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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 734/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 86133/727/20.3.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 734/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δηελέξγεηαο δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 2.500,00
επξώ ζπκπ. ΦΠΑ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο- Π. Δ. Αραΐαο ζηε
δηνξγάλσζε από ηνλ ύιινγν ησλ Παηξώλ Α.Δ.Π. Αθαδεκία ησλ πνξ, εθδήισζεο γηα ηνλ
ενξηαζκό ησλ 25 ρξόλσλ πξνζθνξάο ζην άζιεκα ηεο ρεηξνζθαίξηζεο ηνπ ζπιιόγνπ Α.Δ.Π.
Αθαδεκία ησλ πνξ κε δηάθνξεο δξάζεηο θαη αλαπηπμηαθά ηνπξλνπά αζιεηώλ-ηξηώλ, πξνπνλήζεηο
θαη αγώλεο αληηζηνίρσλ θιηκαθίσλ, γηα επηινγή αζιεηώλ-ηξηώλ πνπ ζα πιαηζηώζνπλ ηηο
αληίζηνηρεο εζληθέο νκάδεο.», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 12/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
27ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

89998/966/22.3.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Καπξάινο ππξίδσλ - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καξδάξα Δπζηαζία-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Πεηξόπνπινο Κσλ/λνο-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηαζνύιηαο Γεώξγηνο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο, θαη ύξκνο Γεώξγηνο Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 734/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 124ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δηελέξγεηαο δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 2.500,00 επξώ ζπκπ. ΦΠΑ γηα ηε
ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο- Π. Δ. Αραΐαο ζηε δηνξγάλσζε από ηνλ ύιινγν ησλ
Παηξώλ Α.Δ.Π. Αθαδεκία ησλ πνξ, εθδήισζεο γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ 25 ρξόλσλ πξνζθνξάο ζην
άζιεκα ηεο ρεηξνζθαίξηζεο ηνπ ζπιιόγνπ Α.Δ.Π. Αθαδεκία ησλ πνξ κε δηάθνξεο δξάζεηο θαη
αλαπηπμηαθά ηνπξλνπά αζιεηώλ-ηξηώλ, πξνπνλήζεηο θαη αγώλεο αληηζηνίρσλ θιηκαθίσλ, γηα
επηινγή αζιεηώλ-ηξηώλ πνπ ζα πιαηζηώζνπλ ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο νκάδεο.».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 86133/727/20.3.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη
ζπγθξνηήζεθαλ νη Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
2. Σελ ππ’ αξηζκ. 248595/27.12.2016 (Φ.Δ.Κ. Β΄4309/30.12.2016) Απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, πεξί «Σξνπνπνίεζεο ηνπ
Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ζχκθσλα κε ην νπνίν ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά
πιαίζηα ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε
εληαίν θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
5. Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, κε ηηο νπνίεο θσδηθνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο πεξί
πξνκεζεηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίδνληαη ζπλαθή ζέκαηα.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/2005 (Φ.Δ.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο
θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (Φ.Δ.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) θαη φπσο ηζρχεη.
7.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
8. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’
αξηζκφ 2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηψλ».
9. Σελ ππ’ αξηζκ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μάηνπ 2014 θαη ην απφ 25/08/2014 πξαθηηθφ
νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
