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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. 5/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 5η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη , και ώρα 11:30 στα γραφεία
της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος), συνεδρίασε η
Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β 3029/10-112014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ) αποφάσεις
του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. οικ.
67040/28/01-03-2019 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 / Τακτικό μέλος
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία–Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία–Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Αρβανιτάκης Ιωάννης – Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος–Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
8. Κωσταριάς Δημήτρης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικό 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), Μπούνιας Χρήστος
(δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης Διονύσιος (δικαιολογημένα απών),
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Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας και
Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).
Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ και ο Χάιδας Αλέξανδρος ΠΕ Διοικητικού με
βαθμό Β’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018 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 122/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 46 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας– Π.Ε. Ηλείας με
το Σωματείο «Μαραθώνιος ΟΛΥΜΠΙΑΣ – OLYMPIA MARATHON» της αθλητικής
εκδήλωσης με τίτλο «5ος Μαραθώνιος Ολυμπίας», που θα πραγματοποιηθεί στις
31.3.2019, στο Νομό Ηλείας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς με
συλλογή προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 21.080,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την κάλυψη των αναγκών για Οργάνωση
και συντονισμό αγώνα και διαφήμιση Μ.Μ.Ε».
Ο

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ οικ. 62831/1234/26-02-2019 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας κ. Γεωργίου Γεωργιόπουλου, που αναφέρει επί λέξει:
Για 5η χρονιά διοργανώνεται η σπουδαία αυτή εκδήλωση και η ανάπτυξή της είναι
ανοδική τόσο σε ποιοτικά χαρακτηριστικά όσο και ποσοτικά. Εκατοντάδες δρομείς
από την Ελλάδα και το εξωτερικό ζουν μοναδικές στιγμές κατά τη διάρκεια του
Μαραθώνιου Ολυμπίας. Στον τόπο που γεννήθηκε το Ολυμπιακό πνεύμα, μικροί και
μεγάλοι δρομείς ζουν τη χαρά της συμμετοχής αλλά και τις προσωπικές τους στιγμές
δόξας, τερματίζοντας καταχειροκροτούμενοι δίπλα από το μοναδικό στάδιο της Αρχ.
Ολυμπίας και παίρνοντας το βραβείο τους εντός του σταδίου. Κάθε αθλητής που
συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη διαδρομή, γίνεται ο ίδιος κοινωνός μα
συνάμα και πρεσβευτής αρχών, ιδεωδών και μηνυμάτων.
Ο Μαραθώνιος Ολυμπίας είναι μοναδικός, γιατί ενώνει τη διοργανώτρια πόλη την
Αρχ. Ήλιδα με την πόλη τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, την Ολυμπία
σηματοδοτώντας τις οικουμενικές αξίες του Ολυμπισμού: της Ειρήνης, του Ευ
Αγωνίζεσθαι, της Ευγενούς Άμιλλας, της συμμετοχής και ταυτόχρονα δημιουργεί μια
συνέργεια αθλητικού πολιτισμού, θεματικού τουρισμού και αναπτυξιακής δράσης.
Σκοπός της μεγάλης αυτής εκδήλωσης είναι να συνδεθεί ιστορικά ο κλασσικός
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Μαραθώνιος με το Ολυμπιακό Πνεύμα που πρεσβεύει η Ολυμπία, η γενέτειρα των
Ολυμπιακών αγώνων.
Η συγκεκριμένη διοργάνωση έχει ισχυρό συμβολισμό και όνομα και μπορεί να
ξαναβάλει το νομό μας και γενικότερα την ΠΔΕ στο χάρτη του παγκόσμιου
αθλητικού ενδιαφέροντος.
Οι πάνω από 500 εθελοντές της διοργάνωσης, από περισσότερους από 30
συλλόγους και σωματεία, κάνουν τους δρομείς να νιώθουν ξεχωριστοί και είναι
έτοιμοι να καλύψουν την κάθε τους ανάγκη, βοηθώντας τους να πετύχουν τον στόχο
τους.
Η εξωστρέφεια του Μαραθώνιου Ολυμπίας και η προβολή της ΠΔΕ μέσω της
διαφήμισης λόγω της πολυπληθούς και κυρίως διεθνούς συμμετοχής αθλητών
εκπληρώνει τους στόχους του σωματείου και της Περιφέρειας.
