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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 25ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 48/2022 (ΑΔΑ: 9Ι0Α7Λ6-Ε5Μ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Δ.Ε. με θέμα: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 300.000,00€ με Φ.Π.Α. που αφορά
τις δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2022», ως προς το
συνολικό ποσό».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΠΠΑΤΑ/185627/994/20-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτισμού και Τουρισμού της Π.Δ.Ε. κ. Κοροβέση Νικολάου / Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής, η
οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
▪ 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΄
▪ Τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης σύμφωνα με
το ΦΕΚ Τ. Β΄/4309/30.12.2016 «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»
▪ Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΔ 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/27-12-2010), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/τ. Β΄/ 30-12-2016).
▪ 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.
▪ Τις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/ 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
▪ Το άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/τ.Α’/24.10.2006) «Ρυθμίσεις ιαματικού τουρισμού και λοιπές
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 4276/2014 (Φ.Ε.Κ. 155/τ.Α’/30-7-2014)
«Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές
τουρισμού και άλλες διατάξεις».
▪ Τη με αρ. πρωτ. 14840/25.10.2012 (ΑΔΑ: Β43ΙΟΟ- 5ΒΘ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισμού, όπως
αντικαταστάθηκε με την αρ. πρωτ. 514666/24.12.2014 (ΑΔΑ: ΩΥ09469ΗΙΖ-Ε08) και επικαιροποιήθηκε με την
αρ. πρωτ. 5788/20.05.2016 (ΑΔΑ:7ΛΠΣ469ΗΙΖ-7ΕΨ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία κάθε πρόγραμμα τουριστικής προβολής από τους φορείς της τοπικής
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αυτοδιοίκησης (A΄ και B΄ βαθμού) υποβάλλεται στον Ε.Ο.Τ. για την παροχή σύμφωνης γνώμης, συνοδευόμενο,
απαραιτήτως, από την απόφαση του Δημοτικού/ Περιφερειακού Συμβουλίου.
▪ Την υπ’ αρ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Δ.Ε. για την περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 01-09-2019 έως και 31-122023.
▪ Την υπ’ αρ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό
ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/ 74 για τη σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
▪ Την υπ’ αρ. 267572/3617/12-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Αναπλήρωσης
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 3667/Β΄/03-10-2019).
▪ Την υπ’ αρ.: 1595/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Κατάρτιση και έγκριση των πινάκων στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οι οποίοι συνιστούν το
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης αυτής και αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα στοιχεί του σχεδίου του
ετήσιου προϋπολογισμού έτους 2022, όπως αυτά καταρτίστηκαν με την υπ’ αρ. 1402/2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής καθώς και ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ» Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών
Ασθενών- Η Ελπίδα σε διακριτούς πίνακες, στο ΟΠΔ έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:
6Π6Ξ7Λ6-Δ13).
▪ 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).
▪ Την υπ’ αρ ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193 (ΦΕΚ: 26/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.».
▪ Την υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9406/191 (ΦΕΚ 27/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) Απόφαση περί ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
▪ Την υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190 (Φ.Ε.Κ. 141/τ. Β/20-01-2022) σχετικά με τη μεταβίβαση άσκησης
αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
▪ Την υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/13344/1015 Απάντηση Αιτήματος της Διεύθυνσης Οικονομικού και
Δημοσιονομικού Ελέγχου για έγκριση πίστωσης στον προϋπολογισμό ύψους 300.000,00€ που αφορά τις
δράσεις τουριστικής προβολής ΠΔΕ για το έτος 2022.
▪ Την υπ. αρ. 48/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ με τίτλο «Έγκριση εξειδίκευσης
πίστωσης ύψους 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που αφορά τις δράσεις Τουριστικής Προβολής ΠΔΕ
για το έτος 2022»
▪ Τη υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΠΑΤΑ/179126/955/14.06.2022 μερική ανάκληση της εγγεγραμμένης πίστωσης
στον προϋπολογισμό του 2022 ύψους 40.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 02.00.071.9899.01.1122 που αφορά στις
δράσεις τουριστικής προβολής της ΠΔΕ για το έτος 2022 .
Η συνέχιση της πανδημίας κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2022, η πρόσφατη τροποποίηση του
προϋπολογισμού της ΠΔΕ, αλλά και ο έντονος ανταγωνισμός προβολής μεταξύ περιοχών στην Ελλάδα και το
εξωτερικό για προσέλκυση τουριστών, δημιουργούν νέα δεδομένα για ενίσχυση των δράσεων τουριστικής
προβολής της περιφέρειας μας.
Ήδη από την αρχή του έτους, το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής ΠΔΕ έχει υλοποιήσει σημαντικό
αριθμό δράσεων με βάση την υπ. αριθμ. 48/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ με τίτλο
«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ύψους 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που αφορά τις δράσεις
Τουριστικής Προβολής ΠΔΕ για το έτος 2022» που ενισχύουν την εικόνα της περιοχής μας στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Λόγω όμως της πανδημίας που συνεχίστηκε κατά τους πρώτους τέσσερις (4) μήνες του 2022, ακυρώθηκαν οι
κάτωθι δράσεις ύψους € 40.000,00:
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• 1. «Συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού», όπου ακυρώνεται η έκθεση PAROS FOOD PANORAMA FESTIVAL
προϋπολογισμού € 13.000,00
• 5.1 «Πατρινό Καρναβάλι στη Νέα Υόρκη» προϋπολογισμού € 10.000,00 και μερικώς
• η 5.2 «Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Έκθεσης Expo Dubai»
προϋπολογισμού € 17.000,00 που αφορά τη δημιουργία εκδηλώσεων, παραγωγής έντυπου υλικού και άλλων
δαπανώ για την επιτυχημένη παρουσία μας εκεί.
Κατά τα άλλα, οι δράσεις τουριστικής προβολής ισχύουν όπως αυτές εξειδικεύτηκαν με την υπ. αριθμ. 48/2022
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συνολικού προϋπολογισμού πλέον € 260.000,00.
Κατόπιν των παραπάνω, εισηγούμαστε:
Την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 48/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με τίτλο «Έγκριση
εξειδίκευσης πίστωσης ύψους 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που αφορά τις δράσεις Τουριστικής
Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2022» ως προς ποσό της εξειδίκευσης το οποίο
διαμορφώνεται στα 260.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αριθμ. 48/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ.

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

Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 48/2022 (ΑΔΑ: 9Ι0Α7Λ6-Ε5Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Δ.Ε. με θέμα: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 300.000,00€ με Φ.Π.Α. που αφορά
τις δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2022», ως προς το
συνολικό ποσό της εξειδίκευσης, το οποίο διαμορφώνεται στο ποσό των 260.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ. αριθμ. 48/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε..

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καπλάνης Διονύσιος, Καρπέτας
Κωνσταντίνος και Λύτρας Ιωάννης ψήφισαν αρνητικά.
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.
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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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