10. Σελ ππ’ αξηζκ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Δ.Κ. 211/η.Β΄/30-1-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο
11. Σελ ππ’ αξηζκ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/ΤΟΓΓ/09-03-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ
Πεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
12. Με ηελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο, αλαπξνζαξκφζηεθε ην ρξεκαηηθφ πνζφ
ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500) επξψ.
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13. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/ηΑ΄/2010), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
14. Σελ αξηζκ. 34/12-3-2015 απφθαζε ηνπ Π.. Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε κεηαβίβαζεο
αξκνδηφηεηαο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο κεηά απφ δηαδηθαζία
πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ α) κε απεπζείαο αλάζεζε θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ, β) κε πξφζθιεζε
ελδηαθέξνληνο».
15. Σελ ππ. αξηζκ. 228/15-11-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
16. Σελ ππ’ αξίζκ. 77635/661/13-03-2019 Βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ
έηνπο 2019.
17. Σελ ππ΄ αξηζκ. 136/2019 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ΠΓΔ κε ζέκα: «Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδνο- Π.Δ. Αραΐαο ζηε δηνξγάλσζε απφ ηνλ χιινγν ησλ Παηξψλ Α.Δ.Π. Αθαδεκία ησλ πνξ, εθδήισζεο
γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ 25 ρξφλσλ πξνζθνξάο ζην άζιεκα ηεο ρεηξνζθαίξηζεο ηνπ ζπιιφγνπ Α.Δ.Π. Αθαδεκία
ησλ πνξ κε δηάθνξεο δξάζεηο θαη αλαπηπμηαθά ηνπξλνπά αζιεηψλ-ηξηψλ, πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο
αληηζηνίρσλ θιηκαθίσλ, γηα επηινγή αζιεηψλ-ηξηψλ πνπ ζα πιαηζηψζνπλ ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο νκάδεο, ζηηο
30-31.3.2019 ζην θιεηζηφ γπκλαζηήξην «Κνπθνχιη» ηνπ ΠΔΑΚ Πάηξαο, κε απεπζείαο αλάζεζε θαηφπηλ
ζπιινγήο πξνζθνξψλ θαη επηινγή ηεο ρακειφηεξεο-νηθνλνκηθφηεξεο πξνζθνξάο, δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 2.500,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη αληηζηνηρεί ζηελ κεηαθίλεζε ησλ αζιεηψλ απφ
Ηγνπκελίηζα πξνο Πάηξα θαη επηζηξνθή, ελνηθίαζε νπηηθναθνπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη εθηχπσζε
έληππνπ πιηθνχ (αθίζεο, θπιιάδηα θιπ), αλαγθαίσλ γηα ηε επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο».
18. Σελ ππ΄ αξηζκ. 253/28-12-2018 Απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδνο κε ζέκα:
Έγθξηζε ρεδίνπ δξάζεο Αζιεηηθψλ –Πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην έηνο
2019.
19. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 παξάγξαθνο ΙΙ Η ηνπ Ν.3852/2010, ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πεξηθεξεηψλ
πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα Παηδείαο – Πνιηηηζκνχ – Αζιεηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ: α) ε
ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ θνξέσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ δήκσλ (πεξίπησζε
11), β) ε πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειψζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (πεξίπησζε 13), γ) ε
πινπνίεζε αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ, αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, δήκνπο, θαζψο θαη κε άιινπο θνξείο Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ.
20. Γηα ηηο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ησλ λ.π.δ.δ. ειιείςεη ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ιακβάλεηαη ππφςε ε
