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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα
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Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
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Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
κ. Γ. Γεωργιόπουλου
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθ. 180/09-11-2017 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. πρωτ. 298588/4351/30-10-2017 εισήγηση του

Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
κ. Γεωργίου Γεωργιόπουλου.

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 180/09-11-2017 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση
αναγκαιότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
– Π.Ε. Ηλείας στη διοργάνωση του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, της 17ης
Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας
Camera Zizanio και των Παράλληλων Εκδηλώσεων τους, στον
Πύργο και άλλες πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από 2 έως
20 Δεκεμβρίου 2017, μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ με ΦΠΑ» και
παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 09-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00΄
στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 &
Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 305050/567/03-112017 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα
και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51)
μελών, τα παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –
Αντιπρόεδρος,

3)

4)Αγιομυργιαννάκης

Κούστας

Κωνσταντίνος-

Εμμανουήλ,

5)Αρβανιτάκης

Γραμματέας,
Ιωάννης

,

6)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 7)Αυγέρης Σάββας, 8)Δριβίλας
Δημήτριος,

9)

Κανέλλης

Γεώργιος,

10)Καπράλος

Σπυρίδων,

11)Καρδάρα Ευσταθία, 12)Κατσακούλης Ευάγγελος, 13) Κοκκότη
Γεωργία-Αρετή, 14)Κολοβός Ιωάννης, 15)Κοτοπούλης Σπυρίδων,
16)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος, 17)Κωνσταντοπούλου Αναστασία,
18)Κωσταριάς Δημήτριος, 19)Λύτρας Ιωάννης, 20)Μαυρόγιαννης
Διονύσιος,
Νικόλαος,

21)Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος,

22)Μπαλαμπάνης

23)Μπούνιας Χρήστος, 24)Μπράμος Παναγιώτης,

25)Νασιώτης Θεόδωρος, 26)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία,
27)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,

28)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος,
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29)Πλατανιάς
Δημήτριος,

Παναγιώτης,
32)Σώκος
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30)Ρήγας

Ευθύμιος,

Χρήστος,

31)Σιαμπλής

33)Τογιοπούλου

Αναστασία,

34)Τσόγκας Γεώργιος, 35)Υφαντής Νικόλαος, 36)Φωτόπουλος
Τρύφων , 37)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 38)Χαροκόπος Αντώνιος και
39)Χατζηλάμπρου Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού

Συμβουλίου

Γαβριηλίδης

Κωνσταντίνος

Απόστολος,

Ζαφειρόπουλος

Ζαχαροπούλου-Στούμπου

κ.κ.

Βεργοπούλου

(δικαιολογημένα
Ιωάννης

Αδαμαντία

Παρασκευή,

απών),

Ευθυμίου

(δικαιολογημένα
(δικαιολογημένα

απών),
απούσα),

Καρπέτας Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών), Κατσανιώτης
Ανδρέας,

Κελεπούρης

Ανδρέας

(δικαιολογημένα

απών),

Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) (δικαιολογημένα απών) ,
Σύρμος Γεώργιος (δικαιολογημένα απών),

Φαρμάκης Νεκτάριος

(δικαιολογημένα απών) και Χήνος Γεώργιος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών
Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας

κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ και
Δήμαρχος Δήμου Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, ο Αναπληρωτής
Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών κ. Δημοσθένης Πολύζος, η Γενική
Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Γεωργία
Πλώτα, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών κ. Ιωάννης Μέγκας, ο Προϊστάμενος Μονάδας Α:
Προγραμματισμού και Αξιολόγησης (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) κ. Ευάγγελος Γεωργίου, o Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης

Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού

κ.

Λυκούργος

Σταματελάτος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου κ. Ηλίας Κρηνίδης, εκπρόσωποι των
Συλλόγων

Υπαλλήλων

των

Περιφερειακών

Ενοτήτων,

Αχαΐας,

Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας και από τα Τοπικά Μέλη Αχαΐας Γενικού
3
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Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ, λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και
δημοσιογράφοι.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 180/2017

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 17ο θέμα
ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση αναγκαιότητας για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Ηλείας στη
διοργάνωση του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας
για Παιδιά και Νέους, της 17ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής
Οπτικοακουστικής

Δημιουργίας

Camera

Zizanio

και

των

Παράλληλων Εκδηλώσεων τους, στον Πύργο και άλλες πόλεις της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από 2 έως 20 Δεκεμβρίου 2017, μέχρι
του ποσού των 100.000 ευρώ με ΦΠΑ», δίνοντας
Αντιπεριφερειάρχη

Περιφερειακής

Ενότητας

το λόγο στον

Ηλείας

κ.

