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Πάτρα, 24 Απριλίου 2019
Αρ. πρωτ. οικ.128978/632
ΠΡΟΣ:
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Επιχειρηματικότητας
(μέσω ηλ. ταχυδρομείου)
ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1.Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2.Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ:

«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 242/22-04-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Την υπ’ αριθμ. οικ. 126313/625/22-04-2019 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 242/22-04-2019 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
στη διοργάνωση των αγώνων του Ειδικού Τουρνουά Βόλεϊ Ανόδου στην Α2 Εθνική
Κατηγορία Γυναικών βόλεϊ που έχει ανατεθεί στην Ε.Α.Π. και θα διεξαχθεί στην
Πάτρα, 1-5/5/2019, στο γήπεδο της Ε.Α.Π., με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και
αφορά την κάλυψη μέρους του κόστους διαμονής (διαμονή με πρωινό) αθλητριών
των ομάδων, αναγκαίας για την επιτυχή διοργάνωση του Τουρνουά» και
παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Γραμματέας της Επιτροπή

Χάιδας Αλέξανδρος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 9/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 22η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα, 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
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. οικ. 122102/595/18.04.2019 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. Μπούνιας Χρήστος– Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Υφαντής Νικόλαος–Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος– Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Κωσταριάς Δημήτρης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικο μέλος
7. Καπράλος Σπυρίδων - 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), Κωνσταντοπούλου Αναστασία
(δικαιολογημένα απούσα), Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία (δικαιολογημένα
απούσα), Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης Διονύσιος
(δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών),
Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών) και Λαλιώτης Παναγιώτης
(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 Οικονομικού με βαθμό Β’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018
Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
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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 εκτός ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 220/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 21 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
διοργάνωση των αγώνων του Ειδικού Τουρνουά Βόλεϊ Ανόδου στην Α2 Εθνική
Κατηγορία Γυναικών βόλεϊ που έχει ανατεθεί στην Ε.Α.Π. και θα διεξαχθεί στην
Πάτρα, 1-5/5/2019, στο γήπεδο της Ε.Α.Π. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την κάλυψη
μέρους του κόστους διαμονής (διαμονή με πρωινό) αθλητριών των ομάδων,
αναγκαίας για την επιτυχή διοργάνωση του Τουρνουά» και τα μέλη της Επιτροπής
ομόφωνα αποφάσισαν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος λόγω των
ημερομηνιών πραγματοποίησης του τουρνουά και της έγκαιρης προετοιμασίας
αυτού.
Ο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες»
4. Την Απόφαση 248595/27-12-2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
«Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ
4309/β/30-12-2016).
5. Την υπ’ αριθμ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017)
με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 248595/27-12-2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016).
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6. Την υπ. αριθμ. 228/15-11-2018 (ΑΔΑ:6Ζ067Λ6-Γ03) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2019». Η ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την αριθμ.
πρωτ. 265933/28-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ:ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΔΟ).
7. Την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή
Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
8. Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
9. Την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
περί «Ορισμού Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
(ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
10. Την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής
Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017).
11. Την υπ’ αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017)
απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ
1864/Β/26-5-2017).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ.Η, εδαφ.13, 15, του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την υπ’ αριθμ. 253/28-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΑ407Λ6-Κ0Ψ) Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση προγράμματος Αθλητικών –
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019».
14. Το από 19/4/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του Προέδρου της Ένωσης Αθλοπαιδιών
Πατρών (ΕΑΠ) με συνημμένο αίτημα.
15. Την υπ’ αριθμ. 22/4/2019/ 1032/Ν.Σ. βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Πετοσφαίρισης.
16. Το υπ’ αριθμ. οικ. 125493/623 αίτημα βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης προς το
Διατάκτη.