λνκνινγία ηνπ Δ.., ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηέηνηνπ είδνπο δαπάλεο επηηξέπνληαη, εθφζνλ: α) εμππεξεηνχλ
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θαηαζηαηηθέο ηνπο δηαηάμεηο ή ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο αλάγθεο, β)
ζπληεινχλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ θαιχηεξε εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπο ή επηβάιινληαη απφ γεληθφηεξνπο
θαλφλεο εζηκνηππίαο θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε βέβαηα φηη: i) ππάξρεη
εγθεθξηκέλε ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη ίί) ην χςνο ηεο δαπάλεο βξίζθεηαη ζε ινγηθά
πιαίζηα.
Απφ ηνπο αξραίνπο αγψλεο θαη ηελ εηζαγσγή ηεο γπκλαζηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε έσο ηα αζιεηηθά ζσκαηεία, ηα
ζπνξ θαη ηνπο ζχγρξνλνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, ν αζιεηηζκφο απνηειεί δηαρξνληθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ
αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. πλδπάδνληαο ζηνηρεία φπσο ε θνηλσληθφηεηα, ν εζεινληηζκφο θαη ε ςπραγσγία, ν
αζιεηηζκφο πξνβάιιεη πξφηππα βίνπ θαη ζπκπεξηθνξάο ελψ ηαπηφρξνλα δηακνξθψλεη ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο
σο πξνο ην ζψκα.
Οη λένη ζε κηθξή ειηθία μεθηλνχλ ηνλ αζιεηηζκφ ζαλ παηρλίδη, απηφ νμχλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη
επαθνινχζσο ην δεκηνπξγηθφ ηνπο εγσηζκφ. Καζψο ην παηδί κεγαιψλεη δέρεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο
επηδξάζεηο ζην ραξαθηήξα ηνπ απφ ηνλ αζιεηηζκφ, αλαπηχζζεη ην αίζζεκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο
ζπιινγηθφηεηαο, ελψ παξάιιεια καζαίλεη λα ζέβεηαη ην ζπκπαίρηε ηνπ αιιά θαη ηνλ αληίπαιφ ηνπ. Τηνζεηεί ηελ
επγελή άκηιια κέλνληαο ζπγθξνηεκέλνο ζηε ραξά ηεο λίθεο θαη απνδέρεηαη ηελ ήηηα ζαλ θίλεηξν βειηίσζεο θαη
απηνθξηηηθήο. ηγά ζηγά ν λένο αξρίδεη λα αληηιακβάλεηαη θαη λα θαηαθηά αμίεο δσήο φπσο ε ππνκνλή θαη ε
επηκνλή, ν θφπνο θαη ε αληακνηβή, ε ραξά θαη ε ιχπε, θαζηζηψληαο ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ πην νκαιή.
Δπηπιένλ, καζαίλεη λα ζέηεη ζηφρνπο πςεινχο θαη λα θαηαθηά κέξνο απηψλ, ελψ παξάιιεια απνθεχγεη κε δηθή
ηνπ θξίζε ηηο θαθέο επηξξνέο θαη ηηο θαηαρξήζεηο πνπ ιπκαίλνληαη ηνπο εθήβνπο, φπσο ε θαηαλάισζε αιθνφι,
θαπλνχ θαη άιισλ νπζηψλ, θαζψο θαη ε ππεξβνιηθή θαη άζθνπε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηνπ
Internet.
Με ην ππ΄αξηζκ. 15769/12-02-2019 έγγξαθφ ηεο ε Οκνζπνλδία Υεηξνζθαίξηζεο Διιάδνο, καο ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε ηελ δηνξγάλσζε απφ ηνλ χιινγν ησλ Παηξψλ Α.Δ.Π. Αθαδεκία ησλ πνξ, εθδήισζεο γηα ηνλ
ενξηαζκφ ησλ 25 ρξφλσλ πξνζθνξάο ζην άζιεκα ηεο ρεηξνζθαίξηζεο ηνπ ζπιιφγνπ Α.Δ.Π. Αθαδεκία ησλ
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πνξ κε δηάθνξεο δξάζεηο θαη αλαπηπμηαθά ηνπξλνπά αζιεηψλ-ηξηψλ, πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο αληηζηνίρσλ
θιηκαθίσλ, γηα επηινγή αζιεηψλ-ηξηψλ πνπ ζα πιαηζηψζνπλ ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο νκάδεο.
ηελ πξνζπάζεηα απνθέληξσζεο ηνπ αζιήκαηνο απφ ηηο δχν κεγάιεο αζηηθέο κεγαινππφιεηο ηεο ρψξαο ε
ΔΑΠ/ΟΥΔ νξηνζέηεζε γηα ην άζιεκα ηελ πφιε ησλ Παηξψλ, σο θέληξν αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο
Γπηηθήο Διιάδνο ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν ησλ Παηξψλ Α.Δ.Π. Αθαδεκία ησλ πφξ.
Ο πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ αλσηέξσ αγψλσλ εθηηκάηαη ζην ζχλνιν ησλ 14.000,00
επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαηά πξνζέγγηζε θαη αθνξά ηηο θαησηέξσ δαπάλεο:
Μεηαθνξά Αζιεηψλ-ηξησλ θαη ζηειερψλ

