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ΘΕΜΑ :  Χορήγηση  Αιγίδας  σε  εκδηλώσεις  που  θα  διενεργηθούν  στην  Περιφέρεια
Πελοποννήσου ανά  Περιφερειακή Ενότητα για το έτος 2020

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  ΦΕΚ  87/Α/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν όπως

ισχύει  και  ειδικότερα  τις  διατάξεις  της  περίπτωσης   στ΄   της  παρ.  1  του  άρθρου  159  όπως

αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες της  παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 ΦΕΚ 139/Α/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 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016  βάσει  των οποίων   διατάκτης των δαπανών στις Περιφέρειες είναι ο

Περιφερειάρχης. 

3. Την   αριθμ.  249700/2016  ΦΕΚ  4345/Β/2016  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «έγκριση της αριθμ.  502/2016 απόφασης του

Περιφερειακού  Συμβουλίου  σχετικά  με  την  τροποποίηση  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας

Περιφέρειας Πελοποννήσου»

4. Την  αριθμ.  583/2019  /ΑΔΑ:ΨΠΔΧ7Λ1-ΖΝΦ  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  «Έγκριση

προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2020 και έγκριση Ο.Π.Δ οικον έτους

2020» η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 287920/2019/ΑΔΑ:69ΟΜΟΡ1Φ-7ΡΛ) απόφαση του Συντονιστή

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
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5. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Πελοποννήσου οικονομικού έτους

2020 ανά Περιφερειακή Ενότητα α) ΠΕ Αργολίδας Ε.Φ 03.072 Κ.Α.Ε 0844.021 β) Για την ΠΕ Αρκαδίας

ΕΦ.01.72  ΚΑΕ  0844.0001  γ)  ΠΕ  Κορινθίας   ΕΦ.02.072  ΚΑΕ  0844.0001  δ)  ΠΕ  Λακωνίας  ΕΦ

04.072.0844.0001  ε) ΠΕ Μεσσηνίας ΕΦ.05.072 ΚΑΕ 0844.0001.

6. Τις προτάσεις των χωρικών  Αντιπεριφερειαρχών  σχετικά με εκδηλώσεις που θα  διοργανωθούν σε

κάθε  περιφερειακή  ενότητα  και  στις  οι  οποίες   για  λόγους  συνάφειας  με  τους  σκοπούς  και  την

αποστολή  της   Περιφέρειας  Πελοποννήσου  ή  λειτουργικότητας  από   πλευράς  σπουδαιότητας

αντικειμένου η  Περιφέρεια/ Περιφερειακή Ενότητα προτίθεται να συμμετάσχει ως συνδιοργανωτής

φορέας. 

7. Την ανάγκη συντονισμού των εκδηλώσεων που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια για το έτος 2020, με

σκοπό την ορθή διαχείριση των πόρων που απαιτούνται  για την οικονομική υποστήριξη, πολιτιστικών,

αθλητικών, οικονομικών και κοινωνικών εκδηλώσεων μείζονος σημασίας με την έννοια της συμβολής

τους στην πνευματική ανάπτυξη, την προβολή, την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της ποιότητας

ζωής και, γενικά, την πρόοδο της περιοχής 

Αποφασίζουμε

A. Θέτουμε υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2020  τις εκδηλώσεις  δράσεις

ανά περιφερειακή ενότητα που περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο

τμήμα  της  παρούσας.  Η  παροχή  Αιγίδας  αφορά  την  ηθική  και  κατά  το  προσήκον  μέτρο  οικονομική

υποστήριξη των εκδηλώσεων δράσεων με τους εξής όρους:

Α.1. Όροι χρήσης  Αιγίδας – Υποχρεώσεις διοργανωτή φορέα

Οι φορείς – διοργανωτές των εκδηλώσεων οφείλουν να τηρούν τα εξής: 

1. Η φράση «Υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου» μαζί με το λογότυπο της Περιφέρειας

θα προβάλλεται με ευθύνη του διοργανωτή φορέα σε σαφές και διακριτό πλαίσιο σε κάθε μέσο

που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημοσιοποίηση της εκδήλωσης- δράσης και ειδικότερα: 

- Σε  όλα  τα  έντυπα  προώθησης  και  προβολής  της  εκδήλωσης  (πχ  αφίσες  ,  προγράμματα,

φυλλάδια, προσκλήσεις κλπ)

- Σε κάθε είδους διαφημίσεις  που προορίζονται για ραδιοφωνική, τηλεοπτική ή άλλη ψηφιακή

ή αναλογική  μετάδοση  και  αναπαραγωγή  (μέσα   μαζικής  ενημέρωσης,  ιστοσελίδες,  social

media, blogs κλπ)

2. Το  λογότυπο  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  αποστέλλεται  ηλεκτρονικά  στον  αιτούντα/

διοργανωτή  φορέα  από  το  Γραφείο  Τύπου  και  Δημοσίων  Σχέσεων  της  Περιφέρειας  και

χρησιμοποιείται  αποκλειστικά  για  τις  ανάγκες  της  δράσης  απαγορευμένης  ρητά  κάθε  άλλης

χρήσης.

