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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 334/8-8-2018 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Η υπ’ αριθμ. 160325/1374/2-8-2018 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 334/8-8-2018 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής ΕλλάδαςΠ.Ε. Αχαΐας στη δαπάνη για τη μετακίνηση των μαθητών της ομάδας Achaia Racing
Team του Αρσακείου Πατρών στους παγκόσμιους τελικούς του Διεθνούς
Μαθητικού Διαγωνισμού τεχνολογίας F1 in Schools που θα διεξαχθούν στην
Σιγκαπούρη από 6 Σεπτεμβρίου έως 17 Σεπτεμβρίου 2018, μέχρι του ποσού των
2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με σκοπό την ενθάρρυνση της
ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών», και παρακαλούμε για τις ενέργειές
σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
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Ελλάδας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 22/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 8η Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2 ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. οικ. 241204/821/3-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε
με την υπ’ αριθμ.75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - Περιφερειακή Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία - Περιφερειακή Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
5. Μπούνιας Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της
Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Αρβανιτάκης
Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης Διονύσιος (δικαιολογημένα απών),
Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας
(δικαιολογημένα απών) και Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).
Ήταν παρούσα και συμμετείχε στη συνεδρίαση η κα Πλώτα Γεωργία, Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΔΕ.
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Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Κολόμβα Σωτηρία – Δέσποινα κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού με Βαθμό Α’, σύμφωνα με την απόφαση 295118/4488 /
11-11-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 334/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 14 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε. Αχαΐας στη
δαπάνη για τη μετακίνηση των μαθητών, της ομάδας Achaia Racing Team του
Αρσακείου Πατρών στους παγκόσμιους τελικούς του Διεθνούς Μαθητικού
Διαγωνισμού τεχνολογίας F1 in Schools που θα διεξαχθούν στην Σιγκαπούρη από 06
Σεπτεμβρίου έως 17 Σεπτεμβρίου 2018, μέχρι του ποσού των 2.500,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με σκοπό την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των
γραμμάτων και των τεχνών».
ο

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 160325/1374/2-8-2018 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, Γρηγορίου Αλεξόπουλου, που αναφέρει επί λέξει:
Λαμβάνοντας 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’.
2. Την υπ’ αριθμ. 248595/27.12.2016 (Φ.Ε.Κ. Β΄4309/30.12.2016) Απόφαση Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου, περί «Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 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).
4. 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», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του
παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για
τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L
306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση,
η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
5. Την υπ’ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί
επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης
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Μαϊου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής
αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
6. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/ΥΟΔΔ/09-03-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
8. Την υπ΄αριθμ.
69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς
συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
9. Tην υπ΄αριθμό 43/28-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Συγκρότηση της Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας»
10. Την υπ’ αριθμ οικ. 75830/993/20-03-2017 απόφαση του περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 147/τ.ΥΟΔΔ/28-03-2017) περί ορισμού προέδρου της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας.
11. Με την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας,
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την
σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
12. Την υπ. αριθμ. 184/14-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018». Η ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη
με την αριθμ. πρωτ. 293717/29-11-2017 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
(ΩΕΤΡ0Π1Φ-ΧΧΦ).
13. Το υπ’ αρίθμ. 237953/2090/02-08-2018 Αίτημα Βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2018.
14. Την υπ΄αριθμ. 23/2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος με
θέμα: Έγκριση Σχεδίου δράσης Αθλητικών –Πολιτιστικών εκδηλώσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2018.
15. Με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010, στις
αρμοδιότητες των περιφερειών που αφορούν στον τομέα Παιδείας – Πολιτισμού –
Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε προγράμματα
πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (περίπτωση
11), β) η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής
σημασίας (περίπτωση 13), γ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε
συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή
Ιδιωτικού Δικαίου.
16. Για τις δαπάνες δημοσίων σχέσεων των ν.π.δ.δ. ελλείψει σχετικής νομοθεσίας
λαμβάνεται υπόψη η νομολογία του Ε.Σ., σύμφωνα με την οποία τέτοιου είδους
δαπάνες επιτρέπονται, εφόσον: α) εξυπηρετούν δραστηριότητες που
προβλέπονται από τις καταστατικές τους διατάξεις ή τις λειτουργικές τους ανάγκες,
β) συντελούν άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών τους ή
22η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 334/2018
Σελίδα 4

ΑΔΑ: ΨΗ117Λ6-6ΨΞ
επιβάλλονται από γενικότερους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων, με
την απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια ότι: i) υπάρχει εγκεκριμένη σχετική πίστωση
στον προϋπολογισμό τους και ίί) το ύψος της δαπάνης βρίσκεται σε λογικά
πλαίσια.