€

4.000,00

Γηαλπθηεξεχζεηο Αζιεηψλ-ηξησλ θαη ζηειερψλ

€

4.000,00

Γηαηξνθή Αζιεηψλ-ηξησλ θαη ζηειερψλ

€

3.000,00

Έληππν πιηθφ δηαθήκηζεο ησλ δξάζεσλ

€

800,00

Ηρνιεπηηθή θάιπςε ησλ δξάζεσλ
Ρνπρηζκφο Δθδειψζεσλ

€
€

700,00
1.500,00

Η Οκνζπνλδία Υεηξνζθαίξηζεο Διιάδνο κε ην ίδην έγγξαθφ ηεο καο ελεκεξψλεη φηη νη παξαπάλσ δξάζεηο δελ
επηβαξχλνπλ ρξεκαηηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο νκνζπνλδίαο θαη δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ απηνχο, νχηε
ρξεκαηνδνηνχλ ηα ζσκαηεία-κέιε γηα ηέηνηεο ή παξφκνηεο εθδειψζεηο.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 παξάγξαθνο ΙΙ Η ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α’) «Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο», ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα Παηδείαο – Πνιηηηζκνχ –
Αζιεηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ: α) ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ
θνξέσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ δήκσλ (πεξίπησζε 11), β) ε πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη
εθδειψζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (πεξίπησζε 13), γ) ε θνηλή νξγάλσζε κε ηνπηθνχο θνξείο πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο
(πεξίπησζε 15), δ) ε πινπνίεζε αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ηε
Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, δήκνπο, θαζψο θαη κε άιινπο θνξείο Γεκνζίνπ ή
Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (πεξίπησζε 19).
Η Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζηα πιαίζηα ηνπ ζηαζεξνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ζηφρν ηεο πνπ είλαη κεηαμχ
άιισλ, ε ελδπλάκσζε ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ζπλερίδεη ηελ πξνζπάζεηά ηεο ζπκκεηέρνληαο ζε
αλάινγεο δξάζεηο σο ζπλδηνξγαλσηήο, κε απψηεξν ζηφρν λα θέξεη ζε επαθή ηνπο πνιίηεο κε ηνλ καδηθφ
αζιεηηζκφ, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ησλ επαίζζεησλ νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο
καο, ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ ελαζρφιεζεο κε πγηείο δξάζεηο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ αιιά θαη ηελ
πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ ζηελ πεξηνρή καο ζέηνληαο ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο, κέζα απφ έλα ζεκαηνιφγην
εθδειψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα επηρνξεγεζνχλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαιχπηνληαο έλα επξχ
θάζκα, ην νπνίν αλαιχεηαη ζχκθσλα κε ηε ζεκαζία ηεο εθδήισζεο ζε: ηνπηθέο, ππεξηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο
φπσο:
1) ηελ ελζάξξπλζε πξαγκαηνπνίεζεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπηθήο θαη ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο,
ζπκκεηέρνληαο θαη ζηεξίδνληαο αζιεηηθέο δξάζεηο φπσο: νκαδηθά θαη αηνκηθά αζιήκαηα (θαιαζνζθαίξηζε ,
πεηνζθαίξηζε, αληηζθαίξηζε , εξαζηηερληθφ πνδφζθαηξν, ρεηξνζθαίξηζε, θ.ά).
Η ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ θαη ε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο εθδειψζεηο, ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε κηαο
νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο, θαζψο εληζρχεη πνιιέο αξεηέο ηνπ ραξαθηήξα (βνχιεζε, απηνθπξηαξρία,
επηκνλή, αγσληζηηθφηεηα), απνθνξηίδεη απφ ηελ έληαζε, πεξηζηέιιεη ηνλ αηνκηθηζκφ – θαιιηεξγεί ην νκαδηθφ
πλεχκα (θνηλσληθνπνίεζε), εληζρχεη ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά (αζιεηηθή δενληνινγία, ζεβαζκφο αληηπάινπ,
αζιεηηθφ ηδεψδεο). Η δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή θαη δηνξγάλσζε δξάζεσλ,
εκεξίδσλ θαη εθζέζεσλ γηα ηελ γλσξηκία, ηελ δηάδνζε θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ αζιεηηθνχ πλεχκαηνο θαη ησλ
αζιεκάησλ, εηδηθά ζε παηδηά θαη λένπο, α) θέξλεη ζε επαθή ηνπο πνιίηεο κε ηνλ καδηθφ αζιεηηζκφ, β) δίλεη
θίλεηξα ζηνπο λένπο λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αζιεηηζκφ θαη λα εθδειψζνπλ ηα ηαιέληα ηνπο κε απψηεξν ζηφρν
λα απνθχγνπλ απφ ηηο κάζηηγεο ηεο επνρήο, γ) απνηειεί επθαηξία αλάδεημεο θαη ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο
πεξηνρήο κε απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, δ) βειηηψλεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο
ππνδνκέο θαη δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα θαηαζθεπή λέσλ, κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο.
Η δαπάλε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο- Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο ζηε
δηνξγάλσζε απφ ηνλ χιινγν ησλ Παηξψλ Α.Δ.Π. Αθαδεκία ησλ πνξ, εθδήισζεο γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ 25
ρξφλσλ πξνζθνξάο ζην άζιεκα ηεο ρεηξνζθαίξηζεο ηνπ ζπιιφγνπ Α.Δ.Π. Αθαδεκία ησλ πνξ κε δηάθνξεο
δξάζεηο θαη αλαπηπμηαθά ηνπξλνπά αζιεηψλ-ηξηψλ, πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο αληηζηνίρσλ θιηκαθίσλ, γηα
επηινγή αζιεηψλ-ηξηψλ πνπ ζα πιαηζηψζνπλ ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο νκάδεο, ζα είλαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ

ΑΔΑ: 6ΖΧΙ7Λ6-ΜΒΞ
2.500,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη αληηζηνηρεί ζηελ κεηαθίλεζε ησλ αζιεηψλ απφ Ηγνπκελίηζα
πξνο Πάηξα θαη επηζηξνθή, ελνηθίαζε νπηηθναθνπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη εθηχπσζε έληππνπ πιηθνχ
(αθίζεο, θπιιάδηα θιπ) αλαγθαίσλ γηα ηε επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο.
Με πνιχ κηθξφ θφζηνο ε Πεξηθέξεηα θαηαθέξλεη ηελ εκπέδσζε ηνπ κελχκαηνο ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, ηεο
επγελνχο άκηιιαο, ησλ επγελψλ αζιεηηθψλ ηδεσδψλ, ηεο πξφηαμεο ηεο ηδέαο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο
πξνζθνξάο θαη πξσηίζησο ηε ζεκαζία ηεο θνηλήο δνπιεηάο θαη ηεο άξηζηεο ζπλεξγαζίαο.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247Α’) «Πεξί
Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ», δεκφζηα δαπάλε είλαη ε γελφκελε ρξεζηκνπνίεζε πηζηψζεσο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ δεκνζίνπ, επίζεο σο δεκφζηεο δαπάλεο αλαγλσξίδνληαη
φζεο πξνβιέπνληαη απφ γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε ή ζπληεινχλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ησλ θνξέσλ, φπσο
απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηηο θαηαζηαηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δηαηάμεηο ηνπο ή εμππεξεηνχλ ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο
απηψλ.
Δηδηθφηεξα επηζεκαίλεηαη φηη ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο πνπ αζθείηαη γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε
ηελ πινπνίεζε αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ηε Γεληθή
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, δήκνπο, θαζψο θαη κε άιινπο θνξείο Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ
Γηθαίνπ (πεξίπησζε 19), πξέπεη λα απνβιέπεη ζηε δηαθξίβσζε ηνπ θαηά πφζνλ απηέο νη δαπάλεο, νη νπνίεο δελ
πξνβιέπνληαη απφ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε λφκνπ, κπνξεί λα δηθαηνινγνχληαη απφ ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο
ησλ θνξέσλ, εθφζνλ εμππεξεηνχλ άκεζα ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ή ζπληεινχλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ζθνπψλ ηνπο ή εκπίπηνπλ ζηα ζχγρξνλα δεδνκέλα ηεο εζηκνηππίαο θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ
εθαξκφδνληαη ζε δηεζλή θιίκαθα, κε ηελ πξνυπφζεζε αζθαιψο φηη ππάξρεη ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ θάζε θνξέα (εγθχθιηνο 1791/ΓΔ-294/19-1-2000 ηνπ ΤΠΔΘΟ).
Η δαπάλε ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ ελ ιφγσ δξάζε, ζχκθσλα κε ηα
πξναλαθεξφκελα, κπνξεί λα κελ εμππεξεηεί άκεζα ηε ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο ή λα κελ
ζπλδέεηαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο αλάγθεο, ζπληειεί φκσο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ
ηεο φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν (Ν.3852/2010) θαη ζπγθεθξηκέλα θαιχπηεη, ηελ θνηλή
