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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18
18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 17η Μαΐου 2022 ημέρα 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/142437/764/13-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

3.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
9.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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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 28ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00€ (με Φ.Π.Α.), για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος στο περιφερειακό συνέδριο αγροτεχνολογίας του AgriBusiness Forum με θέμα
«Αγροδιατροφικά συστήματα Πελοποννήσου 4.0» που θα πραγματοποιηθεί στις 3-4 Ιουνίου 2022 στο
ξενοδοχείο Aldemar Resort, στον Πύργο Ν. Ηλείας».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΑΑΑ/139675/339/12-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε. κ. Βασιλόπουλου Θεόδωρου, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει.
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. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
4.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» (ΦΕΚ 139/Α/31-82019).
5.Τις διατάξεις των άρθρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών Δημοσίου»
του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του
ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις
6. 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».
7.Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-9-2019 έως και 31-12-2023.
8.Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 9406/191/13-1-222 «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» ΦΕΚ 27/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2022
9.Την υπ..αριθμ. πρωτ..οικ 9456/193/14-1-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού
Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ» ΦΕΚ 26/τ.Υ.Ο.Δ.Δ. /20.01.2022
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10.Την υπ’αρ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Αναπλήρωσης
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας», ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019.
11.Την υπ’αρ. 9405/190 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης
Αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς
Συμβούλους » ΦΕΚ 141/τ. Β΄/20.01.2022
12. 13..Την υπ’ αριθμ. 16581/327/20.01.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ-6Γ7Τ7Λ6-4ΞΠ)
«Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και
Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας»
13.Την υπ` αριθμό 71/22-12-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναφορικά με την «Έγκριση
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022», (ΑΔΑ:Ω8ΣΝ7Λ6-413)
Η ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την αρ. πρωτ. 234546/31-12-2021 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου(ΑΔΑ:6ΝΥΦΟ1ΦΡΙΣ)»
14.Το με αριθμ. πρωτ .. 118061/273/19-4-2022 αίτημα δέσμευσης πίστωσης προς Διατάκτη
15.Την υπ’ αρ. πρωτ. 135331/8105/9-5-22 Βεβαίωση Δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημ/κού
Ελέγχου της ΠΔΕ.
16. Την από 12-4-22 οικονομική προσφορά της αποκλειστικής διοργανώτριας εταιρείας
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συμμετέχει στο περιφερειακό συνέδριο αγροτεχνολογίας του AgriBusiness
Forum που θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στο ξενοδοχείο Aldemar Resort, στον Πύργο
Ν. Ηλείας ,στις 3-4 Ιουνίου 2022 με θέμα «Αγροδιατροφικά συστήματα Πελοποννήσου 4.0»
Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής για το συγκεκριμένο περίπτερο, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής εκτιμάται ότι θα
ανέλθει στο ποσό των 10.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Στο παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνονται
Το κόστος περιλαμβάνει
•
Ενοικίαση συνεδριακού κέντρου και εκθεσιακού χώρου (4 ημέρες)
•
Διαμόρφωση χώρου
•
Ηχητικά, φωτιστικά, προβολικά συστήματα
•
Κάμερες λήψης και προβολής εικόνας (livestreaming)
•
Βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων
•
Φωτογράφηση πάνελς και ομιλητών
•
Σύστημα διερμηνείας και δέκτες μετάφρασης
•
Παραγωγή και μοντάζ βίντεο ομιλητών
•
Παραγωγή βίντεο (3’) σύνοψης του γεγονότος