Γεώργιο

Γεωργιόπουλο, που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται
στην αριθ. πρωτ. 298588/4351/30-10-2017 γραπτή εισήγησή του, που
λέει τα εξής:
Από

την

ίδρυσή

του

το

1997,

το

Διεθνές

Φεστιβάλ

Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους είχε θέσει ως στόχο
να κάνει γνωστό στην ελληνική κοινωνία τον κινηματογράφο που
απευθύνεται στο παιδικό και στο νεανικό κοινό, να θέσει τις βάσεις
για την εξέλιξή του και να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες για την
ανάπτυξη της κινηματογραφικής παιδείας. Όλα αυτά τα χρόνια,
διοργανώνεται κατά τον μήνα Δεκέμβριο, και με έδρα τον Πύργο
πραγματοποιεί εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε

πόλεις και των

τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
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καθώς και στην Αθήνα. Παραμένει το μοναδικό φεστιβάλ παιδικού
και

νεανικού

κινηματογράφου

στην

Ελλάδα

και

σήμερα

αναγνωρίζεται ήδη διεθνώς ως ένας από τους σημαντικότερους
θεσμούς στο είδους του, καθώς θεωρείται ως το «κορυφαίο
ευρωπαϊκό φεστιβάλ παιδικού κινηματογράφου».
Με τη διεξαγωγή του 20ου Φεστιβάλ Ολυμπίας, της 17ης Camera
Zizanio και των Παράλληλων Εκδηλώσεών τους από 2 έως 20
Δεκεμβρίου, κορυφώνονται στην Περιφέρειά μας οι δραστηριότητες
του θεσμού για το έτος 2017.
Ειδικότερα:
o

Τα τμήματα Μεγάλου Μήκους, Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας και Μικρού
Μήκους Animation του διαγωνιστικού προγράμματος του 20ου Φεστιβάλ
Ολυμπίας θα διεξαχθούν στον Πύργο (2-9 Δεκεμβρίου). Συμμετέχουν περί
τις 50 ταινίες από την Ευρώπη και άλλες χώρες –οι περισσότερες σε
πρώτη προβολή στην Ελλάδα.

o

Το τμήμα ντοκιμαντέρ (Kids & Docs) του διαγωνιστικού προγράμματος του
20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους θα
διεξαχθεί στην Αμαλιάδα (3-8 Δεκεμβρίου). Συμμετέχουν περί τις 20
ταινίες από την Ευρώπη και άλλες χώρες –οι περισσότερες σε πρώτη
προβολή στην Ελλάδα.

o

Το διαγωνιστικό πρόγραμμα της 17ης Camera Zizanio θα διεξαχθεί στον
Πύργο

(2-9

Δεκεμβρίου

2017).

Συμμετέχουν

περί

τις

250

οπτικοακουστικές δημιουργίες παιδιών, εφήβων και νέων μέχρι 20 ετών
από την Ευρώπη και άλλες χώρες.
o

Επιλεγμένες ταινίες του 20ου Φεστιβάλ Ολυμπίας και της 17ης Camera
Zizanio θα προβληθούν στην Αθήνα (14-20 Δεκεμβρίου).

o

Οι

Παράλληλες

εκδηλώσεις

(αφιερώματα,

ειδικές

προβολές,

κινηματογραφικά εργαστήρια και σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα,
μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, λογοτεχνικές εκδηλώσεις κ.ά.), που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διοργάνωσης, θα γίνουν σε πολλές
πόλεις και χωριά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο, Αίγιο,
Αμαλιάδα,

Ανδραβίδα,

Αρχαία

Ολυμπία,

Γαστούνη,

Ζαχάρω,

Καράτουλας, Κρέστενα, Λεχαινά, Μεσολόγγι, Πάτρα, Πύργος και
αλλού) καθώς και στην Αθήνα (2-20 Δεκεμβρίου).
o

Η επίσημη έναρξη θα γίνει το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 και η απονομή
των Βραβείων του 20ου Φεστιβάλ και της 17ης Camera Zizanio, θα γίνει το
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017.

