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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 276/22-04-2019 απόφασης της
ΕπιτροπήςΑναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
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Π.Ε. Aχαΐας

ΘΕΜΑ:

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 276/22-04-2019 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση
αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε. Αχαΐας στην έκθεση 9ο
P.M.S (Patras Motor Show) που διοργανώνεται από την ΦΙΛ. Μ.Π.Α (Φίλοι Μηχανοκίνητου
Αθλητισμού) και θα διεξαχθεί στις 14, 15, 16 και 17 Ιουνίου 2019 στo Mόλο της Αγ.
Νικολάου στην Πάτρα, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή
της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
9.920,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά τις δαπάνες για α) την ενοικίαση
υλικοτεχνικής υποδομής (βάσεις τοποθέτησης των εκθεμάτων μηχανοκίνητων οχημάτων),
β) την ενοικίαση οπτικοακουστικού συστήματος, γ) την εκτύπωση εντύπων (αφίσες,
φυλλάδια κλπ), δ) την ενοικίαση του χώρου πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης
στα πλαίσια της έκθεσης, ε) την ενοικίαση ειδικών μέτρων ασφαλείας (ειδικός φωτισμός
ασφαλείας στο θαλάσσιο χώρο του Μόλου της Αγ. Νικολάου), αναγκαίων για την ασφαλή
ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Χάιδας Αλέξανδρος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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/ Αναπληρωματικό 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).
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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.
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 276/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 33 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε. Αχαΐας στην
έκθεση 9ο P.M.S (Patras Motor Show) που διοργανώνεται από την ΦΙΛ. Μ.Π.Α (Φίλοι
Μηχανοκίνητου Αθλητισμού) και θα διεξαχθεί στις 14, 15, 16 και 17 Ιουνίου 2019 στo
Mόλο της Αγ. Νικολάου στην Πάτρα, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής
προσφορών και επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, συνολικής
δαπάνης μέχρι του ποσού των 9.920,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και
αφορά τις δαπάνες για α) την ενοικίαση υλικοτεχνικής υποδομής (βάσεις
τοποθέτησης των εκθεμάτων μηχανοκίνητων οχημάτων), β) την ενοικίαση
οπτικοακουστικού συστήματος, γ) την εκτύπωση εντύπων (αφίσες, φυλλάδια κλπ), δ)
την ενοικίαση του χώρου πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια της
έκθεσης, ε) την ενοικίαση ειδικών μέτρων ασφαλείας (ειδικός φωτισμός ασφαλείας
στο θαλάσσιο χώρο του Μόλου της Αγ. Νικολάου), αναγκαίων για την ασφαλή
ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης».
ο

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 112042/972/11-04-2019 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, κ. Γρηγόρη 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) −
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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
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. 228/15-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2019.
13. Το υπ’ αρίθμ. 107180/925/08-04-2019 Αίτημα Βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2019.
14. Την υπ΄αριθμ. 253/28-12-2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδος με θέμα: Έγκριση Σχεδίου δράσης Αθλητικών –Πολιτιστικών εκδηλώσεων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019.
15. Με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010, στις
αρμοδιότητες των περιφερειών που αφορούν στον τομέα Παιδείας – Πολιτισμού –
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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 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.
Από τους αρχαίους αγώνες και την εισαγωγή της γυμναστικής στην
εκπαίδευση έως τα αθλητικά σωματεία, τα σπορ και τους σύγχρονους Ολυμπιακούς
Αγώνες, ο αθλητισμός αποτελεί διαχρονικό δομικό στοιχείο του ανθρώπινου
πολιτισμού. Συνδυάζοντας στοιχεία όπως η κοινωνικότητα, ο εθελοντισμός και η
ψυχαγωγία, ο αθλητισμός προβάλλει πρότυπα βίου και συμπεριφοράς ενώ
ταυτόχρονα διαμορφώνει στάσεις και αντιλήψεις ως προς το σώμα.