νξγάλσζε κε αζιεηηθνχο θνξείο αζιεηηθψλ δξάζεσλ, νη νπνίεο πξνάγνπλ ηηο εζηθέο αμίεο, ηελ αξεηή, ηελ
ειεπζέξα βνχιεζε, ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα αιιά θπξίσο ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα σο κέζν εζσηεξηθήο
απειεπζέξσζεο θαη αλζξψπηλεο νινθιήξσζεο.
Παξφηη, φπσο αλαθέξζεθε, έλαο εθ ησλ πξσηαξρηθψλ ζηφρσλ θαη βαζηθή επηδίσμε ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη ε
πξνψζεζε αζιεηηθψλ δξάζεσλ νη νπνίεο πξνάγνπλ ηηο εζηθέο αμίεο, ελ ηνχηνηο ε εθηεηακέλε θαη παξαηεηακέλε
νηθνλνκηθή θξίζε δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα γηα ζπκκεηνρή ζε πνιπδάπαλεο δξαζηεξηφηεηεο, δηα ηνχην ε
Πεξηθέξεηα ζα ζπκβάιεη θαη ζα ζπκκεηέρεη νηθνλνκηθά ζε αζιεηηθέο δξάζεηο, ησλ νπνίσλ πηζηεχεη ζηελ
νπζηψδε ζπκβνιή ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ζηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπο. Σν θφζηνο ηεο
ζπκκεηνρήο ζηε δηνξγάλσζε ην νπνίν ζα θαιχςεη ε Πεξηθέξεηα Γ. Διιάδνο- Π.Δ. Αραΐαο, 2.500,00 επξψ
ζπκπ. ΦΠΑ, είλαη ιηγνζηφ ζε ζρέζε κε ηε κεγάιε απήρεζε ηεο εθδήισζεο, θαη ην νπνίν δηέπεηαη απφ ηελ αξρή
ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα δελ ζα ππεξβαίλεη ην εθ ηεο
εηδηθήο απηήο πεξίζηαζεο (νηθνλνκηθή θξίζε) επηβεβιεκέλν θαη αλαγθαίν κέηξν, ην νπνίν πεγάδεη απφ ηελ
απαξαίηεηε ιφγσ επνρήο δεκνζηνλνκηθή ιηηφηεηα.
- Γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ αζιεηψλ απφ Ηγνπκελίηζα πξνο Πάηξα θαη επηζηξνθή, θαηαηέζεθαλ νη θαησηέξσ
πξνζθνξέο:
A) Γξαθείν Γεληθνχ Σνπξηζκνχ, «RANIA TOURS», ππξφπνπινο Γεσξγ. Θεφδσξνο, πνζνχ 1500,00
επξψ ζπκπ. ΦΠΑ
B) Σνπξηζηηθφ Γξαθείν, Γεξαζηκφπνπινο Παξ. Παλαγηψηεο, πνζνχ 1400,00 επξψ ζπκπ. ΦΠΑ
- Γηα ηελ ελνηθίαζε νπηηθναθνπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαηαηέζεθαλ νη θαησηέξσ πξνζθνξέο:
Α) Δηαηξεία «ΓΙΗΥΟ» Θ. Καηήο & ηα Δ.Δ., Πψιεζε Μνπζηθψλ Οξγάλσλ- Ηρεηηθέο ΔγθαηαζηάζεηοΦσηηζκνί Υψξσλ & Δθδειψζεσλ- Δπηζθεπέο Οξγάλσλ, πνζνχ 700,00 επξψ ζπκπ. ΦΠΑ
Β) Δηαηξεία «DELTA AUDIO SERVICES» Γηακαληνπνχινπ Κ. Σαζία, Δκπνξία- Δλνηθηάζεηο, πνζνχ 750,00
επξψ ζπκπ. ΦΠΑ
- Γηα ηελ εθηχπσζε έληππνπ πιηθνχ (αθίζεο, θπιιάδηα θιπ), θαηαηέζεθαλ νη θαησηέξσ πξνζθνξέο:
Α) Δηαηξεία «Δθηππψζεηο Κσλζηαληηλφπνπινο», Κσλζηαληηλφπνπινο ππξίδσλ, Σππνγξαθείν- Δθηππψζεηο,
300,00 επξψ ζπκπ. ΦΠΑ
Β) Δηαηξεία Γεκ. Μηρ. Νηθνιφπνπινο, Φση/θα- Υαξηηθά- Βηβι/ζηεο, πνζνχ 380,00 επξψ ζπκπ. ΦΠΑ.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ,
Εισηγούμαι
Σελ έγθξηζε δηελέξγεηαο δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 2500,00 επξψ ζπκπ. ΦΠΑ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο- Π. Δ. Αραΐαο ζηε δηνξγάλσζε απφ ηνλ χιινγν ησλ Παηξψλ Α.Δ.Π. Αθαδεκία
ησλ πνξ, εθδήισζεο γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ 25 ρξφλσλ πξνζθνξάο ζην άζιεκα ηεο ρεηξνζθαίξηζεο ηνπ
ζπιιφγνπ Α.Δ.Π. Αθαδεκία ησλ πνξ κε δηάθνξεο δξάζεηο θαη αλαπηπμηαθά ηνπξλνπά αζιεηψλ-ηξηψλ,