Όπως

παρατηρείτε,

ο

όγκος

των

εκδηλώσεων

και

των

δραστηριοτήτων της διοργάνωσης εξακολουθεί να είναι τεράστιος και

5
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αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες πολιτιστικές υποδομές της περιοχής,
δημόσιες και ιδιωτικές. Ειδικά στον Πύργο χρησιμοποιεί κάθε
κινηματογραφική ή θεατρική αίθουσα που υπάρχει στην πόλη καθώς
και

πολλούς

άλλους

χώρους,

όπως

αίθουσες

εκθέσεων,

συναυλιακούς χώρους κλπ.
Για να υπάρχει μια αίσθηση του μεγέθους της διοργάνωσης, τόσο
του αριθμού των εκδηλώσεων όσο και του όγκου τους, παραθέτω
εντελώς συνοπτικά ορισμένα στοιχεία της περσινής χρονιάς:
Στο πλαίσιο των κύριων εκδηλώσεων του 19ου Φεστιβάλ και 16ης
Camera Zizanio, δηλαδή κατά το εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 360 εκδηλώσεις:
o

205 προβολές ταινιών,

o

62 κινηματογραφικά εργαστήρια για μαθητές και φοιτητές,

o

18 σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και

o

75 παράλληλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες

Επίσης:
o

Οι προβολές, τα εργαστήρια, τα σεμινάρια και οι παράλληλες εκδηλώσεις
έγιναν σε 88 χώρους (15 αίθουσες προβολής) σε 33 πόλεις και χωριά
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

o

Οι θεατές ανήλθαν στα 29.402 άτομα. Αφίχθησαν 485 άτομα από την
Ελλάδα και το εξωτερικό (από 26 χώρες).

o

Προβλήθηκαν 166 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους και 275 νεανικές
ταινίες από 64 χώρες.

Πλέον

των

ανωτέρω,

κατά

τη

διάρκεια

του

2016

πραγματοποιήθηκαν άλλες 105 εκδηλώσεις και δράσεις:
o

20 προβολές του προγράμματος «Σινεμά στις Πλατείες»

o

33 προβολές του προγράμματος «Μαθήματα στο Σκοτάδι»

o

6 εκπαιδευτικές αποστολές στο εξωτερικό

o

34 εργαστήρια και σεμινάρια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας

o

Προώθηση και υποστήριξη ταινιών της Camera Zizanio σε 11 νεανικά
φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

o

Πραγματοποίηση μιας (1) έκδοσης για τη δημιουργία animation.

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το 2017 ανέρχεται στο
ποσό των 313.500 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος
αναλύεται ως εξής ανά κατηγορία δαπάνης:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

6

Κατηγορία δαπάνης

ΑΔΑ: 6ΜΖ17Λ6-Ψ46
ΠΟΣΟ
με
ΦΠΑ

Λειτουργικά - Έξοδα Γραφείων

24.000,00

Αμοιβές προσωπικού και Ασφάλιση

77.400,00

Τεχνική και Διοικητική υποστήριξη, δικαιώματα
ταινιών
Φιλοξενία (διαμονή-γεύματα-μετακινήσεις)

61.900,00
71.000,00

Εκδηλώσεις και Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε
Ελλάδα και εξωτερικό
Έντυπα, επικοινωνία, διαφήμιση

36.000,00
38.600,00

Απρόβλεπτα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.600,00

313.500,00

Λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις ή δεσμεύσεις των φορέων οι
οποίοι συμμετέχουν στη διοργάνωση ή την ενισχύουν οικονομικά, ο
προϋπολογισμός αυτός αναμένεται να καλυφθεί ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
Φορέας

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

100.000,00

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

100.000,00

Creative Europe/Media

46.000,00

Νεανικό Πλάνο

31.000,00

Βουλή των Ελλήνων

10.000,00

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

8.500,00

ΕΡΤ

10.000,00

Δήμος Ήλιδας

8.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

με

313.500,00

7

ΑΔΑ: 6ΜΖ17Λ6-Ψ46
Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη διοργάνωση
ορίζεται στο ποσό των 100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ. Όλα τα παραστατικά των δαπανών θα εκδοθούν προς την
ΠΔΕ/ΠΕ Ηλείας και αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΟΣΟ

Αιτιολογία

με

ΦΠΑ

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Φεστιβάλ

12.500,00

Οργάνωση και συντονισμός δράσεων

12.000,00

Ενοικίαση συστημάτων προβολής και τεχνικών
εργασιών για την αναπαραγωγή εικόνας και ήχου
στις