Η ανωτέρω πολιτιστική / αθλητική εκδήλωση προβάλλει την εικόνα της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, με βάση τα ιδιαίτερα ποιοτικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά της,
προσδίδοντας υψηλό βαθμό ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας στο τοπικό
τουριστικό προϊόν. Συνδράμει θετικά στην ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας και
πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, προσφέρει δυνατότητες ψυχαγωγίας και
συναναστροφής και αποτελούν άμεσο και έμμεσο τρόπο προσέλκυσης ξένων
επισκεπτών (ημεδαπών και αλλοδαπών), ενισχύει την εξωστρέφεια της Περιφέρειας
και παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων φιλίας και επικοινωνίας μεταξύ
ντόπιων και ξένων επισκεπτών.
Στοχεύει ακόμα, στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, τόσο στο εσωτερικό,
όσο και στο εξωτερικό, ενός τομέα που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην τόνωση
της τοπικής οικονομίας σε μία περίοδο με χαμηλή τουριστική κίνηση
Στόχος της ΠΕ Ηλείας, μεταξύ άλλων, είναι η ενδυνάμωση του αθλητισμού και του
πολιτισμού. Στα πλαίσια αυτά, συνεχίζει την προσπάθειά της συμμετέχοντας σε
ανάλογες δράσεις ως συνδιοργανωτής, με απώτερο σκοπό να φέρει σε επαφή τους
πολίτες με τον μαζικό αθλητισμό, να δημιουργήσει κίνητρα ενασχόλησης με υγιείς
δράσεις, να ευαισθητοποιήσει το κοινό, αλλά και να προσελκύσει επισκέπτες στην
περιοχή μας
Στα πλαίσια αυτά, η Περιφέρεια Δυτ.Ελλάδας – Π.Ε.Ηλείας, επιθυμεί να συμμετάσχει
ως συνδιοργανωτής με το παραπάνω αναφερόμενο ποσό, το οποίο θα καλύψει τις
ανάγκες για Οργάνωση και συντονισμός αγώνα και Διαφήμιση ΜΜΕ.
Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 54.002,00 €.
Το ποσό της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ύψος των 12.710 ευρώ.
Συνδιοργανωτές θα είναι επίσης ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας με το ποσό των
4.340,00 ευρώ, ο Δήμος Ήλιδας με το ποσό των 3.472,00 ευρώ και ο Δήμος Πύργου
6.200,00 ευρώ.
Ο διοργανωτής έχει δηλώσει ότι δεν χρηματοδοτείται από οποιονδήποτε αθλητικό
φορέα, ομοσπονδία ή τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και υπέβαλε αναλυτικό
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προϋπολογισμό της διοργάνωσης, στον οποίο η συνδρομή των συμμετεχόντων
προϋπολογίζεται στο ποσό των 6.200,00 ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το ολικό
κόστος στο ποσό των 54.0002,00 ευρώ.
Η δαπάνη που θα καλύψει η Π.Δ.Ε.- Π.Ε.Ηλείας, κατά την άποψή μας, συνάδει
προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητες αυτής και συμβάλλει στην
εκπλήρωση των σκοπών της, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο Ν.3852/2010 και
στον Οργανισμό, μέσα από τα οριζόμενα στο Τμήμα Τουρισμού, Αθλητισμού,
Πολιτισμού και Απασχόλησης Π.Ε.Ηλείας και συνεισφέρει με τις κοινές οργανώσεις
με αθλητικούς και πολιτιστικούς φορείς αθλητικών και πολιτιστικών 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.
Επίσης, η δαπάνη για την πραγματοποίηση της ως άνω αναφερόμενης εκδήλωσης
σχετίζεται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους της Περιφέρειας οι οποίες
προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά συμφέροντα των κατοίκων και
συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή τους για την προαγωγή των τοπικών
υποθέσεων και δραστηριοτήτων της περιφέρειας και ανταποκρίνεται στο προσήκον
μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της
αρχής της οικονομικότητας (παρ. αα άρθρο 33 του Ν. 4270/2014), ενόψει των
συνθηκών πραγματοποίησής της.
