Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.06.08 12:03:16
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 69ΧΕ7Λ6-ΥΤΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 691/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22
22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 07η Ιουνίου 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/169068/938/03-06-2022 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.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

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

7.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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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 25ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 6.200,00€ (με Φ.Π.Α.) για τη συνδιοργάνωση της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Μανολάδας «Ελπίζω» της
πολιτιστικής εκδήλωση «Η Γιορτή της φράουλας 2022» στις 26/06/2022, στο γήπεδο Ν. Μανολάδας».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΑΠΤ/165555/730/01-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτισμού και Τουρισμού της Π.Δ.Ε. κ. Κοροβέση Νικολάου, 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. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» (ΦΕΚ 139/Α/31-82019).
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 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021
και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
6. 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».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 ( ΦΕΚ 145Α) « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
8. Την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση
διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»
9. Τις Α) Την υπ΄ αρ. 88897/18-5-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ( ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018 ) με
την οποία συμπληρώνεται η υπ΄ αρ. 248595/27-12/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ( ΦΕΚ4309 Β΄/30-12-2016 ). Β) Την υπ αρ.165633/8-8-2017 απόφαση του
συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/β΄/29-8-2017) με την οποία
τροποποιείτε η υπ΄ αρ. 248595/27-12-2016 απόφαση
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του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β΄/30-12-2016).
10.Την υπ αρ. 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.
11.Την υπ’ αρ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Αναπλήρωσης
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας», ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019.
12.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».
13. 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.
14.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».
15.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).
16.Το υπ. αρ. πρωτ.: ΓΑΠΤ/162369/706 31.5.2022 αίτημα του του «Ελπίζω Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας
Μανολάδας» σχετικά με τη συμμετοχή της ΠΔΕ στην Πολιτιστική Δράση «Γιορτή της φράουλας 2022», στο
Δημοτικό Γήπεδο της Νέας Μανολάδας.
17.Το υπ. αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΥΠΔ/162416/2707 /31.5.2022 αίτημα δέσμευσης πίστωσης.
18.Την υπ. αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/ 163158/9564/1.6.2022 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης.
και σύμφωνα με 1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 «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.» 2) Tις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες,
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): 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 πρόβλημα στη λειτουργία της
υπηρεσίας ή θα εμπόδιζε την επιδίωξη των νόμιμων σκοπών της και δεν υπερβαίνουν, κατ’ ουδένα τρόπο το,
κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, προσήκον μέτρο.
Έπειτα από δυο χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας, προετοιμαζόμαστε για την γιορτή φράουλας 2022, μια
εκδήλωση που κάθε χρόνο φιλοξενεί πάνω από 2000 άτομα, η οποία έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα την
Κυριακή 26 Ιουνίου 2022, στο Δημοτικό Γήπεδο της Νέας Μανολάδας.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, θα παρασκευαστεί λικέρ φράουλα για όλους τους παρευρισκομένους, με κύρια
συστατικά το ούζο και τις φράουλες. Για τη φετινή διοργάνωση της “Γιορτή φράουλας 2022” θα
πραγματοποιηθούν δράσεις ανάδειξης και προώθησης της γαστρονομίας της περιοχής, προσφέροντας
εδέσματα με βάση τη φράουλα, το πολύτιμο αυτό προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας. Μέσα από τη συνεργασία
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και την αλληλεγγύη, ολοκληρώνονται επιτυχημένες δραστηριότητες, ωφέλιμες για τον τόπο μας, που οδηγούν
στην εξέλιξη.