Η Ένωση αθλοπαιδιών Πατρών (ΕΑΠ) είναι ένα από τα ιστορικότερα σωματεία της
Πάτρας, καθώς ιδρύθηκε το 1927 και έκτοτε υπήρξε πρωτοπόρος σε σημαντικά
Αθλήματα. Πρώτα ιδρύθηκαν τα τμήματα βόλεϊ και μπάσκετ ανδρών και το 1928, ένα
χρόνο μετά τη συγκρότηση του σωματείου, δημιουργήθηκαν τα γυναικεία τμήματα
μπάσκετ και βόλεϊ, από τα πρώτα στην Ελλάδα. Διαχρονικά η ΕΑΠ έχει διαγράψει μια
σημαντική διαδρομή στον αθλητισμό με σπουδαίες διακρίσεις σε πανελλαδικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Η ομάδα βόλεϊ γυναικών αγωνίστηκε την Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019, στο
γήπεδό της, στον 3ον κατά σειρά τελικό με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα και
στέφθηκε πρωταθλήτρια Πελοποννήσου. Η νίκη αυτή την οδηγεί μαζί με άλλες
τέσσερις πρωταθλήτριες ομάδες των Ενώσεων Πανελλαδικά (συμπεριλαμβανομένων
και δύο νησιών) σε αγώνες για τις 3 πρώτες θέσεις που οδηγούν στην άνοδο στην Α2
Εθνική Γυναικών στο βόλεϊ.
Εκτός από την Πατρινή ομάδα θα συμμετάσχουν οι εξής ομάδες:
Αργυρόπουλη, Αμπελόκηποι, ΓΕ Ηρακλείου και Λέσβος, ενώ από τις 5 ομάδες οι 3
πρώτες θα πάρουν την άνοδο για την Α2 Εθνική.
Προς τούτο, έχει ανατεθεί στην Ε.Α.Π., από την οικεία Ομοσπονδία
Πετοσφαίρισης, η διεξαγωγή του ειδικού Τουρνουά Ανόδου στην Α2 Εθνική
Κατηγορία Γυναικών βόλεϊ, 1-5 Μαΐου 2019, στην Πάτρα. Η μεγάλη αυτή γιορτή θα
διεξαχθεί στο γήπεδο του ιστορικού σωματείου της Ε.Α.Π., που φέτος κλείνει 92
χρόνια ιστορίας και παρουσίας στις Εθνικές κατηγορίες τιμώντας και πρεσβεύοντας
την πόλη της Πάτρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τουρνουά αναλύεται ως ακολούθως:
Διαμονή: 6.200 ευρώ (73 άτομα, 1-5/5/2019)
Διατροφή 1.950 ευρώ (73 άτομα, 2 αγωνιστικά γεύματα ημερησίως 1-5/5/2019)
Εσωτερικές μετακινήσεις των ομάδων 450 ευρώ (1-5/5/2019)
Ιατρός, διαιτητές, αγωνοδίκη επιτροπή, Νερά 1.250 ευρώ (1-5-2019)
Σύνολο 9.850,00 ευρώ
Σύμφωνα με την 253/28-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΑ407Λ6-Κ0Ψ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης προγράμματος
Αθλητικών – Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος
2019, η ΠΔΕ αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που οφείλει να παίξει στην
προαγωγή του πολιτισμού και του αθλητισμού της περιοχής που θα διατηρήσουν
ζωντανή την αθλητική και πολιτισμική κληρονομιά, μπορεί να συνδιοργανώσει σε
συνεργασία με Αθλητικούς Συλλόγους και να επιχορηγήσει ένα ευρύ φάσμα
αθλητικών εκδηλώσεων τοπικής, πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας.
Ειδικότερα, ο αθλητισμός αποτελεί διαχρονικά μια δημιουργική απασχόληση
στον ελεύθερο χρόνο μικρών και μεγάλων. Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα η
σημασία του είναι μεγάλη, καθώς στοχεύει στη σωματική και ηθικοπνευματική
ανάπτυξη αλλά και στην κοινωνικοποίηση των νέων. Αυτό σημαίνει ότι τα οφέλη που
προκύπτουν από την άθληση είναι πολύπλευρα. Τόσο τα ατομικά όσο και τα
ομαδικά αθλήματα συμβάλλουν στη σωματική και στην ψυχική ευεξία. Ο άνθρωπος
που αθλείται αποκτά υγεία, ζωντάνια και ενεργητικότητα. Κατ’ επέκταση τονώνεται
η αυτοπεποίθησή του, αποκτά θετική αυτοεικόνα και υιοθετεί μια αισιόδοξη στάση
ζωής. Έτσι, μπορεί ν’ ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της
καθημερινότητας και να αντιμετωπίσει με ψυχικό σθένος τις δυσκολίες που
προκύπτουν.
