ημερίδες, Συνέδρια, Εκθέσεις) είναι νόμιμες και επιλέξιμες και εκκαθαρίζονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η δαπάνη που θα καλύψει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε. Ηλείας, κατά την άποψή μας, συνάδει προδήλως
με την αποστολή και τις αρμοδιότητες αυτής και συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών της, όπως αυτές έχουν
καταγραφεί στο Ν.3852/2010 και στον Οργανισμό, μέσα από τα οριζόμενα στο Τμήμα Τουρισμού, Αθλητισμού,
Πολιτισμού και Απασχόλησης Π.Ε. Ηλείας.
Επίσης, η δαπάνη για την πραγματοποίηση της ως άνω αναφερόμενης εκδήλωσης σχετίζεται με την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων εκ μέρους της Περιφέρειας οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, αθλητικά, πνευματικά και
οικονομικά συμφέροντα των κατοίκων και συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή τους για την προαγωγή των
τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων της περιφέρειας και ανταποκρίνεται στο προσήκον μέτρο, χωρίς να
υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας (παρ. αα άρθρο 33
του Ν. 4270/2014), ενόψει των συνθηκών πραγματοποίησής της.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες
ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Με την απόφαση 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τροποποίηθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Με 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», 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.
4. Με τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την
εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών κοινοποιήθηκαν
διατάξεις σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών. Σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 2 «Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της
σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα».
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων & των
Περιφερειών», του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών…»,
αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής
περιφερειών».
6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν.4625/2019
(ΦΕΚ.139Α’/31.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
ορίζονται τα εξής: «Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως
εξής: «Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό
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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».
7. Με την υπ’ αριθ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, γίνεται η επικύρωση των
αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου
2019, με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, που αναλαμβάνουν, επισήμως, καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Άρθρο 46 παράγραφος 6γ του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ.133Α’/19.7.2018). Με το από 29.9.2019 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η
νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Tην υπ. αρ. 9406/191/13.1.2022 (ΦΕΚ.27 τ.ΥΟΔΔ/20.1.2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Την υπ. αρ. 9405/190/13.1.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης
άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της ΠΔΕ» ΦΕΚ
141/τ.Β’/20.1.2022.
10.Την υπ’αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/2022 (ΦΕΚ 26 ΥΟΔΔ/20-1-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
11.Την αρ. 71/2021 (ΑΔΑ: Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναφορικά με την έγκριση
του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την σχετική, αρ. πρωτ.:
234546/31-12-2021, απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου (ΑΔΑ:6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ).
12.Με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ. 147Α'/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), θεσπίζονται κανόνες: α) για τις διαδικασίες
προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως 221), β) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης συμβάσεων
και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338), γ) για
τη διακυβέρνηση, οι οποίοι εφαρμόζονται, σύμφωνα με το Βιβλίο ΙΙΙ (άρθρα 339 έως 344), από τις αναθέτουσες
αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και δ) για την έννομη προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεων που
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374).
13.Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 του άρθρου 77 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Δημόσιο
Λογιστικό & άλλες διατάξεις», δημόσια δαπάνη είναι η χρησιμοποίηση πίστωσης για την εκπλήρωση των
λειτουργικών δραστηριοτήτων, των σκοπών ή της αποστολής του δημοσίου, επίσης ως δημόσιες δαπάνες
αναγνωρίζονται όσες προβλέπονται από διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης. Κατ’
εξαίρεση, αναγνωρίζονται ως δημόσιες δαπάνες και όσες δεν προβλέπονται ρητά από διάταξη νόμου, αλλά
εξυπηρετούν αιτιολογημένα τους σκοπούς των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης.
14.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).
15.Την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103098/6352 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ.
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
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πρόβλημα στη λειτουργία της υπηρεσίας ή θα εμπόδιζε την επιδίωξη των νομίμων σκοπών της.
Οι δαπάνες οι οποίες δεν αφορούν καθαρά την διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, όπως
καθορίζονται με το άρθρο 186Η του Καλλικράτη και ορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα το οποίο εγκρίνει το
Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν εμπίπτουν στο ισχύον πλαίσιο και δεν είναι νόμιμες. Αντιθέτως δαπάνες που δεν
αφορούν τις προαναφερόμενες κατηγορίες, όμως συνάδουν προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητες
της (στο άρθρο 186 του Καλλικράτη ή στις αρμοδιότητες του εσωτερικού οργανισμού της Περιφέρειας) και
συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της ή στην αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών της (πχ.
