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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21
21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 31η 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.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/160153/889/27-05-2022 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.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

3.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Μπονάνος Χαράλαμπος - 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.

Σαλμά Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - 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 Αγγελοπούλου Γεωργία 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 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.232,00€ (με Φ.Π.Α.) για την κάλυψη του κόστους
διαμόρφωσης & εξοπλισμού του εκθεσιακού χώρου της Π.Δ.Ε. για το συνέδριο περιφερειακής
ανάπτυξης 2022 στις 9-11/6/2022 στο συνεδριακό & πολιτιστικό κέντρο του πανεπιστημίου Πατρών
για την προβολή του έργου: "ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" & του συστήματος ξενάγησης που
αναπτύχθηκε για την ανάδειξη των σημείων φυσικού & πολιτιστικού αποθέματος της Π.Δ.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΑΟΠΔΕ/154952/397/24-05-2022 εισήγησή του ως Αντιπεριφερειάρχης
Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα
κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 και
με στόχο να τιμήσει τα πρόσωπα και τις αρχές της Επανάστασης, να καταγράψει και να αναδείξει το σχετικό
υλικό, να αναπαραστήσει με σύγχρονα μέσα ιστορικές σκηνές και αναφορές, να φέρει σε επαφή το γενικό κοινό
αλλά και ειδικά κοινά όπως μαθητές, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, κ.α. με την αντικειμενική ιστορική γνώση
και την αλληλουχία των γεγονότων, αλλά και να διευκολύνει τη συμμετοχή και συνεργασία διαφόρων φορέων
για την υλοποίηση δράσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται ad hoc και περιγράφονται στο Σχέδιο
Δράσης «Δυτική Ελλάδα 2021» προέβη:
α) στην υλοποίηση ενός πρωτοποριακού και καινοτόμου έργου για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, του
Ψηφιακού Μουσείου (Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού
αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας).
β) στην υλοποίηση ενός σύγχρονου έργου που περιλαμβάνει άυλες ψηφιακές υπηρεσίες και υλικές υποδομές
τεχνολογίας, του Συστήματος Ξενάγησης που αναπτύχθηκε για την ανάδειξη των σημείων του φυσικού και
πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Είναι σημαντικό να γνωστοποιηθεί στο ευρύ κοινό το αποτύπωμα που άφησε το Σχέδιο Δράσης «Δυτική Ελλάδα
2021» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση και
όλοι να γίνουν κοινωνοί των προϊόντων του, δηλαδή: α) του Ψηφιακού Μουσείου, β) του Συστήματος
Ξενάγησης που αναπτύχθηκε για την ανάδειξη των σημείων του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Σελίδα 2 από 5

ΑΔΑ: 61ΜΓ7Λ6-ΦΗ4
Στο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2022 που θα λάβει χώρα στις 9-11 Ιουνίου στο Συνεδριακό και
Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών θα παραστούν ομιλητές και εκπρόσωποι σημαντικών φορέων
τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Δίνεται η ευκαιρία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να
προβάλει με δικό της χώρο (εκθεσιακό περίπτερο) εντός του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του
Πανεπιστημίου Πατρών τα παραπάνω προϊόντα (Ψηφιακό Μουσείο και Σύστημα Ξενάγησης) του Σχεδίου
Δράσης «Δυτική Ελλάδα 2021».
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
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:6ΝΥΦΟΡ1ΦΡΙΣ)
11. Την υπ΄αριθμ. 28/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (10η Τακτική Συνεδρίαση στις 19-042022) «Έγκριση της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας »
(ΑΔΑ:ΨΑΓΠ7Λ6-ΩΙ1). Η Απόφαση αυτή, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την
υπ΄ αριθμ. 66462/06-05-2022 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/153563/393/23-05-2022 Αίτημα στον διατάκτη της ΠΔΕ
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14. Την αριθ. πρωτ. 154193/394/24-05-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού
Ελέγχου περί δέσμευσης πίστωσης ποσού 2.232,00 € στον προϋπολογισμό στον ΚΑΕ: 02.00.072.0844.01.1122
ποσού 2.232,00 ευρώ, με Α/Α 2232 αντίστοιχης δέσμευσης.
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
χρίζουν 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.:
02.00.072.0844.01.1122 για την κάλυψη του κόστους, διαμόρφωσης & εξοπλισμού του εκθεσιακού χώρου της
ΠΔΕ για το συνέδριο περιφερειακής ανάπτυξης 2022 στις 9-11/6/2022 στο συνεδριακό & πολιτιστικό κέντρο
του πανεπιστημίου Πατρών για την προβολή του έργου: "ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" & του συστήματος
ξενάγησης που αναπτύχθηκε για την ανάδειξη των σημείων φυσικού & πολιτιστικού αποθέματος της ΠΔΕ 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 2.232,00 €, που
αφορά: την κάλυψη του κόστους διαμόρφωσης & εξοπλισμού του εκθεσιακού χώρου της ΠΔΕ για το συνέδριο
περιφερειακής ανάπτυξης 2022 στις 9-11/6/2022 στο συνεδριακό & πολιτιστικό κέντρο του πανεπιστημίου
Πατρών για την προβολή του έργου: "ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" & του συστήματος ξενάγησης που
αναπτύχθηκε για την ανάδειξη των σημείων φυσικού & πολιτιστικού αποθέματος της ΠΔΕ.
Για τον λόγο αυτό έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 154193/394/24-05-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου περί δέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.232,00 € στον
προϋπολογισμό, στον ΚΑΕ: 02.00.072.0844.01.1122, με Α/Α 2232 αντίστοιχης δέσμευσης.
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.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 2.232,00€ (με Φ.Π.Α.) για την κάλυψη του
κόστους διαμόρφωσης & εξοπλισμού του εκθεσιακού χώρου της Π.Δ.Ε. για το συνέδριο
περιφερειακής ανάπτυξης 2022 στις 9-11/6/2022 στο συνεδριακό & πολιτιστικό κέντρο του
πανεπιστημίου Πατρών για την προβολή του έργου: "ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" & του
συστήματος ξενάγησης που αναπτύχθηκε για την ανάδειξη των σημείων φυσικού & πολιτιστικού
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αποθέματος της Π.Δ.Ε..

Για την ως άνω δαπάνη έχει εκδοθεί η αριθ. πρωτ.: 154193/394/24-05-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου περί δέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.232,00 € στον
προϋπολογισμό, στον ΚΑΕ: 02.00.072.0844.01.1122, με Α/Α 2232 αντίστοιχης δέσμευσης.

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