Με το από 22-05-2018 έγγραφο του το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών, μας
ενημέρωσε για τα κατωτέρω:
Το F1 in Schools είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός τεχνολογίας στον κόσμο
και ένα από τα πιο ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση του
ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες, Νέες Τεχνολογίες,
Μηχανική και Μαθηματικά (STEM Education)
Οι μαθητές σχεδιάζουν στον Η/Υ μια μικρογραφία αγωνιστικού αυτοκινήτου
Formula 1, χρησιμοποιώντας τρισδιάστατο λογισμικό 3D CAD (Computer Aided
Design), κατάλληλο για σχεδιασμό αντικειμένων. Το λογισμικό χορηγείται δωρεάν
στους μαθητές. Ελέγχουν σε εικονική αεροσήραγγα στον Η/Υ την αεροδυναμική
αντίσταση του F1 αυτοκινήτου της ομάδας τους, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο
λογισμικό προσομοίωσης ρευστών.
Οι μαθητές αξιολογούνται και κρίνονται για:
1) Tην τελική εργασία τους και τα υπόλοιπα στοιχεία σχετικά με τον σχεδιασμό
και την κατασκευή του F1 μοντέλου της ομάδας τους, που θα προσκομίσουν
την ημέρα των αγώνων.
2) Την προφορική παρουσίαση και το εκθεσιακό τους περίπτερο στα pits την
ημέρα των αγώνων.
3) Την ταχύτητα του F1 αυτοκινήτου της ομάδας τους.
Με το πρόγραμμα F1 in Schools οι μαθητές εκπαιδεύονται, με τον πιο διασκεδαστικό
γι’ αυτούς τρόπο, πάνω σε θέματα:
 Φυσικής και διαφόρων εφαρμογών της
 Νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 Μηχανικών Κατασκευών
 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Παράλληλα κατανοούν έννοιες όπως
 Η Αεροδυναμική Αντικειμένων
 Ο Σχεδιασμός και η Παραγωγή Βιομηχανικών Προϊόντων
 Η Μηχανική των Υλικών
 Η Ανάλυση Αποτελεσμάτων
 Οι Δοκιμές Ελέγχου
Οφέλη Μαθητών
 Να αναπτύσσουν ικανότητες επικοινωνίας μεταξύ τους,
 Να λειτουργούν ως ομάδα,
 Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν business plan
 Να διαχειρίζονται έργα
 Να γνωρίζουν το marketing και την προώθηση προϊόντων, καθώς και την
ιδέα του Επιχειρείν,
 Να αντιλαμβάνονται την έννοια της χορηγίας, επικοινωνίας καθώς και
 Να συνεργάζονται με διάφορους φορείς από τον επιχειρηματικό και
βιομηχανικό χώρο,
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Να συνεργάζονται με ΑΕΙ και ΤΕΙ της περιοχής τους

Η Achaia Racing Team των Αρσακείων Σχολείων Πατρών θα εκπροσωπήσει την
Ελλάδα στους Παγκόσμιους Τελικούς του Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού «F1 in
Schools» που θα διεξαχθούν στην Σιγκαπούρη από 6 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2018 στο
πλαίσιο και της διοργάνωσης του αντίστοιχου Grand Prix της Formula 1.
Τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών συμμετέχουν στον συγκεκριμένο Διεθνή Μαθητικό
Διαγωνισμό «F1 in Schools» ο οποίος υλοποιείται εδώ και 17 χρόνια σε 34 χώρες του
κόσμου. Στον διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος 17.000 μαθητές και μαθήτριες από όλο
τον κόσμο ηλικίας από 11 έως 19 ετών. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο Διαγωνισμό
Τεχνολογίας στον κόσμο και ένα από τα πιο ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά
προγράμματα.
Η Ελλάδα συμμετέχει για 7η φορά φέτος στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
και εκπροσωπείται συνεχώς στου Παγκόσμιους Τελικούς τα τελευταία πέντε χρόνια
(Abu Dhabi- 2012, Texas, USA- 2013, Abu Dhabi- 2014, Singapore- 2015, Texas, USA2016, Kuala Lumpur- 2017). Οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν στον Η/Υ μια
μικρογραφία αγωνιστικού αυτοκινήτου Formula 1 (με κλίμακα περίπου 1:30),
χρησιμοποιώντας τρισδιάστατο λογισμικό CAD (Computer Aided Design), κατάλληλο
για σχεδιασμό αντικειμένων. Το λογισμικό χορηγείται δωρεάν στους μαθητές.