Γενικά, η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.
πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις που ορίζει το πρωτόκολλο διεξαγωγής των
εκθέσεων οι οποίες είναι 1,5 μ από κάθισμα σε κάθισμα
Η δαπάνη:
α) συντελεί άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας όπως αυτές
καταγράφονται στον ιδρυτικό νόμο (Ν.3852/2010) και συγκεκριμένα καλύπτουν, την προώθηση πολιτικών και
δράσεων οι οποίες διαμορφώνουν μία πολιτική που πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη ποιοτικής
δραστηριότητας και ιδιαίτερα στον τομέα της αγροδιατροφής που αποτελεί στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, ώστε τα προϊόντα που παράγονται από τις τοπικές επιχειρήσεις να αποτελούν προϊόντα
υψηλής προστιθέμενης αξίας και να βρίσκουν τη θέση τους σε αγορές υψηλού βιοτικού επιπέδου. Η
Περιφέρεια συνεργάζεται με αρμόδιους συλλογικούς φορείς προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες που
θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό κλίμα, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της
απασχόλησης.
β) Είναι επιβεβλημένη και αναγκαία για την επιτυχή συμμετοχή των επιχειρήσεων της Περιφέρειας στο
συνέδριο
γ) Αιτιολογείται με μεστότητα, πληρότητα και σαφήνεια.
δ) προκύπτει πέραν πάσας αμφιβολίας και με βεβαιότητα η ευρεία απήχηση του περιφερειακού συνεδρίου
αγροτεχνολογίας του AgriBusiness Forum το οποίο αποτελεί μιας μεγάλης εμβέλειας αποτελεί την κορυφαία
έκφραση στην αγροτεχνολογία και κόμβο δικτύωσης, προώθησης συνεργασιών και διατομεακής ενημέρωσης
για τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή,
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επεξεργασία και διανομή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας της Περιφέρειας μας. Το
AgriBusiness Forum πραγματοποιεί τοπικά & διεθνή συνέδρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια και θεματικά ταξίδια,
με σκοπό την διασύνδεση και την μεταφορά τεχνογνωσίας για βιώσιμα και επικερδή αγροδιατροφικά
συστήματα στην Ελλάδα και στον κόσμο.
ε) Επιτυγχάνεται το κυριότερο και επιδιωκόμενο, ήτοι η κατ’ ουδένα τρόπο υπέρβαση, ενόψει και της
υπάρχουσα οικονομικής συγκυρίας, που επιβάλλει την προσαρμογή σε νέους δημοσιονομικούς κανόνες και
αρχές το κατά διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις προσήκον μέτρο.
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε :
Α) Την Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 10.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για τη
συμμετοχή της Π.Δ.Ε στο περιφερειακό συνέδριο αγροτεχνολογίας του AgriBusiness Forum που θα
πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στο ξενοδοχείο Aldemar Resort, στον Πύργο Ν. Ηλείας
,στις 3-4 Ιουνίου 2022 με θέμα «Αγροδιατροφικά συστήματα Πελοποννήσου 4.0»
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του
τρέχοντος έτους και συγκεκριμένα τις πιστώσεις: Κ.Α.Ε 02.00.072.0844.01.1122 και έχει εκδοθεί για το σκοπό
αυτό η υπ’ αρ . 135331/8105/9-5-22 .σχετική Βεβαίωση ύπαρξης της αντίστοιχης πίστωσης και η με Α/Α 2131
Απόφαση ανάληψης δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημ/κού Ελέγχου της ΠΔΕ

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
•

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.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00€ (με Φ.Π.Α.), για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στο περιφερειακό συνέδριο αγροτεχνολογίας του AgriBusiness Forum
με θέμα «Αγροδιατροφικά συστήματα Πελοποννήσου 4.0» που θα πραγματοποιηθεί στις 3-4 Ιουνίου
2022 στο ξενοδοχείο Aldemar Resort, στον Πύργο Ν. Ηλείας.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
του τρέχοντος έτους και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε 02.00.072.0844.01.1122 και έχει εκδοθεί για το σκοπό
αυτό η υπ’ αρ . 135331/8105/9-5-22 σχετική Βεβαίωση ύπαρξης της αντίστοιχης πίστωσης και η με
Α/Α 2131 Απόφαση ανάληψης δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημ/κού Ελέγχου της Π.Δ.Ε..

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καπλάνης Διονύσιος,
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, Μωραΐτης Νικόλαος, Λύτρας Ιωάννης και Αγγελόπουλος Γεώργιος
ψήφισαν αρνητικά.
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Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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