Επιπλρόν, η δαπάνη για την συμμετοχή της ΠΔΕ στην ανωτέρω αθλητική δράση α)
συντελεί άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών της Περιφέρειας, για την 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, που προάγουν τις ηθικές αξίες, το ελεύθερο
πνεύμα, β) είναι επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία για την απολύτως ασφαλή
διεξαγωγή της εκδήλωσης, γ) αιτιολογείται με μεστότητα, πληρότητα και σαφήνεια,
δ) προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας και με βεβαιότητα, η ευρεία απήχηση της
μεγάλης αθλητικής εκδήλωσης, η οποία εν μέσω οικονομικής κρίσης συμβάλλει στην
ψυχική ανάταση, στο διασκορπισμό της απαισιοδοξίας και της κατήφειας και ε)
τέλος κατ’ ουδένα τρόπο υπερβαίνει, 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, ενόψει των συνθηκών πραγματοποίησης της
διοργάνωσης και του εύρους των εκδηλώσεων που περιλαμβάνει.
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2019 της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον ειδικό φορέα 151 και Κ.Α.Ε.
0844.01.0006 της Π.Ε. Ηλείας.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
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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 (ΦΕΚ
143/Α/14).
6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες «και την υπ΄αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί
«κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες και παροχής οδηγιών».
7. 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.
8. 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».
9. Την αριθμ.228/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019» (ΑΔΑ. 6Ζ067Λ6-Γ03).
10. Την υπ΄αρ. 253/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση
προγράμματος Αθλητικών - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για το έτος 2019».
11. Την υπ΄αριθμ. αποφ. 100/15-9-2014 (ΦΕΚ 3029/Β΄/10-11-2014), συγκροτήθηκε
με την υπ΄αριθμ. αποφ. 102/15-9-2014, απόφαση περί τροποποίησης ης αρ.
147/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας που αφορά
στην Σύσταση Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου» και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν
(ΦΕΚ 737/Υ.Ο.Δ.Δ./26-11-2014) για την έγκριση αναγκαιότητας.
12. 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 κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται
σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής»,
13. Το σχετικό αίτημα Σωματείο «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ – OLYMPIA
MARATHON»
14. Το αριθμ. 54038/1107/26-2-2018 αίτημα προς τον Διατάκτη, για τη χορήγηση
βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης από την Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού
Ελέγχου της ΠΔΕ.
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Π.Δ.Ε-Π.Ε. Ηλείας με το Σωματείο
«ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ – OLYMPIA MARATHON» της αθλητικής εκδήλωσης με
τίτλο «5ος Μαραθώνιος Ολυμπίας», που θα πραγματοποιηθεί στις 31/03/2019,
στο Νομό Ηλείας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 21.080,00 Ευρώ με ΦΠΑ
Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς με
συλλογή προσφορών και θα καλύψει τις ανάγκες για Οργάνωση και συντονισμός
αγώνα και Διαφήμιση ΜΜΕ.
Υπό το πρίσμα αθλητικού χαρακτήρα που λαμβάνει η συγκεκριμένη δράση, καθώς
και των μηνυμάτων και των αξιών που προβάλλει, η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
επιθυμεί να συμμετέχει ως συνδιοργανώτρια, καθώς η πραγματοποίηση της
εκδήλωσης συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της
Περιφέρειας, όπως αυτές καταγράφονται στο Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα
καλύπτει την ανάγκη για συμμετοχή σε αθλητικές δράσεις και προγράμματα με
πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, Δήμους, καθώς και άλλους φορείς
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2019 της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον ειδικό φορέα 151 και Κ.Α.Ε.
0844.01.0006 της Π.Ε. Ηλείας.

Κατόπιν της τοποθέτησης του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας– Π.Ε.
Ηλείας με το Σωματείο «Μαραθώνιος ΟΛΥΜΠΙΑΣ–OLYMPIA MARATHON» της
αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «5ος Μαραθώνιος Ολυμπίας», που θα
πραγματοποιηθεί στις 31.3.2019, στο Νομό Ηλείας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν
έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 21.080,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την κάλυψη των αναγκών για
Οργάνωση και συντονισμό αγώνα και διαφήμιση Μ.Μ.Ε.
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2019 της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον ειδικό φορέα 151 και Κ.Α.Ε.
0844.01.0006 της Π.Ε. Ηλείας.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 122/2019.
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΤΑ ΜΕΛΗ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Χάιδας Αλέξανδρος
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