Ελέγχουν σε εικονική αεροσήραγγα στον Η/Υ την αεροδυναμική αντίσταση του F1
αυτοκινήτου της ομάδας τους, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό
προσομοίωσης ρευστών CFD (Computational Fluid Dynamics).
H ομάδα Achaia Racing Team του Αρσακείου Πατρών κατάφερε να προκριθεί (1η
θέση) μέσω των Εθνικών Τελικών στους Παγκόσμιους Τελικούς και μαζί με την
ομάδα SBMT από το Λύκειο Ξυλοκάστρου (2η θέση) θα συνεργαστεί, ώστε να
προκύψει ενιαία εκπροσώπηση.
Κατά την περυσινή χρονιά (2017) η ομάδα Achaia Racing Team είχε εκπροσωπήσει
την Ελλάδα καταλαμβάνοντας την 22η θέση μεταξύ 52 ομάδων στους Παγκόσμιους
Τελικούς του εν λόγω Διαγωνισμού.
Στους Εθνικούς Τελικούς, που πραγματοποιήθηκαν κατά το τριήμερο 4-6/05/2018
στο Εμπορικό Κέντρο «The Mall Athens» Αμαρουσίου, προκρίθηκαν μέσω των
προκριματικών Αγώνων της 10-03-2018 συνολικά 15 μαθητικές ομάδες από 50 που
είχαν αρχικά δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό.
Οι Εθνικοί Τελικοί περιελάμβαναν ένα σύνολο αξιολογήσεων (μηχανικής
κατασκευής ενός μονοθέσιου, δύο εντεκασέλιδων εργασιών (portofolios),
προφορικής παρουσίασης ομάδας στα αγγλικά, εκθεσιακού περιπτέρου, ταυτότητας
ομ΄δας, ενεργειών μάρκετινγκ, κοινωνικών μέσων δικτύωσης, κ.α.), μέσα από τις
οποίες προέκυψαν οι εξής πρώτες ομάδες, οι οποίες θα εκπροσωπήσου την Ελλάδα
στους Παγκόσμιους Τελικούς, δημιουργώντας συνολικά τρεις ομάδες συνεργασίας,
με πρώτη την ομάδα Achaia Racing Team.

22η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 334/2018
Σελίδα 6

ΑΔΑ: ΨΗ117Λ6-6ΨΞ
Η ομάδα απέσπασε τα εξής πρώτα βραβεία: Βραβείο Πρωταθλήτριας Ομάδας,
Ταυτότητα Ομάδας, Καλύτερο Χαρτοφυλάκιο (portofolio) Επιχειρηματικότητας,
Καλύτερων Ενεργειών Marketing, Καλύτερης Χρήσης Social Media.
H ομάδα αποτελείται από 17 μαθητές και έναν απόφοιτο, που φοιτούν σε
διαφορετικές τάξεις και έχουν αποδεδειγμένα ισχυρά κίνητρα και αγάπη για τομείς,
όπως ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, η μηχανολογία, ο κόσμος του «επιχειρείν», το
Marketing, και οι δημόσιες σχέσεις. Κάθε μέλος της ομάδας έχει συγκεκριμένο ρόλο
και αρμοδιότητες ως εξής: Αρχηγός Ομάδας, Μηχανικός Σχεδίασης, Μηχανικός
Κατασκευής, Σχεδιαστής Γραφικών, Υπεύθυνος Marketing & Επικοινωνίας,
Υπεύθυνος Ανεύρεσης Πόρων.
Η Achaia Racing Team του Αρσακείου Πατρών, έχει επίσης τις κατωτέρω διακρίσεις:
To 2012 έλαβε το Βραβείο Έρευνας και Ανάπτυξης,
Το 2015 το Βραβείο καλύτερης ομάδας Γυμνασίου, και ταχύτερου F1 αυτοκινήτου
Το 2016 έλαβε το βραβείο του Καλύτερου Εκθεσιακού Περιπτέρου ενώ
Το 2017 το βραβείο καλύτερου μάρκετινγκ και χρήσης social media
Δεδομένου ότι βασικός στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π.Ε. Αχαΐας
είναι η ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών, με παράλληλη
εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους
σκοπούς, η ΠΔΕ- Π.Ε. Αχαΐας θα συμμετέχει στη δαπάνη για τη μετακίνηση των
μαθητών της Achaia Racing Team του Αρσακείου Πατρών, με σκοπό τη συμμετοχή
τους Παγκόσμιους Τελικούς του Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού «F1 in Schools»
που θα διεξαχθούν στην Σιγκαπούρη από 6 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2018.