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Παράλληλα με την ψυχική αυτή ανάταση συντελείται και η αναζωογόνηση
του πνεύματος. Νοητικές ικανότητες όπως η αντίληψη, η προσοχή, η
αυτοσυγκέντρωση και η μνήμη καλλιεργούνται με τον αθλητισμό. Για την επίτευξη
του στόχου σε ένα άθλημα είναι απαραίτητη τόσο η εγρήγορση του σώματος όσο και
του πνεύματος. Εκτός αυτού ο αθλητισμός διδάσκει τον αυτοέλεγχο και την
αυτοπειθαρχία. Ο νέος που αγωνίζεται ατομικά ή ομαδικά μαθαίνει να είναι
συνεπής, εργατικός, επίμονος και υπομονετικός. Αυτές οι αρετές, εξάλλου, θα του
φανούν χρήσιμες στη μελλοντική του ζωή και σταδιοδρομία.
Επιπλέον, είναι ανάγκη να τονίσουμε πως τα ομαδικά αθλήματα, όπως είναι
το βόλεϊ, συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνικοποίηση ενός νέου ανθρώπου.
Συγκεκριμένα, ο μαζικός αθλητισμός διδάσκει το πνεύμα της συνεργασίας, της
ομαδικότητας και της ευγενούς άμιλλας αλλά και μεσοπρόθεσμα και ταλέντα θα
αναδείξει και χρήματα θα εξοικονομήσει από τις δαπάνες της υγείας. Υγιείς πολίτες
σημαίνει λιγότερες δαπάνες για ιατρική, νοσηλευτική και φαρμακευτική περίθαλψη.
Με λίγα λόγια, όπως προσφυώς έχει λεχθεί, «Ο αθλητισμός δίνει χρόνια στη ζωή και
ζωή στα χρόνια».
O αθλητισμός είναι παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο ιστορικά έχει
αποδείξει την ιδιαίτερη επιρροή που ασκεί σε πολλούς τομείς της κοινωνίας.
Είτε ως δραστηριότητα σωματικής άσκησης είτε ως θέαμα ο αθλητισμός καλύπτει
ένα ευρύ φάσμα των αναγκών του ανθρώπου (ψυχαγωγικών-παιδαγωγικώνψυχολογικών - κοινωνικών) τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του σταθερού προσανατολισμού
στο στόχο της που είναι μεταξύ άλλων, η ενδυνάμωση του αθλητισμού και του
πολιτισμού, συνεχίζει την προσπάθειά της συμμετέχοντας σε ανάλογες δράσεις ως
συνδιοργανωτής, με απώτερο στόχο να φέρει σε επαφή τους πολίτες με τον μαζικό
αθλητισμό, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά και των ευαίσθητων
ομάδων της κοινωνίας μας, τη δημιουργία κινήτρων ενασχόλησης με υγιείς δράσεις,
την ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή
μας θέτοντας τους παρακάτω στόχους, μέσα από ένα θεματολόγιο εκδηλώσεων που
μπορούν να επιχορηγηθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καλύπτοντας ένα
ευρύ φάσμα, το οποίο αναλύεται σύμφωνα με τη σημασία της εκδήλωσης σε:
τοπικές, υπερτοπικές, περιφερειακές, όπως την ενθάρρυνση πραγματοποίησης
αθλητικών εκδηλώσεων τοπικής και υπερτοπικής εμβέλειας, συμμετέχοντας και
στηρίζοντας αθλητικές δράσεις όπως τη διοργάνωση του ειδικού τουρνουά που
οδηγεί στην άνοδο Α2 Εθνικής Γυναικών βόλεϊ.