Οι νέοι σε μικρή ηλικία ξεκινούν τον αθλητισμό σαν παιχνίδι, αυτό οξύνει τη
δημιουργικότητά τους και επακολούθως το δημιουργικό τους εγωισμό. Καθώς το
παιδί μεγαλώνει δέχεται όλο και περισσότερες επιδράσεις στο χαρακτήρα του από
τον αθλητισμό, αναπτύσσει το αίσθημα της συνεργασίας και της συλλογικότητας,
ενώ παράλληλα μαθαίνει να σέβεται το συμπαίχτη του αλλά και τον αντίπαλό του.
Υιοθετεί την ευγενή άμιλλα μένοντας συγκροτημένος στη χαρά της νίκης και
αποδέχεται την ήττα σαν κίνητρο βελτίωσης και αυτοκριτικής. Σιγά σιγά ο νέος
αρχίζει να αντιλαμβάνεται και να κατακτά αξίες ζωής όπως η υπομονή και η επιμονή,
ο κόπος και η ανταμοιβή, η χαρά και η λύπη, καθιστώντας την κοινωνικοποίησή του
πιο ομαλή. Επιπλέον, μαθαίνει να θέτει στόχους υψηλούς και να κατακτά μέρος
αυτών, ενώ παράλληλα αποφεύγει με δική του κρίση τις κακές επιρροές και τις
καταχρήσεις που λυμαίνονται τους εφήβους, όπως η κατανάλωση αλκοόλ, καπνού
και άλλων ουσιών, καθώς και η υπερβολική και άσκοπη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή και του Internet.
Ο Μηχανοκίνητος αθλητισμός θεωρείται από τα πλέον ελκυστικά για παιδιά
προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας αγωνίσματα, σμιλεύοντας οδικές συμπεριφορές
εντός και εκτός πίστας και διαμορφώνοντας χαρακτήρες με τις αρετές που είναι
συνυφασμένες με τον αθλητισμό.
Αποτελούν σύγχρονες και δυναμικές μορφές αθλητικών δράσεων, που συνδυάζουν
τεχνολογία με αθλητικές επιδόσεις και θέαμα. Παρουσιάζουν την ορθή αξιοποίηση
της τεχνολογίας, της μηχανικής και άλλων επιστημονικών πεδίων, με τις αρχές της
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προσωπικής βελτίωσης, του αυτοελέγχου και της ακρίβειας. Αποτελούν σημαντικό
φυτώριο συνεργασίας, αλλά και πεδίο δημιουργικής ενασχόλησης κυρίως των νέων.
Έτσι εξασφαλίζεται η αποφυγή εμπλοκής σε αρνητικές και επικίνδυνες
δραστηριότητες και αντικοινωνικές συμπεριφορές.
Με το υπ΄αριθμ. 63/19-12-2018 έγγραφό της η ΦΙΛΜΠΑ (Φίλοι Μηχανοκίνητου
Αθλητισμού Πάτρας, μας ενημέρωσε σχετικά με τη διοργάνωση του 9ου P.M.S.
(Patras Motor Show) με υποστηρικτές τον Δήμο Πάτρας, τον Ο.Λ. Πατρών Α.Ε., και το
Λιμεναρχείο Πατρών.
Το P.M.S. είναι μία Πανελλήνια Έκθεση με μεγάλη αναγνωρισιμότητα, με βασικό
θέμα Εκθεμάτων Μηχανοκίνητα Οχήματα παντός τύπου και λοιπές εμπορικές
επιχειρήσεις.
Εφέτος το 9ο PMS μαζί με την Πανελλήνια Έκθεση, Θα έχει και Ευρωπαϊκές
Συμμετοχές Υψηλοτάτου Επιπέδου, με τη Συμμετοχή του Ferrari Owners’s Club
Passione Rossa, με περίπου πενήντα ιδιαίτερα Συλλεκτικά οχήματα της Ferrari, που
θα εορτάσουν το 20α Γενέθλιά τους σε Παγκόσμια παρουσίαση.