3. Ο διοργανωτής φορέας υποχρεούται να αποστείλει  στην Περιφερειακή  Ενότητα δείγματα του

υλικού προβολής εντός είκοσι (20) ημερών από το πέρας της δράσης
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A.2.  Διαδικασία και δικαιολογητικά υποβολής αιτήματος. 

1. Η αίτηση  για  τη  χορήγηση  Αιγίδας  υποβάλλεται  από  το  νόμιμο  εκπρόσωπο του  αιτούντα  –

διοργανωτή φορέα στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας τουλάχιστον

είκοσι   (20)  ημέρες  πριν  την  εκδήλωση-δράση.   Κατ’  εξαίρεση  σε  ειδικές  περιπτώσεις,

επιτρέπεται η υποβολή αίτησης και σε συντομότερο χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερών)

μετά από σαφή επαρκή και  τεκμηριωμένη αιτιολόγηση των γεγονότων που προκάλεσαν την

καθυστέρηση στην υποβολή του αιτήματος.

2. Η  αίτηση  συνοδεύεται  από  αναλυτική  περιγραφή  της  δράσης  στην  οποία  αναγράφονται  με

σαφήνεια και πληρότητα 

- Το είδος της εκδήλωσης, αναλυτικό πρόγραμμα, κατάλογος συμμετεχόντων (ανάλογα με

το είδος της εκδήλωσης) και ο προϋπολογισμός της δράσης 

- Τυχόν  συνεργασία  με  άλλους  φορείς  (συνδιοργανωτές,  εταίροι  κλπ)  τρόπος

χρηματοδότησης της δράσης,  τυχόν ύπαρξη χορηγών  καθώς και  άλλων φορέων που

έχουν θέσει υπό την αιγίδα τους τη δράση . 

- Αναλυτικά στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας 

- Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να υποστηρίξει το αίτημα του φορέα

3. Με την αίτηση συνυποβάλλεται επίσης αντίγραφο του καταστατικού ή της ιδρυτικής πράξης του

διοργανωτή φορέα. 

Α.3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Η έκδοση απόφασης περί χορήγησης της Αιγίδας για ηθική ή και οικονομική υποστήριξη ή η ρητή

σιωπηρή απόρριψη σχετικών αιτημάτων εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Περιφερειάρχη, ο

οποίος  κρίνει  κατά  περίπτωση  βάσει  σχετικής  εισήγησης  του  οικείου  γραφείου  χωρικού

Αντιπεριφερειάρχη και σύμφωνα με τις εκάστοτε προτεραιότητες της Περιφέρειας. 

Η απόφαση περί χορήγησης Αιγίδας της Περιφέρειας δύναται να ανακαλείται σε περίπτωση μη

τήρησης των  όρων και υποχρεώσεων που τίθενται με την παρούσα. 

B. Μετά  από  τεκμηριωμένη  εισήγηση  του  οικείου  χωρικού  Αντιπεριφερειάρχη  δύνανται  να

λαμβάνουν  αιγίδα  επιπλέον,  των  αναφερομένων  στον  επισυναπτόμενο  πίνακα  και  άλλα  αιτήματα

εκδηλώσεων – δράσεων ως εξής: 

- Μέχρι πέντε (5) εκδηλώσεις με αίτημα οικονομικής υποστήριξης μέχρι 1000,00€ και συνολικό

προϋπολογισμό μέχρι 5.000,00€

- Μέχρι  πέντε (5)  εκδηλώσεις  με αίτημα οικονομικής  υποστήριξης  μέχρι  700,00€ και  συνολικό

προϋπολογισμό 3.500,00€

- Μέχρι  πέντε (5)  εκδηλώσεις  με αίτημα οικονομικής  υποστήριξης  μέχρι  500,00€ και  συνολικό

προϋπολογισμό 5.000,00€
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Γ. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας  www  .  ppel  .  gov  .  gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  :

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου / Γενική Δ/νση Εσωτερικής 
Λειτουργίας / Δ/νση Διοίκησης / Τμήμα Διοικητικού 
Οικονομικού                                                                           
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού / ΤΚ 22131 Τρίπολη

2. Γραφεία Δημάρχων Δήμων Περιφέρειας 
Πελοποννήσου

3. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών με την 
παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους 
αναφερόμενους διοργανωτές φορείς. 

4. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών 
5. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα 
6. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
7. Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
8. Δ/νση Οικονομικού έδρας                                                   

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών                                                                               
β) Τμήμα Προμηθειών 

9. Δ/νσεις Διοικητικού Οικονομικού Περιφερειακών 
Ενοτήτων                                                                                 
α) Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Περιουσίας και 
Προσόδων                                                                               
β) Τμήμα Προμηθειών 

10. Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
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