Ημερίδες, Συνέδρια, Εκθέσεις) είναι νόμιμες και επιλέξιμες και εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Οι δαπάνες, οι οποίες θα προκληθούν από τη συμμετοχή της Περιφέρειας στην εν λόγω εκδήλωση, σύμφωνα
με τα προαναφερόμενα, μπορεί να μην εξυπηρετεί άμεσα τη λειτουργική δραστηριότητα της 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 και αθλητικών 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
Παρότι, όπως αναφέρθηκε, ένας εκ των πρωταρχικών στόχων και βασική επιδίωξη της Περιφέρειας είναι η
προώθηση πολιτικών και δράσεων οι οποίες προάγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις ηθικές αξίες, εν
τούτοις η εκτεταμένη και παρατεταμένη οικονομική κρίση δεν αφήνει πολλά περιθώρια για συμμετοχή σε
πολυδάπανες δραστηριότητες, έστω και παρόμοιας πολιτιστικής και οικονομικής εμβέλειας, δια τούτο η
Περιφέρεια συμβάλει και συμμετέχει οικονομικά σε εκδηλώσεις και δράσεις, των οποίων πιστεύει στην
ουσιώδη συμβολή στα τεκταινόμενα της ευρύτερης περιοχής και στην επιτυχή υλοποίησή τους.
Το κόστος που θα κληθεί να καλύψει η Περιφέρεια κατά την άποψή μας διέπεται από την αρχή της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν υπερβαίνει το εκ της ειδικής αυτής
περίστασης (οικονομική κρίση) επιβεβλημένο και αναγκαίο μέτρο, το οποίο πηγάζει από την απαραίτητη λόγω
εποχής δημοσιονομική λιτότητα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την Έγκριση εξειδίκευσης ποσού για τη διοργάνωση της Π.Δ.Ε - Π.Ε. Ηλείας για την εκδήλωση με τίτλο: «Ο
τουρισμός στον Κακόβατο» η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου 2022 στην Τοπική Κοινότητα
Κακόβατου του Δήμου Ζαχάρως, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.864,00 ευρώ με ΦΠΑ, το οποίο θα καλύψει
τις ανάγκες για Υπηρεσίες εκτύπωσης και Δώρα και βραβεία.
Οι δαπάνες οι οποίες θα καλύψει η Περιφέρεια: α) συντελούν άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών της , με τη
συμμετοχή της σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που προάγουν τις ηθικές αξίες, το ελεύθερο πνεύμα, συντηρούν και
διαδίδουν τη παράδοση, β) είναι επιβεβλημένες και απολύτως αναγκαίες για την επιτυχία της εκδήλωσης, την
καλλιέργεια του πνεύματος, την έκφραση συναισθημάτων, και την ψυχική επικοινωνία των πολιτών, γ)
αιτιολογούνται με μεστότητα, πληρότητα και σαφήνεια στην παρούσα απόφαση. Τέλος προκύπτει πέραν πάσης
αμφιβολίας και με βεβαιότητα η ευρεία απήχηση της εκδήλωσης, και το κυριότερο και επιδιωκόμενο η κατ'
ουδένα τρόπο υπέρβαση, 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.
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – ΠΕ
Ηλείας και σύμφωνα με την ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103098/6352 Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Κοροβέση Νικόλαο – Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού
και Τουρισμού της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
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• Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Τον ΚΑΕ 02.03.072.0844.01.0001, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103098/6352/
08.04.2022 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της
Π.Δ.Ε..
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 2.864,00€ (με Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωση από
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Ηλείας της εκδήλωσης με τίτλο: «Ο τουρισμός στον Κακόβατο»,
η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου 2022 στην Τοπική Κοινότητα Κακόβατου του Δήμου
Ζαχάρως.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 και
ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.03.072.0844.01.0001, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.:ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103098/6352/
08.04.2022 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσαρή - Μαυραγάνη
Κωνσταντούλα, Καπλάνης Διονύσιος, Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, Μωραΐτης Νικόλαος και Δριβίλας
Δημήτριος, ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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