Στο εν λόγω ειδικό τουρνουά, όπως έχει δείξει η ιστορία και η εμπειρία των
πολλών μέχρι στιγμής τουρνουά που έχει αναλάβει η πόλη της Πάτρας, αναμένεται
εκτός από το πλήθος των αθλητριών που θα αγωνιστούν, να βρεθούν και να
επισκεφθούν την πόλη της Πάτρας γονείς, συγγενείς των αθλητριών, φίλαθλοι και
παράγοντες των τεσσάρων ομάδων βόλεϊ, αλλά και εν γένει άνθρωποι του
αθλητισμού, γεγονός το οποίο θα έχει θετικότατη επίπτωση στις τοπικές
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επιχειρήσεις και όχι μόνο, τονώνοντας την οικονομική και τουριστική ζωή και
ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θα συμμετέχει στη διοργάνωση των αγώνων
του Ειδικού Τουρνουά Ανόδου στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών βόλεϊ που έχει
ανατεθεί στην Ε.Α.Π. και θα διεξαχθεί στην Πάτρα, 1-5/5/2019, στο γήπεδο της Ε.Α.Π.
με την κάλυψη του κόστους διαμονής (διαμονή με πρωινό) αθλητριών των ομάδων
του εν λόγω Τουρνουά, αναγκαίας για την επιτυχή διοργάνωση του, δαπάνης μέχρι
του ποσού των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η δαπάνη η οποία θα προκληθεί από τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο ειδικό
τουρνουά Ανόδου στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών βόλεϊ, σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα, συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της,
όπως αυτές καταγράφονται στον ιδρυτικό νόμο (Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, και συγκεκριμένα καλύπτουν την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς
αθλητικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής αθλητικής κληρονομιάς
και τη διάδοσή της στους νέους, αλλά και μία εκ των βασικών επιδιώξεων της που
πρέπει να είναι η προώθηση υγιών δράσεων οι οποίες προάγουν τις ηθικές αξίες, την
ατομική και συλλογική προσπάθεια, την ευγενή άμιλλα την αρετή, την ελευθέρα
βούληση ως μέσο εσωτερικής απελευθέρωσης και ανθρώπινης ολοκλήρωσης.
Παρότι, όπως αναφέρθηκε, ένας εκ των πρωταρχικών στόχων και βασική επιδίωξη
της Περιφέρειας είναι η προώθηση αθλητικών και πολιτικών και δράσεων οι οποίες
προάγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις ηθικές αξίες, εντούτοις 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.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαστε:
Την έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
διοργάνωση των αγώνων του Ειδικού Τουρνουά Βόλεϊ Ανόδου στην Α2 Εθνική
Κατηγορία Γυναικών βόλεϊ που έχει ανατεθεί στην Ε.Α.Π. και θα διεξαχθεί στην
Πάτρα, 1-5/5/2019, στο γήπεδο της Ε.Α.Π. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
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κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και αφορά την κάλυψη
μέρους του κόστους διαμονής (διαμονή με πρωινό) αθλητριών των ομάδων,
αναγκαίας για την επιτυχή διοργάνωση του Τουρνουά.
Η δαπάνη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εν λόγω
συνδιοργάνωση: α) συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της
όπως αυτές καταγράφονται στον ιδρυτικό νόμο (Ν.3852/2010), όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει, και συγκεκριμένα καλύπτουν την υλοποίηση πολιτιστικών
προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (περίπτωση 13) καθώς και η
κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη
διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους
(περίπτωση 15), β) είναι επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία για τη διεξαγωγή της
Έκθεσης και των παράλληλων εκδηλώσεων, γ) αιτιολογείται με μεστότητα,
πληρότητα και σαφήνεια, δ) προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας και με βεβαιότητα,
η ευρεία απήχηση των εν λόγω εκδηλώσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάδειξη
του πολιτισμού 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.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
οικονομικού έτους 2019.

Κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου και της τοποθέτησης των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
διοργάνωση των αγώνων του Ειδικού Τουρνουά Βόλεϊ Ανόδου στην Α2 Εθνική
Κατηγορία Γυναικών βόλεϊ που έχει ανατεθεί στην Ε.Α.Π. και θα διεξαχθεί στην
Πάτρα, 1-5/5/2019, στο γήπεδο της Ε.Α.Π. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την κάλυψη
μέρους του κόστους διαμονής (διαμονή με πρωινό) αθλητριών των ομάδων,
αναγκαίας για την επιτυχή διοργάνωση του Τουρνουά.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
οικονομικού έτους 2019.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 242/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.
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