Συγκεκριμένα η Π.Δ.Ε- Π.Ε. Αχαΐας με τη συμμετοχή της στην δαπάνη για την
μετακίνηση (αεροπορικά εισιτήρια) των μαθητών της Achaia Racing Team του
Αρσακείου Πατρών, στέλνει μήνυμα ευγενούς άμιλλας στη νέα γενιά καθώς επίσης
προτροπή προς τους νέους για την ενασχόληση με επιστημονικές, πολιτιστικές,
καλλιτεχνικές και πάσης φύσεως πνευματικές δραστηριότητες οι οποίες προάγουν
την ψυχή, το πνεύμα και το σώμα των νέων.
Ο συνολικός Προϋπολογισμός για την κάλυψη των εξόδων τις μετακίνησης και
συμμετοχής των μαθητών στο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό F1 IN SCHOOLS
ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00€ συμπ. ΦΠΑ κατά προσέγγιση.
Η δαπάνη η οποία θα προκληθεί από τη συμμετοχή της Περιφέρειας στην εν λόγω
εκδήλωση, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, μπορεί να μην εξυπηρετεί άμεσα τη
λειτουργική δραστηριότητα της Περιφέρειας ή να μην συνδέεται με τις λειτουργικές
της ανάγκες, συντελεί όμως στην εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της
όπως αυτές καταγράφονται στον ιδρυτικό νόμο (Ν.3852/2010) και συγκεκριμένα
καλύπτουν, την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με
σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους
νέους, αλλά και μία εκ των βασικών επιδιώξεων της που πρέπει να είναι η
προώθηση πολιτικών και δράσεων οι οποίες προάγουν τις ηθικές αξίες, την αρετή,
την ελευθέρα βούληση, τη συλλογική προσπάθεια αλλά κυρίως την ατομική
προσπάθεια ως μέσο εσωτερικής απελευθέρωσης και ανθρώπινης ολοκλήρωσης.
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Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π.Ε. Αχαΐας στη δαπάνη για
τη μετακίνηση των μαθητών της ομάδας Achaia Racing Team του Αρσακείου Πατρών
στους Παγκόσμιους Τελικούς του Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού «F1 in Schools»
που θα διεξαχθούν στην Σιγκαπούρη από 6 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2018, θα είναι
μέχρι του ποσού των 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα αφορά τη
μετακίνηση (αεροπορικά εισιτήρια) Αθήνα- Σιγκαπούρη- Αθήνα.
Παρότι, όπως αναφέρθηκε, ένας εκ των πρωταρχικών στόχων και βασική
επιδίωξη της Περιφέρειας είναι η προώθηση πολιτικών και δράσεων οι οποίες
προάγουν τον πολιτισμό και τις ηθικές αξίες, εν τούτοις η εκτεταμένη και
παρατεταμένη οικονομική κρίση δεν αφήνει πολλά περιθώρια για συμμετοχή σε
πολυδάπανες δραστηριότητες, έστω και παρόμοιας πολιτιστικής και οικονομικής
εμβέλειας, δια τούτο η Περιφέρεια συμβάλει και συμμετέχει οικονομικά σε
εκδηλώσεις και δράσεις, των οποίων πιστεύει στην ουσιώδη συμβολή στα
τεκταινόμενα της ευρύτερης περιοχής και στην επιτυχή υλοποίησή τους. Το κόστος
που θα κληθεί να καλύψει η Περιφέρεια κατά την άποψή μας διέπεται από την αρχή
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν
υπερβαίνει το εκ της ειδικής αυτής περίστασης (οικονομική κρίση) επιβεβλημένο και
αναγκαίο μέτρο, το οποίο πηγάζει από την απαραίτητη λόγω εποχής δημοσιονομική
λιτότητα.
Με το από 03-08-2018 έγγραφό του το Αρσάκειο ΓΕΛ Πατρών μας ενημέρωσε
ότι η Δ/νση του Αρσακείου ΓΕΛ Πατρών, σε συνεργασία με τους γονείς των
συμμετεχόντων μαθητών, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Διαγωνισμού F1 WORLD
FINALS 2018 που θα πραγματοποιηθεί στη Σιγκαπούρη από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου
2018 και στον οποίο η ομάδα του Αρσακείου Πατρών εκπροσωπεί την Ελλάδα και
την Πάτρα, αποφάσισαν για τη μετακίνηση της αποστολής να επιλέξουν την
αεροπορική εταιρεία «EMIRATES» και την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου
«SUPER CARGO», καθώς πιστεύουν ότι πληρούνται οι προδιαγραφές για ένα τόσο
πολύωρο ταξίδι με τον καλύτερο τρόπο.