αίθουσες

εκδηλώσεων

προβολής
του

19ου

και

στους

Διεθνούς

χώρους
Φεστιβάλ 12.000,00

Κινηματογράφου Ολυμπίας και της 16ης Camera
Zizanio.
Ενοίκια αιθουσών, διαμόρφωση και καθαριότητα
χώρων, αναλώσιμα, βραβεία, εξέδρες, ασφάλιση
θεατών κλπ.
Διαμονή φιλοξενουμένων

Δεξιώσεις - Γεύματα φιλοξενουμένων

Μετακινήσεις φιλοξενουμένων και προσωπικού

4.000,00

19.500,00

15.000,00

7.000,00

Καταχωρήσεις σε Έντυπα, Ρ/Φ & T/Ο σταθμούς,
διαδικτυακά sites κλπ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18.000,00

100.000,00

Σημειώνεται ότι τα ποσά αυτά δύναται να τροποποιηθούν
μερικώς, ανάλογα με τις ανάγκες της διοργάνωσης, χωρίς όμως
να μεταβάλλεται το συνολικό ύψος του Προϋπολογισμού, το
οποίο σε κάθε περίπτωση θα ανέλθει μέχρι του ποσού των
100.000,00 €.
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Θεωρούμε ότι η πραγματοποίηση της δράσης συντελεί

στην

εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας,
όπως αυτές καταγράφονται στο Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα
καλύπτουν την κοινή οργάνωση εκδηλώσεων με φορείς με σκοπό με
σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή
της στους νέους.
Τέλος, προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας και με βεβαιότητα η
ευρεία απήχηση της δράσης, και το κυριότερο και επιδιωκόμενο, η
κατ’

ουδένα

τρόπο

υπέρβαση,

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.
Η ανάδειξη των αναδόχων θα πραγματοποιηθεί με βάση την
οικονομικότερη

προσφορά

,

κατόπιν

διαδικασίας

πρόσκλησης

εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 3 και 163 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):
Νέα

Αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης

και

της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις

διατάξεις

του

Π.Δ.

132/2010

«Οργανισμός

της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και την τροποποίηση αυτού
(ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/30-12-2016).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α΄/95).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών

και

υπηρεσιών

(προσαρμογής

στις

Οδηγίες

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» ΦΕΚ 147Α/16.
5.

Τις διατάξεις του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής

διαχείρισης

και

εποπτείας

(Ενσωμάτωση

της

Οδηγίας

201/85/ΕΕ δημοσιονομικές και άλλες διατάξεις.
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(ΦΕΚ 143/Α/14).
6. Την

υπ’

αρ.

400/2014

απόφαση

του

Πολυμελούς

Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων
των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014
και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας
περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Aυτικής Ελλάδας.
7. Την υπ’ αρ. 6296/59/9-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017)
απόφαση

του

μεταβίβασης

Περιφερειάρχη

αρμοδιοτήτων

Δυτικής

στους

Ελλάδς

άμεσα

περί

εκλεγμένους

Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
8. Την υπ’ αρ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/ΥΟAA/0903-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
9. Το

Π.Δ.

80/2016

υποχρεώσεων

από

(ΦΕΚ

145/τ.Α/5-8-2016)

τους

διατάκτες

2/100018/0026/30-12-2016
«κοινοποίησης

διατάξεων

«και

εγκύκλιο
σχετικά

του
με

«Ανάληψη

την

υπ΄αρ.

Γ.Λ.Κ.
την

περί

ανάληψη

υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
10.

Την αρ.2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας,

όπου αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41
του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) ευρώ.
11.

Την

35130/739/11-8-2010

(ΦΕΚ

1291/11-8-2010

Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για την
σύναψη

δημοσίων

συμβάσεων

που αφορούν

προμήθεια

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
12.

Την

αριθ.

157/16

απόφαση

του

Περιφερειακού

Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
13.

Το υπ΄αρ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο της 26ης

Δ/νσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που μας
γνωρίζει ότι «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται
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κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και
διενεργείται

σε

συνέχεια

της

εγκριτικής

απόφασης

της

Οικονομικής Επιτροπής»,
14.

Την υπ΄αρ.25/23-02-17 απόφαση του Π.Σ. Δυτικής

Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Δράσης Αθλητικών
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για
το έτος 2017¨.
15.