Το 9ο P.M.S. θα διεξαχθεί για ένατη συνεχόμενη χρονιά, με χώρο διεξαγωγής και
φέτος το Μόλο της Αγ. Νικολάου, στις 14, 15, 16 και 17 Ιουνίου 2019. Η
επισκεψιμότητα της έκθεσης τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει στις 40.000
επισκέπτες, ενώ φέτος στόχος των διοργανωτών είναι να έχει πάνω από 80.000
επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Μετά την μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων P.M.S. που έγιναν στον ίδιο
χώρο του Κεντρικού Λιμενοβραχ΄λιονα Μόλος Αγ. Νικολάου και στον ευρύτερο
χώρο, σε αναγνώριση του υψηλού επιπέδου της εκδήλωσης προσέλκυσε το Ferrari
Owner’s club Passione Rossa, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα τους συνοδεύουν και
Υψηλά Ιταλικά Κυβερνητικά Στελέχη.
Οι δαπάνες οι οποίες απαιτούνται για όλη την πιο πάνω
135.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ.
Αναλυτικά κατά προσέγγιση:
Έξοδα Εισιτηρίων από εξωτερικό
Τουριστικών Πούλμαν Διακίνησης εντός της χώρας
Ξενοδοχεία 4ημ. χ 180 άτομα χ 50€
Έξοδα Σίτισης 4ημ. χ 2 χ180 άτομα χ 25€
Πολιτιστικά μουσική-ηχητικά-φωτιστικά
Έξοδα Μέτρων Ασφαλείας- Φύλαξης
Έξοδα Απαιτούμενων Αδειών, Εκτυπώσεις, περιοδικά κλπ.

εκδήλωση είναι περίπου

20.000,00 € συμπ. ΦΠΑ
8.000,00 € συμπ. ΦΠΑ
36.000,00 € συμπ. ΦΠΑ
35.000,00 € συμπ. ΦΠΑ
15.000,00€ συμπ. ΦΠΑ
10.000,00€ συμπ. ΦΠΑ
11.000,00€ συμπ. ΦΠΑ

Στα πλαίσια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν και πολιτιστικά δρώμενα με
τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων καθώς και μουσικές βραδιές με τη
συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών.
Από την πρώτη στιγμή σχεδιάστηκε με γνώμονα την ανάπτυξη της περιοχής
της Δυτικής Ελλάδος και την ανάδειξη της σαν το κέντρο του μηχανοκίνητου
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αθλητισμού της χώρας. Η Πόλη της Πάτρας και οι τοπικές αρχές έχουν αγκαλιάσει το
πολυεπίπεδο αυτό γεγονός από τον πρώτο χρόνο της διεξαγωγής του. Οι
διοργανωτές φροντίζουν κάθε χρόνο να αναβαθμίσουν το θεσμό μέσα από
παράλληλες δράσεις και γεγονότα, και να διατηρήσουν το υψηλό επίπεδο
αξιοπιστίας που διέκρινε το εγχείρημα.
Η έκθεση 9ο P.M.S. αναδεικνύει την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα γενικότερα,
όχι μόνο σαν γεωγραφική περιοχή που γνωρίζει να διοργανώνει επιτυχημένα
αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα, αλλά σε πανελλήνιο κόμβο του μηχανοκίνητου
αθλητισμού. Η διοργάνωση ξεφεύγει από τα στενά όρια ενός αθλητικού και
πολιτιστικού γεγονότος και καθίσταται μία σημαντική δράση, η οποία συμβάλει στην
οικονομική, τουριστική και πολιτιστική αναβάθμιση της Δυτικής Ελλάδας.
Τα οφέλη από τη διοργάνωση για τη Δυτική Ελλάδα και την Αχαΐα
συμπυκνώνονται στην άμεση ανταποδοτικότητα σε τουριστική κίνηση από την
προσέλκυση αθλητών και συνοδών αφενός, και εξειδικευμένων ομάδων τουριστών
με τα αντίστοιχα ειδικά ενδιαφέροντα αφετέρου, στην έμμεση ανταποδοτικότητα
από τη γενικότερη προβολή της περιοχής με πομπούς τους συμμετέχοντες και
παρακολουθούντες την εκδήλωση και δέκτες το άμεσο και έμμεσο οικογενειακό και
κοινωνικό τους περιβάλλον.