Κατόπιν των ανωτέρω,
εισηγούμαι
Την έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε.
Αχαΐας στη δαπάνη για τη μετακίνηση των μαθητών, της ομάδας Achaia Racing Team
των Αρσακείων Σχολείων Πατρών στους Παγκόσμιους Τελικούς του Διεθνούς
Μαθητικού Διαγωνισμού «F1 in Schools» που θα διεξαχθούν στην Σιγκαπούρη από 6
μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2018, με απευθείας ανάθεση στο ταξιδιωτικό γραφείο “Super
Cargo” για τη μετακίνηση της αποστολής με την αεροπορική εταιρεία “EMIRATES”,
κατόπιν απόφασης της Δ/νσης του Αρσακείου ΓΕΛ Πατρών, σε συνεργασία με τους
γονείς των συμμετεχόντων μαθητών, μέχρι του ποσού των 2.500,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με σκοπό την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των
γραμμάτων και των τεχνών.

Συγκεκριμένα η δαπάνη που θα καλύψει η Π.Δ.Ε.- Π.Ε. Αχαΐας θα είναι έως
του ποσού των 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αντιστοιχεί στη
μετακίνηση (αεροπορικά εισιτήρια), περίπου τεσσάρων μαθητών (4) μελών της
ομάδας Achaia Racing Team του Αρσακείου Πατρών, από Αθήνα προς Σιγκαπούρη
και επιστροφή στην Αθήνα.
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Η Π.Δ.Ε- Π.Ε. Αχαΐας με τη συμμετοχή της στην δαπάνη για την μετακίνηση
των μαθητών μελών της ομάδας Achaia Racing Team του Αρσακείου Πατρών,
στέλνει μήνυμα ευγενούς άμιλλας στη νέα γενιά καθώς επίσης προτροπή προς τους
νέους για την ενασχόληση με επιστημονικές, τεχνολογικές, πολιτιστικές,
καλλιτεχνικές και πάσης φύσεως πνευματικές δραστηριότητες οι οποίες προάγουν
την ψυχή, το πνεύμα και το σώμα των νέων.
Η δαπάνη α) συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων
της όπως αυτές καταγράφονται στον ιδρυτικό νόμο (Ν.3852/2010) και συγκεκριμένα
καλύπτουν, την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με
σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους
νέους, αλλά και μία εκ των βασικών επιδιώξεων της που πρέπει να είναι η
προώθηση πολιτικών και δράσεων οι οποίες προάγουν τις ηθικές αξίες, την αρετή,
την ελευθέρα βούληση, τη συλλογική προσπάθεια αλλά κυρίως την ατομική
προσπάθεια ως μέσο εσωτερικής απελευθέρωσης και ανθρώπινης ολοκλήρωσης, β)
είναι επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία για την επιτυχία της εκδήλωσης και της
έκφρασης του μηνύματος της ευγενούς άμιλλας στη νέα γενιά και της προτροπής
προς τους νέους για την ενασχόληση με πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και πάσης
φύσεως πνευματικές δραστηριότητες οι οποίες προάγουν την ψυχή, το πνεύμα και
το σώμα των νέων, γ) αιτιολογείται με μεστότητα, πληρότητα και σαφήνεια στην
παρούσα απόφαση. Τέλος προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας και με βεβαιότητα η
ευρεία απήχηση της πολιτιστικής εκδήλωσης, 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 Δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε
Αχαΐας έτους 2018.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε.
Αχαΐας στη δαπάνη για τη μετακίνηση (Αθήνα-Σιγκαπούρη-Αθήνα) των μαθητών, της
ομάδας Achaia Racing Team του Αρσακείου Πατρών, στους παγκόσμιους τελικούς
του Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού τεχνολογίας F1 in Schools που θα διεξαχθούν
στην Σιγκαπούρη από 6 Σεπτεμβρίου έως 17 Σεπτεμβρίου 2018, με απευθείας
ανάθεση στο ταξιδιωτικό γραφείο «Super Cargo» (αεροπορικά εισιτήρια), μέχρι του
ποσού των 2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με σκοπό την ενθάρρυνση
της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών»
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε
Αχαΐας έτους 2018.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 334/2018.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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