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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20
20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 24η 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/151593/830/20-05-2022 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.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - 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. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Καπλάνης Διονύσιος.

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 42ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.720,00€ (με Φ.Π.Α.) για την κάλυψη του κόστους
προμήθειας συστήματος παρακολούθησης στα πλαίσια της φύλαξης του έργου: «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» κατά την παραμονή του στις παρακάτω επιλεγμένες πόλεις της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας: Βόνιτσα, Ναύπακτο, Αμαλιάδα, Κρέστενα, Πύργο, Πάτρα και Αίγιο».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΑΟΠΔΕ/151087/388/20-05-2022 εισήγησή του ως Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα
κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
Το έργο «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Ψηφιακό Θεματικό Πάρκο αφιερωμένο στην Ελληνική Επανάσταση του 1821
με έμφαση στην ιστορία και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Δυτική Ελλάδα)αποτελείται από 12
μετασκευασμένα containers διαστάσεων 12μ x 2,5μ έκαστο. Σε πλήρη ανάπτυξη καταλαμβάνει χώρο με
ελάχιστες διαστάσεις Α Πλευρά: 38μ και Β Πλευρά: 22μ (συνολικό εμβαδόν 836 τ.μ.).
Το Ψηφιακό Θεματικό Πάρκο θα φιλοξενηθεί σε δέκα (10) επιλεγμένες πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, ήδη έχει ξεκινήσει το ταξίδι του με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα από τα Καλάβρυτα, στο Μεσολόγγι
και θα βρίσκεται στις παρακάτω πόλεις:
•
•
•
•
•

ΒΟΝΙΤΣΑ:
ΝΑΥΠΑΚΤΟ:
ΑΜΑΛΙΑΔΑ:
ΚΡΕΣΤΕΝΑ:
ΠΥΡΓΟ:

από 13/6/2022 έως 30/6/2022,
από 1/7/2022 έως 22/7/2022,
από 23/07/2022 έως 8/8/2022
από 9/8/2022 έως 23/9/2022
από 24/9/2022 έως 25/10/2022
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• ΠΑΤΡΑ:
• ΑΙΓΙΟ:

από 16/10/2022 έως 6/12/2022
από 7/12/2022 έως 31/12/2022,

Οι χώροι στους οποίους θα φιλοξενηθεί το Ψηφιακό Θεματικό Πάρκο στις προαναφερθείσες πόλεις κατά τη
διάρκεια της περιοδείας του, δεν είναι περιφραγμένοι. Δεδομένης της μεγάλης επισκεψιμότητας (σχολεία,
πολίτες, τουρίστες ενόψει της θερινής περιόδου) και του αναμενόμενου συνωστισμού κατά την υποδοχή και
ξενάγηση αυξημένου αριθμού επισκεπτών, το Πάρκο θα είναι εκτεθειμένο και κινδυνεύει από φθορές,
παραβιάσεις των containers και κλοπές των εκθεμάτων. Προκειμένου να αποφευχθούν τα παραπάνω υπάρχει
ανάγκη για αυξημένη παρακολούθηση και φύλαξη των containers. Επομένως καθίσταται αναγκαία η
προμήθεια συστήματος παρακολούθησης εξωτερικού χώρου, ήτοι η προμήθεια 8 καμερών κλειστού
κυκλώματος εξωτερικού χώρου, η προμήθεια καταγραφικής συσκευής και η προμήθεια οθόνης
παρακολούθησης, τα οποία θα εγκατασταθούν στα containers και θα συνδράμουν τις υπηρεσίες φύλαξης του
χώρου στον οποίο θα στεγαστεί το Ψηφιακό Θεματικό Πάρκο κατά την περιοδεία του στις ακόλουθες πόλεις
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Βόνιτσα, Ναύπακτο, Αμαλιάδα, Κρέστενα, Πύργο, Πάτρα και Αίγιο. Το
παραπάνω σύστημα παρακολούθησης θα τίθεται σε λειτουργία κατά τις ώρες που το Ψηφιακό Πάρκο δεν
δέχεται επισκέπτες συμμορφούμενο με τον Κανονισμό 2016/679 και άλλες διατάξεις σχετικά με την προστασία
προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας..
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την με
αριθ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «Κοινοποίησης διατάξεων
σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
3. Τα άρθρα 66 και 68 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 της παραγράφου 2 του άρθρου 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν. 4625/2019
(ΦΕΚ 139 Α/31-08-2019) «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 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».
5. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας [υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφαση Γεν. Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 4309/τ.Β´/30-12-2016)], όπως
ισχύει.
6. Την υπ αρίθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 27/τ ́ Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
7. Την αρίθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β ́/20-01-2022) απόφαση περί Μεταβίβασης άσκησης
αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
8. Την υπ’ αριθμ. 3/2022 (2η Συνεδρίαση στις 09.01.2022) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023 (άρθρο 175 παρ. 1,
2 και 3 του Ν. 3852/20210).
9. Την υπ΄αριθμ. 9456/193/14-1-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού Προέδρου
και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 26/20-1-2022
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10.Την υπ΄ αριθμ. 71/21 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (22η Συνεδρίαση στις 23-12-2021) «Έγκριση
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022» (ΑΔΑ:Ω8ΣΝ7Λ6-413). Η Απόφαση αυτή, αφού
ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ΄αριθμ. 234546/31-12-2021 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ:6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ).
11.Την υπ΄αριθμ. 28/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (10η Συνεδρίαση στις 19-04-2022) «Έγκριση
Α’ τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022» (ΑΔΑ:ΨΑΓΠ7Λ6-ΩΙ1). Η
Απόφαση αυτή, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ΄αριθμ. 66462/06-052022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
(ΑΔΑ:94ΧΕΟΡ1Φ-ΡΤ6).
12.Το υπ’ αριθ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο της 26ης Δ/νσης του ΓΛΚ, σύμφωνα με το οποίο η έκδοση
ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται
σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
13.Το αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΟΠΔΕ/ 150523/384/20-05-2022 Αίτημα στον διατάκτη της ΠΔΕ.
14.Την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/150666/8949/20-05-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου περί δέσμευσης πίστωσης ποσού 3.720,00 € στον προϋπολογισμό στον Κ.Α.Ε.:
02.00.072.0851.01.1122, με «Α/Α 2313» δέσμευσης αντίστοιχα.
15.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης
«αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό
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.»
16.Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται σε εγγεγραμμένη πίστωση στον σχετικό Κ.Α.Ε.:
02.00.072.0851.01.1122για την κάλυψη του κόστους προμήθειας συστήματος παρακολούθησης στα πλαίσια
της φύλαξης του έργου: «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» κατά την παραμονή του στις παρακάτω επιλεγμένες
πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Βόνιτσα, Ναύπακτο, Αμαλιάδα, Κρέστενα, Πύργο, Πάτρα και Αίγιο",
όμως απαιτείται προηγούμενη απόφαση του συλλογικού οργάνου (Οικονομική Επιτροπή) για την εξειδίκευση
της πίστωσης.
Εισηγούμαστε
Την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από την οικονομική επιτροπή για δαπάνη συνολικού ποσού 3.720,00 €, που
αφορά: την κάλυψη του κόστους «Προμήθειας συστήματος παρακολούθησης στα πλαίσια της φύλαξης του
έργου: «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» κατά την παραμονή του στις παρακάτω επιλεγμένες πόλεις της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Βόνιτσα, Ναύπακτο, Αμαλιάδα, Κρέστενα, Πύργο, Πάτρα και Αίγιο".
Για τον λόγο αυτό έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 150666/8949/20-05-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου περί δέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.720,00 € στον
προϋπολογισμό, στον Κ.Α.Ε.: 02.00.072.0851.01.1122 με «Α/Α 2313» δέσμευσης αντίστοιχα.
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ παρ. 1
του άρθρου 159 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές
που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης
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Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 3.720,00€ (με Φ.Π.Α.) για την κάλυψη του
κόστους προμήθειας συστήματος παρακολούθησης στα πλαίσια της φύλαξης του έργου: «ΨΗΦΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» κατά την παραμονή του στις παρακάτω επιλεγμένες πόλεις της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Βόνιτσα, Ναύπακτο, Αμαλιάδα, Κρέστενα, Πύργο, Πάτρα και Αίγιο.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 και
ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.00.072.0851.01.1122, με Α/Α 2313.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε
λευκό.

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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