Κάθε διοργάνωση αφήνει και ένα σημαντικό αποτύπωμα στην περιοχή, στους
ανθρώπους της και ειδικά στα νέα παιδιά. Δράσεις εθελοντισμού, κοινωνικής
ευαισθητοποίησης, οικολογικής αφύπνισης και οδηγικής συμπεριφοράς,
συνοδεύουν πάντα το βασικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων, αποτελώντας μια
εξαιρετικά σημαντική και κρίσιμη παράπλευρη ωφέλεια της διοργάνωσης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87Α’) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», 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 κοινή
οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της
τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους (περίπτωση 15), δ)
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 (περίπτωση 19).
Με την υπ΄αριθμ 253/28-12-2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδος εγκρίθηκε η υλοποίηση συνδιοργάνωσης και εκτέλεσης
προγραμμάτων Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοκίνητου
αθλητισμού.
Η Π.Δ.Ε. για τη συμμετοχή της στη διοργάνωση της έκθεσης 9ο P.M.S., η
Δυτική Ελλάδα εκπέμπει δύο πολύ σημαντικά μηνύματα:
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- Υποστηρίζει ενεργά έναν θεσμό – γιορτή για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και τη
νεολαία, σμιλεύοντας οδικές συμπεριφορές και διαμορφώνοντας χαρακτήρες με τις
αρετές που είναι συνυφασμένες με τον αθλητισμό.
Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποτελεί σύγχρονη και δυναμική μορφή αθλητικών
δράσεων, που συνδυάζουν τεχνολογία με αθλητικές επιδόσεις και θέαμα.
Παρουσιάζει την ορθή αξιοποίηση της τεχνολογίας, της μηχανικής και άλλων
επιστημονικών πεδίων, με τις αρχές της προσωπικής βελτίωσης, του αυτοελέγχου
και της ακρίβειας. Αποτελεί σημαντικό φυτώριο συνεργασίας, αλλά και πεδίο
δημιουργικής ενασχόλησης κυρίως των νέων. Έτσι εξασφαλίζεται η αποφυγή
εμπλοκής σε αρνητικές και επικίνδυνες δραστηριότητες και αντικοινωνικές
συμπεριφορές.
- Ενισχύει περαιτέρω το αυτοκινητιστικό προφίλ της Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα
της Αχαΐας, ενός Νομού με μεγάλη παράδοση στο χώρο του αγωνιστικού
αυτοκινήτου, που διεκδικεί τη δημιουργία της μεγαλύτερης αθλητικής υποδομής
που έχει σχεδιαστεί ποτέ στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή της κατασκευή
αυτοκινητοδρομίου με πίστα προδιαγραφών φόρμουλα 1 και δίνει αναπτυξιακή
προοπτική στην περιοχή.
Η επίσκεψη στην έκθεση είναι δωρεάν, κάτι που αποδεικνύει ότι το ζητούμενο για
τους διοργανωτές είναι η μεγιστοποίηση της προσέλευσης του κοινού και η
αυθόρμητη ειδησεογραφική κάλυψη από τα Μ.Μ.Ε. με μέγιστα οφέλη για το
μηχανοκίνητο αθλητισμό και φυσικά για την περιοχή μας.