Το

σχετικό

αίτημα

του

«ΔΙΕΘΝΟΥΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ».
16.

Την υπ΄αρ.πρωτ. 264391/10189/05-10-17

βεβαίωση

ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού
Ελέγχου της ΠΔΕ.

Εισηγούμαι

1. Την

έγκριση

αναγκαιότητας

για

την

συμμετοχή

της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – ΠΕ Ηλείας στη διοργάνωση
του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για
Παιδιά και Νέους, της 17ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής
Oπτικοακουστικής

Δημιουργίας

Camera

Zizanio

και

των

Παράλλαλων Εκδηλώσεών τους από 2 έως 20 Δεκεμβρίου
2017,
2. Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 100.000,00
Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ, θα πληρωθεί από τον
προϋπολογισμό
συγκεκριμένα

της
τον

Περιφέρειας
Κ.Α.Ε.

Δυτικής

Ελλάδας

και

02.03.151.0844.01.0006

της

Π.Ε.Ηλείας, σύμφωνα με τον ανωτέρω προϋπολογισμό, όπως
αναλύεται στην εισήγηση . Η ανάδειξη των αναδόχων θα
πραγματοποιηθεί με βάση την οικονομικότερη προσφορά ,
κατόπιν διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας κ. Γεώργιου
Γεωργιόπουλου για την υπογραφή των συμβάσεων –όπου
απαιτείται– που αφορούν στην παραπάνω διοργάνωση.
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4. Την συγκρότηση τριμελούς διαπαραταξιακής επιτροπής, για
τον έλεγχο των δαπανών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για
την συγκεκριμένη διοργάνωση.
5. α) Η πραγματοποίηση της δράσης συντελεί στην εκπλήρωση
των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, όπως
αυτές καταγράφονται στο Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα
καλύπτουν την κοινή οργάνωση εκδηλώσεων με

φορείς με

σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη
διάδοσή της στους νέους,
β) Προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας και με βεβαιότητα η
ευρεία απήχηση της δράσης, καθώς και η προσαρμογή σε
νέους

δημοσιονομικούς

κανόνες

και

αρχές

που

έχουν

επιβληθεί ενόψει και της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας.

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχαν αποχωρήσει οι κ.κ.
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αναστασία Τογιοπούλου, Κωνσταντίνος
Κοτσιλιάνος και Σπυρίδωνας Κοτοπούλης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο
και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του
ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας – ΠΕ Ηλείας στη διοργάνωση του 20ου Διεθνούς
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, της 17ης
Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Oπτικοακουστικής Δημιουργίας
Camera Zizanio και των Παράλλαλων Εκδηλώσεών τους από 2 έως
20 Δεκεμβρίου 2017.
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 100.000,00 Ευρώ
περιλαμβανομένου ΦΠΑ, θα πληρωθεί από τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε.
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02.03.151.0844.01.0006 της Π.Ε.Ηλείας, σύμφωνα με τον ανωτέρω
προϋπολογισμό, όπως αναλύεται στην εισήγηση . Η ανάδειξη των
αναδόχων θα πραγματοποιηθεί με βάση την οικονομικότερη
προσφορά

,

κατόπιν

διαδικασίας

πρόσκλησης

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος.
Εξουσιοδοτεί

τον

Αντιπεριφερειάρχη

Ηλείας

κ.

Γεώργιο

Γεωργιόπουλο για την υπογραφή των συμβάσεων –όπου απαιτείται–
που αφορούν στην παραπάνω διοργάνωση.
Συγκροτεί τριμελή διαπαραταξιακή επιτροπή, αποτελούμενη από τα
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Δημήτριο Κωσταριά,
Γεώργιο Χήνο και Γεράσιμο Παρασκευόπουλο για τον έλεγχο των
δαπανών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την συγκεκριμένη
διοργάνωση.
Η πραγματοποίηση της δράσης συντελεί στην εκπλήρωση των
σκοπών και των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, όπως αυτές
καταγράφονται στο Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα καλύπτουν την
κοινή οργάνωση εκδηλώσεων με φορείς με σκοπό τη διατήρηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους,
Προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας και με βεβαιότητα η ευρεία
απήχηση της δράσης, καθώς και η προσαρμογή σε νέους
δημοσιονομικούς κανόνες και αρχές που έχουν επιβληθεί ενόψει
και της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας.
------------------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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