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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 23ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 8.000,00€ (με Φ.Π.Α.) για την κάλυψη του κόστους
υποστήριξης του Περιπτέρου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην 86η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.) από 10 έως 18 Σεπτεμβρίου 2022».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΠΠΑΤΑ/189261/1032/22-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτισμού και Τουρισμού της Π.Δ.Ε. κ. Κοροβέση Νικολάου /Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
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. 248595/2712/2016 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
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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. 248595/27-122016 απόφαση
10. του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β΄/3012-2016).
11. 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.
12. Την υπ’ αρ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Αναπλήρωσης
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας», ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019.
13. 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».
14. 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.
15. 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».
16. Την υπ΄ αρ. 28/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση της
Α ΄τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022, των Πινάκων
Στοχοθεσίας της Π.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα οικονομικά στοιχεία του Π/Υ έτους 2022
και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022,
το οποίο αποτελείται από: 1) τον Προϋπολογισμό της ΠΔΕ οικ. Έτους 2022, 2) τους Πίνακες Στοχοθεσίας της ΠΔΕ
για το οικ. Έτος 2022, 3) τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης
Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» οικονομικού έτους 2022 και 4) τους Πίνακες Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε.
με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», καθώς επίσης και την έγκριση
αναγκαιότητας όλων των δαπανών οι οποίες θα προκύψουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Π.Δ.Ε.
οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ: ΨΑΓΠ7Λ6-ΩΙ1).
17. Το υπ. αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΠΠΑΤΑ/171501/898/07-06-2022 αίτημα δέσμευσης πίστωσης.
18. Την υπ. αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/172073/9991/14-6-2022 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προγραμματίζει τη συμμετοχή της με περίπτερο στην 86η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.) 2022 που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2022.
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αποτελεί το κορυφαίο και πολυδιάστατο εκθεσιακό γεγονός της χώρας
που οργανώνεται ετησίως με ιστορική συνέχεια από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Με έμφαση στην
επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τον πολιτισμό, η ΔΕΘ, προσελκύει τη συμμετοχή αντιπροσωπευτικών
επιχειρήσεων και κρατικών φορέων από όλη την Ελλάδα, αλλά και επιφανών εταιριών από την παγκόσμια
αγορά, που αναδεικνύουν τη δυναμική της, αλλά και τη διεθνή της ακτινοβολία.
Παράλληλα, διαθέτει έντονα ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά με τη φιλοξενία πλήθους πολιτιστικών εκδηλώσεων
και θεαμάτων, τα οποία αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες όλων των ηλικιών, δημιουργώντας ένα
ζωογόνο και εορταστικό κλίμα στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή.
Η διοργάνωση της ΔΕΘ κάθε Σεπτέμβριο, πέραν του θεσμικού της χαρακτήρα, σηματοδοτεί και την έναρξη του
νέου οικονομικού έτους για τη χώρα, διατηρώντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας οργάνωσης εξίσου
αξιόπιστης για τους επαγγελματίες, το κοινό και την πολιτεία (Β2Β, Β2C και B2G).
Η 86η διοργάνωση της ΔΕΘ, η οποία θα πραγματοποιηθεί 10-18 Σεπτεμβρίου 2022, θα φιλοξενήσει αξιόλογες
συμμετοχές από όλη την Ελλάδα με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή αναβάθμιση των
υπηρεσιών, στην επιχειρηματικότητα, στην αγρο-διατροφική παραγωγή, αλλά και στην βιώσιμη ανάπτυξη και
καινοτομία, οι οποίες εν τέλει, θα σηματοδοτήσουν την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας - το μεγάλο
ζητούμενο της επόμενης ημέρας.
Υπό αυτό το πρίσμα και προκειμένου να επιτευχθεί η προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς η ΔΕΘ
αποτελεί σημαντική ευκαιρία διαφήμισης του συνολικού προϊόντος της Περιφέρειάς μας καθώς:
▪ Υποδέχεται πάνω από 280.000 κόσμου,
▪ Συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας όσο κανένα άλλο γεγονός στη χώρα,
▪ Απευθύνεται στους επαγγελματίες αλλά και στο ευρύ κοινό,
▪ Διαιρείται σε ενότητες με θεματικού ενδιαφέροντος κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών,
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▪ Παρέχει αξιόπιστες και οικονομικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης,
▪ Παρουσιάζει ευρεία γκάμα ελληνικών και ξένων, παραδοσιακών και σύγχρονων προϊόντων και
υπηρεσιών,
▪ Προσφέρει πολλές επιλογές για προβολή και branding σε εκθεσιακούς και συνεδριακούς χώρους,
▪ Αποτελεί κορυφαίο θεσμό της πόλης και της πολιτείας,
▪ Στεγάζει πλήθος σημαντικών εκδηλώσεων, ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος προσελκύοντας μεγάλο
αριθμό επισκεπτών.
Για την απρόσκοπτη λειτουργία του περιπτέρου της Π.Δ.Ε. τόσο για την εξυπηρέτηση των αντιπροσωπιών της
Περιφέρειας όσο και για την εξυπηρέτηση των συνεκθετών, κρίνεται αναγκαία η συνεργασία μας με εταιρεία
διαχείρισης του περιπτέρου σύμφωνα και με την πετυχημένη πρακτική άλλων Περιφερειών, προκειμένου να
υποστηριχθεί πληρέστερα η συμμετοχή μας.
Πιο συγκεκριμένα, η διαχείριση του περιπτέρου της ΠΔΕ θα περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:
1. Διοργάνωση δύο εκδηλώσεων/ δράσεων στο χώρο του περιπτέρου της ΠΔΕ ή εκτός
2. Μεταφορά έντυπου υλικού από την έδρα της Περιφέρειας στην Έκθεση, Ασφάλιση, Αποθήκευση και
τοποθέτηση στο περίπτερο,
3. Φωτογράφηση του περιπτέρου και των εκδηλώσεων της Περιφέρειας,
Η εκτιμώμενη δαπάνη υποστήριξης συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με περίπτερο στην 86η Δ.Ε.Θ.
ανέρχεται στο ποσό των €8.000,00 (οχτώ χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει
τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2022 στον ΚΑΕ 02.00.072.0844.01.1230 (Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων &
πολιτιστικών εκδηλώσεων στρατηγικής σημασίας)
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε:
Την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την
κάλυψη του κόστους υποστήριξης του Περιπτέρου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην 86η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.) από 10 έως 18 Σεπτεμβρίου 2022.
Η έκδοση δέσμευσης θα γίνει στο ΚΑΕ: 02.00.072.0844.01.1230, με Α/Α 2568 δέσμευσης και cpv: 79950000-8
((Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων στρατηγικής σημασίας)
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022.
Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης προσφορών σε
οικονομικούς φορείς.

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.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 8.000,00€ (με Φ.Π.Α.) για την κάλυψη του
κόστους υποστήριξης του Περιπτέρου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην 86η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.) από 10 έως 18 Σεπτεμβρίου 2022.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 και
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ΑΔΑ: 90ΗΔ7Λ6-5ΦΗ
ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.00.072.0844.01.1230, με Α/Α 2568.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό 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
Τσούμα Βασιλική
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