Η δαπάνη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
διοργάνωση της έκθεσης 9ο P.M.S στην Πόλη της Πάτρας, θα διεξαχθεί στις 14, 15,
16 και 17 Ιουνίου 2019, θα αφορά α) την ενοικίαση υλικοτεχνικής υποδομής (βάσεις
τοποθέτησης των εκθεμάτων μηχανοκίνητων οχημάτων), β) την ενοικίαση ειδικών
μέτρων ασφαλείας (ειδικός φωτισμός ασφαλείας στο θαλάσσιο χώρο του Μόλου της
Αγ. Νικολάου) αναγκαίων για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης και είναι
προφανές ότι η συμβολή τους στην απόλυτη προστασία των επισκεπτών και
συμμετεχόντων είναι άμεση και καταλυτική. Η τοποθέτηση των μέτρων ασφαλείας
θα συντελέσει τα μέγιστα στην απολύτως ασφαλή πραγματοποίηση της εκδήλωσης
και σε κάθε περίπτωση στην αδιαμφισβήτητη επιτυχία της εκδήλωσης και στην
καθιέρωση της πόλης της Πάτρας ως θεσμό στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, γ)
ενοικίαση οπτικοακουστικού συστήματος, δ) εκτύπωση εντύπων (αφίσες, φυλλάδια
κλπ), ε) ενοικίαση χώρου πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια
της έκθεσης.
Με πολύ μικρό κόστος η Περιφέρεια καταφέρνει την εμπέδωση του
μηνύματος του υγιούς ανταγωνισμού, της ευγενούς άμιλλας, των ευγενών
αθλητικών ιδεωδών, της πρόταξης της ιδέας της συμμετοχής και της προσφοράς, της
έμπνευσης των νέων οδηγών σε θέματα οδικής ασφάλειας και πρωτίστως τη
σημασία της κοινής δουλειάς και της άριστης συνεργασίας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 του άρθρου 22 του Ν.2362/1995
(ΦΕΚ 247Α’) «Περί Δημόσιου Λογιστικού», δημόσια δαπάνη είναι η γενόμενη
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χρησιμοποίηση πιστώσεως για την εκπλήρωση των λειτουργικών δραστηριοτήτων
και των σκοπών του δημοσίου, επίσης ως δημόσιες δαπάνες αναγνωρίζονται όσες
προβλέπονται από γενική ή ειδική διάταξη ή συντελούν στην εκπλήρωση των
σκοπών των φορέων, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις καταστατικές και
οργανωτικές διατάξεις τους ή εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες αυτών.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας που ασκείται για τις
δαπάνες που πραγματοποιούνται με 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 (περίπτωση 19), πρέπει να αποβλέπει στη διακρίβωση του κατά πόσον αυτές
οι δαπάνες, οι οποίες δεν προβλέπονται από συγκεκριμένη διάταξη νόμου, μπορεί
να δικαιολογούνται από τις καταστατικές διατάξεις των φορέων, εφόσον
εξυπηρετούν άμεσα τη λειτουργική τους δραστηριότητα ή συντελούν στην
εκπλήρωση των σκοπών τους ή εμπίπτουν στα σύγχρονα δεδομένα της εθιμοτυπίας
και των δημοσίων σχέσεων που εφαρμόζονται σε διεθνή κλίμακα, με την
προϋπόθεση ασφαλώς ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του κάθε
φορέα (εγκύκλιος 1791/ΔΕ-294/19-1-2000 του ΥΠΕΘΟ).
Η δαπάνη η οποία θα προκληθεί από τη συμμετοχή της Περιφέρειας στην εν
λόγω δράση, 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
καλύπτει, την κοινή οργάνωση με αθλητικούς φορείς αθλητικών 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.