Το πρόγραμμα της μεγάλης γιορτής για το χωριό μας και την ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνει:
➢ Καλωσόρισμα από την πρόεδρο του Δ.Σ. του συλλόγου
➢ Ομιλία αναφορικά στην παραγωγή της φράουλας- φρούτο που με την παραγωγή και τη δυναμική του
στηρίζει την τοπική και εγχώρια οικονομία.
➢ Χορευτικές επιδείξεις από τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους
➢ Γλέντι με μοναδικούς καλλιτέχνες
➢ Γευστικές απολαύσεις βασισμένες στη φράουλα, δημιουργίες των εθελοντριών γυναικών και
φιλοξενούμενων σεφ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ
550,00
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ
850,00
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
400,00
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ - CATERING
4.000,00
ΗΧΗΤΙΚΗ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
6.200,00
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΜΠΑΝΙΑ
–
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – BANNERS ΚΛΠ
2.000,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
3,500,00
ΣΥΝΟΛΑ
17.500,00
Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 17.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η
δαπάνη που θα καλύψει η ΠΔΕ, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης, θα ανέλθει στο ποσό των
6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα αφορά τη δαπάνη της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης (CPV:
92370000-5 Υπηρεσίες Τεχνικών Ήχου), αναγκαίας δαπάνης στα πλαίσια της επιτυχούς πραγματοποίησης της.
Η δαπάνη η οποία θα προκληθεί 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 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. Επιπλέον, αποτελεί το ιδανικότερο εφαλτήριο προώθησης των κοινωνικών και
πολιτιστικών επιδιώξεων και την με ελάχιστο κόστος εμπέδωση του μηνύματος που διακηρύσσει η Περιφέρεια
σχετικά με την προαγωγή του πολιτισμού του τόπου μας.
Ειδικότερα, η δαπάνη της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης (CPV: 92370000-5 Υπηρεσίες Τεχνικών Ήχου), για
την πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Γιορτή φράουλας 2022» α) συντελεί άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών
της Περιφέρειας, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, με τη συμμετοχή της σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που
προάγουν τις ηθικές αξίες, το ελεύθερο πνεύμα, συντηρούν και διαδίδουν τη λαϊκή παράδοση, β) είναι
επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία για την προβολή και την επιτυχία της εκδήλωσης, γ) είναι σαφής και με
αιτιολογημένη αναφορά στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, δ) η συγκεκριμένη εκδήλωση συμβάλλει
στη διατήρηση της παράδοσης και στην προώθηση στη νέα γενιά της παρακαταθήκης που μας παρέδωσαν οι
προγονοί μας και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στην εκδήλωση αυτή συμβάλει στην ψυχική ανάταση, στο
διασκορπισμό της απαισιοδοξίας και της κατήφειας, τέλος ε) κατ’ ουδένα τρόπο δεν υπερβαίνει, 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.
Κατόπιν των παραπάνω αιτούμαστε:
Την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης, ποσού 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την ηχητική και
φωτιστική κάλυψη (CPV: 92370000-5 Υπηρεσίες Τεχνικών Ήχου), της πολιτιστικής εκδήλωσης «Γιορτή
φράουλας 2022», που θα πραγματοποιηθεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογος Νέας Μανολάδας «Ελπίζω» σε
συνδιοργάνωση με την Π.Δ.Ε στις 26 Ιουνίου 2022.
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ΑΔΑ: 69ΧΕ7Λ6-ΥΤΚ
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 και
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.03.072.9899.01.0001 της ΠΕ Ηλείας, σύμφωνα με τη υπ’ αρ.
ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/163158/9564/1.6.2022 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης.

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 6.200,00€ (με Φ.Π.Α.) για τη συνδιοργάνωση της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Μανολάδας «Ελπίζω» της
πολιτιστικής εκδήλωση «Η Γιορτή της φράουλας 2022» στις 26/06/2022, στο γήπεδο Ν. Μανολάδας.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 και
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.03.072.9899.01.0001 της ΠΕ Ηλείας, σύμφωνα με τη υπ’ αρ.
ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/163158/9564/1.6.2022 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης, με Α/Α 2445.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Μωραΐτης Νικόλαος και
Κωστακόπουλος Χρήστος ψήφισαν αρνητικά.
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Κατσαρή – Μαυραγάνη
Κωνσταντούλα, Καπλάνης Διονύσιος και Καρπέτας Κωνσταντίνος ψήφισαν 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
Τσούμα Βασιλική
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