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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26
26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 29η Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/193853/1070/24-06-2022 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

4.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Σπηλιόπουλος
Κωνσταντίνος.
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Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα 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 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 7.440,00€ (με Φ.Π.Α.) για τη συνδιοργάνωση και
υποστήριξη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΡΑΣΙΣ της
ημερίδας «Εκπαίδευση, Πολιτισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη» υπό την αιγίδα της Εθνικής Επιτροπής
Unesco και του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου 2022 στο Νέο
Αρχαιολογικό Μουσείο, στην Πάτρα» και πρότεινε να συζητηθεί ως κατεπείγον λόγω της
ημερομηνίας πραγματοποίησης της ημερίδας.

Τα μέλη αποφάσισαν κατά πλειοψηφία να τεθεί προς συζήτηση, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται
στην ημερήσια διάταξη και ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα
μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΑΠΑΕ/197961/960/29-06-2022 εισήγηση
του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμη Φωκίωνα,
η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του
Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. 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 και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.4257/2014 σύμφωνα με το οποίο: «Οι περιφέρειες δύνανται να
αναθέτουν, απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό), δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), με τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), ως προς τα επιτρεπόμενα
χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του περιφερειάρχη, χωρίς προηγούμενη απόφαση του
συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον περιφερειάρχη»
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6. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με την οποία «Στις περιφέρειες, ως
«αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄147) για ποσά
έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο περιφερειάρχης»
7. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
8. 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».
9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
10. 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».
11. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
12. Την υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
13. Την υπ’ αριθμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
14. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500)
ευρώ.
15. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021
16. To υπ΄αριθ.ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/206815/11289/22-7-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού
Ελέγχου περί «Οδηγίες επί των διαδικασιών προμήθειας υλικών και υπηρεσιών»
17. To υπ΄αριθ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/5486/646/10-1-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού
Ελέγχου περί «Έκδοση Ανάληψης Υποχρέωσης»
18. Την υπ’ αριθμ. 71/22-12-2021 απόφαση του περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως
προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμ. 234546/31-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ)
Απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
19. Τις διατάξεις του άρθρου 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών» 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. Ειδικότερα στις αρμοδιότητες της, εντάσσεται η ανάπτυξη δράσεων
Προγραμματισμού-Ανάπτυξης-Επιχειρηματικότητας καθώς και Απασχόλησης-Εμπορίου-Τουρισμού
20. Το αριθ. 26/20-1-2022 ΦΕΚ περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε»
21. Την υπ’ αριθ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
22. Την υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β΄/20-01-2022) απόφασης του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
23. Το ΦΕΚ 270/7.4.2022 περί «Τροποποίησης της υπ’ αρ. 9406/191/13.01.2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΥΟΔΔ 27)»
24. Την υπ΄αριθ.28/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Σύνταξη Α΄ τροποποίησης του
προϋπολογισμού της Π.Δ.Ε»
25. Το υπ΄αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΠΑΕ/194211/2986/27-6-2022 αίτημα της μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΔΡΑΣΙΣ,
από το Γραφείο του Περιφερειάρχη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και
Καινοτομίας, για συνδιοργάνωση ημερίδας
26. Το καταστατικό της μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΔΡΑΣΙΣ
27. Το επείγον του θέματος έγκειται στην ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας
28. Την υπ΄ αριθ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/197132/11343/29-6-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης
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Σύμφωνα με το 25 σχετικό η μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΡΑΣΙΣ σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Unesco
που τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση,
Πολιτισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα (Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο)
στις 8 Ιουλίου 2022.
Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν Καθηγητές Αναγνωρισμένου κύρους με ομιλίες σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης
και καινοτομίες στο χώρο της εκπαίδευσης και τεχνολογίας.
Οι θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου :
Πρόγραμμα Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO : Ένα παράδειγμα αρμονικής σύζευξης περιβάλλοντος,
πολιτισμού και ανάπτυξης
Η Καινοτομία και η δημιουργικότητα στην υπηρεσία της εκπαίδευσης
Η διαπανεπιστημιακή συνεργασία ως όχημα για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
Λόγω του ότι, η εν λόγω ημερίδα θα συμβάλλει στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στον χώρο της
εκπαίδευσης, ενισχύοντας νέες τεχνολογίες και επιπλέον θα δώσει την ευκαιρία σε παιδιά που το σχολείο τους
είναι ενταγμένο στο δίκτυο UNESCO να παρουσιάσουν την εμπειρία τους σε θέματα καινοτομίας και
δημιουργικότητας,
προτείνω, την συνδιοργάνωση και υποστήριξη της ανωτέρω ημερίδας με το ποσό των 7.440€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε:
Την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού έως 7.440€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον
τρέχοντα εκτελούμενο εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΠΔΕ, για την συνδιοργάνωση και υποστήριξη της
ημερίδας με θέμα «Εκπαίδευση, Πολιτισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη» η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα
(Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο) στις 8 Ιουλίου 2022.
Το ανωτέρω ποσό θα καλύψει τις παρακάτω υπηρεσίες :
Βιντεοσκόπηση, επεξεργασία υλικού : επεξεργασία αμοντάριστου υλικού για αποστολή στους
συμμετέχοντες ανάρτηση σε ιστοσελίδα κλπ 3.720€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από τον CPV 92110000-5
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών και σχετικές υπηρεσίες.
Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας και Προσαρμογές/Στολισμός Venue/ Υλικο Promotion : 3.720€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από τον CPV Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
Η δέσμευση πίστωσης της ανωτέρω δαπάνης θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ : ΚΑΕ 02.00.072.0844.01.1230.

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.
• Τη συμπλήρωση των διοργανωτών από τον εισηγητή του θέματος.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 7.440,00€ (με Φ.Π.Α.) για τη συνδιοργάνωση και
υποστήριξη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΡΑΣΙΣ της
ημερίδας «Εκπαίδευση, Πολιτισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη», υπό την αιγίδα της Εθνικής Επιτροπής
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ΑΔΑ: ΨΗ3Ν7Λ6-Ν4Η
Unesco και του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου 2022 στο Νέο
Αρχαιολογικό Μουσείο, στην Πάτρα

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και ειδικότερα τον ΚΑΕ
02.00.072.0844.01.1230, με Α/Α 2751.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος
ψήφισε αρνητικά.
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καπλάνης Διονύσιος, Καρπέτας
Κωνσταντίνος και Λύτρας Ιωάννης 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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