Παρότι, όπως αναφέρθηκε, ένας εκ των πρωταρχικών στόχων και βασική
επιδίωξη της Περιφέρειας είναι η προώθηση αθλητικών δράσεων οι οποίες
προάγουν τις ηθικές αξίες, εν τούτοις η εκτεταμένη και παρατεταμένη οικονομική
κρίση δεν αφήνει πολλά περιθώρια για συμμετοχή σε πολυδάπανες δραστηριότητες,
δια τούτο η Περιφέρεια θα συμβάλει και θα συμμετέχει οικονομικά σε αθλητικές
δράσεις, των οποίων πιστεύει στην ουσιώδη συμβολή στα τεκταινόμενα της
ευρύτερης περιοχής και στην επιτυχή υλοποίησή τους. Η δαπάνη συμμετοχής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην διοργάνωση της εκδήλωσης, ανέρχεται στο ποσό
των 9.920,00 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α., ενώ είναι λιγοστή σε σχέση αφενός με τη συνολική
προϋπολογιζόμενη δαπάνη, αφετέρου με τη μεγάλη απήχηση της εκδήλωσης, και η
οποία διέπεται από την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και σύμφωνα
με τα προαναφερόμενα δεν θα 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,
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Εισηγούμαι
1. Την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε. Αχαΐας στην έκθεση 9ο P.M.S (Patras Motor
Show) που διοργανώνεται από την ΦΙΛ. Μ.Π.Α (Φίλοι Μηχανοκίνητου Αθλητισμού)
και θα διεξαχθεί στις 14, 15, 16 και 17 Ιουνίου 2019 στo Mόλο της Αγ. Νικολάου,
στην Πάτρα, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της
χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
9.920,00 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α., και αφορά τις δαπάνες για α) την ενοικίαση
υλικοτεχνικής υποδομής (βάσεις τοποθέτησης των εκθεμάτων μηχανοκίνητων
οχημάτων), β) την ενοικίαση οπτικοακουστικού συστήματος, γ) την εκτύπωση
εντύπων (αφίσες, φυλλάδια κλπ), δ) την ενοικίαση του χώρου πραγματοποίησης
πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια της έκθεσης, ε) την ενοικίαση ειδικών μέτρων
ασφαλείας (ειδικός φωτισμός ασφαλείας στο θαλάσσιο χώρο του Μόλου της Αγ.
Νικολάου) αναγκαίων για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης και είναι προφανές
ότι η συμβολή τους στην απόλυτη προστασία των επισκεπτών και συμμετεχόντων
είναι άμεση και καταλυτική. Η τοποθέτηση των μέτρων ασφαλείας θα συντελέσει τα
μέγιστα στην απολύτως ασφαλή πραγματοποίηση της εκδήλωσης και σε κάθε
περίπτωση στην αδιαμφισβήτητη επιτυχία της εκδήλωσης και στην καθιέρωση της
πόλης της Πάτρας ως θεσμό στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.
2. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, κου Γρηγόρη
Αλεξόπουλου, για την υπογραφή τυχών συμβάσεων.
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 και σπουδαίας αυτής αθλητικής εκδήλωσης, η μαζική και ενεργή συμμετοχή
των πολιτών στα δρώμενα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τα οποία εν μέσω
οικονομικής κρίσης συμβάλλουν 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.
Η Δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε
Αχαΐας έτους 2019.
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Κατόπιν της τοποθέτησης του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε.
Αχαΐας στην έκθεση 9ο P.M.S (Patras Motor Show) που διοργανώνεται από την ΦΙΛ.
Μ.Π.Α (Φίλοι Μηχανοκίνητου Αθλητισμού) και θα διεξαχθεί στις 14, 15, 16 και 17
Ιουνίου 2019 στo Mόλο της Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, με απευθείας ανάθεση
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης
προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 9.920,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά τις δαπάνες για α) την ενοικίαση
υλικοτεχνικής υποδομής (βάσεις τοποθέτησης των εκθεμάτων μηχανοκίνητων
οχημάτων), β) την ενοικίαση οπτικοακουστικού συστήματος, γ) την εκτύπωση
εντύπων (αφίσες, φυλλάδια κλπ), δ) την ενοικίαση του χώρου πραγματοποίησης
πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια της έκθεσης, ε) την ενοικίαση ειδικών μέτρων
ασφαλείας (ειδικός φωτισμός ασφαλείας στο θαλάσσιο χώρο του Μόλου της Αγίου
Νικολάου), αναγκαίων για την ασφαλή ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε
Αχαΐας έτους 2019.
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο, για την
υπογραφή τυχών συμβάσεων.
Λευκό ψήφισε το μέλος της Eπιτροπής, κ. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 276/2019.
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.

ΤΑ ΜΕΛΗ:
ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Χάιδας Αλέξανδρος

9η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας– Απόφαση 276/2019
Σελίδα 11