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πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο αληηζηνίρσλ θιηκαθίσλ, γηα επηινγή αζιεηψλ-ηξηψλ πνπ ζα πιαηζηψζνπλ ηηο
αληίζηνηρεο εζληθέο νκάδεο, ζε:
A) Σνπξηζηηθφ Γξαθείν, Γεξαζηκφπνπινο Παξ. Παλαγηψηεο, πνζνχ 1400,00 επξψ ζπκπ. ΦΠΑ, γηα ηελ
κεηαθίλεζε ησλ αζιεηψλ απφ Ηγνπκελίηζα πξνο Πάηξα θαη επηζηξνθή
B) Δηαηξεία «ΓΙΗΥΟ» Θ. Καηήο & ηα Δ.Δ., Πψιεζε Μνπζηθψλ Οξγάλσλ- Ηρεηηθέο ΔγθαηαζηάζεηοΦσηηζκνί Υψξσλ & Δθδειψζεσλ- Δπηζθεπέο Οξγάλσλ, πνζνχ 700,00 επξψ ζπκπ. ΦΠΑ, γηα
ελνηθίαζε νπηηθναθνπζηηθνχ ζπζηήκαηνο
Γ) Δηαηξεία «Δθηππψζεηο Κσλζηαληηλφπνπινο», Κσλζηαληηλφπνπινο ππξίδσλ, Σππνγξαθείν- Δθηππψζεηο,
300,00 επξψ ζπκπ. ΦΠΑ, γηα ηελ εθηχπσζε έληππνπ πιηθνχ (αθίζεο, θπιιάδηα θιπ), αλαγθαίσλ γηα ηε επηηπρή
πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο.
Η δαπάλε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ΠΓΔ ζηελ αλσηέξσ αζιεηηθή δξάζε α) ζπληειεί άκεζα ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ζθνπψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, γηα ηελ πινπνίεζε αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνχ θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, δήκνπο, θαζψο θαη κε άιινπο
θνξείο Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, πνπ πξνάγνπλ ηηο εζηθέο αμίεο, ην ειεχζεξν πλεχκα, β) είλαη
επηβεβιεκέλε θαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ απνιχησο αζθαιή δηεμαγσγή ηεο εθδήισζεο, γ) αηηηνινγείηαη κε
κεζηφηεηα, πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα, δ) πξνθχπηεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηφηεηα, ε επξεία
απήρεζε ηεο κεγάιεο θαη ζπνπδαίαο απηήο αζιεηηθήο εθδήισζεο, ε νπνία ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο
ζπκβάιιεη ζηελ ςπρηθή αλάηαζε, ζην δηαζθνξπηζκφ ηεο απαηζηνδνμίαο θαη ηεο θαηήθεηαο θαη ε) ηέινο θαη’
νπδέλα ηξφπν ππεξβαίλεη, ελφςεη θαη ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, πνπ επηβάιιεη ηελ πξνζαξκνγή
ζε λένπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη αξρέο, ην θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο θαη ηηο
ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, πξνζήθνλ κέηξν.
Η Γαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο - Π.Δ. Αραΐαο, έηνπο 2019.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
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 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 86133/727/20.3.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αραΐαο
ηεο Π.Γ.Δ..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα δαπάλεο θαη ηε δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ 2.500,00 επξώ ζπκπ. ΦΠΑ γηα ηε
ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο - Π.Δ. Αραΐαο ζηε δηνξγάλσζε από ηνλ ύιινγν ησλ
Παηξώλ Α.Δ.Π. Αθαδεκία ησλ πνξ, εθδήισζεο γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ 25 ρξόλσλ πξνζθνξάο ζην
άζιεκα ηεο ρεηξνζθαίξηζεο ηνπ ζπιιόγνπ Α.Δ.Π. Αθαδεκία ησλ πνξ κε δηάθνξεο δξάζεηο θαη
αλαπηπμηαθά ηνπξλνπά αζιεηώλ-ηξηώλ, πξνπνλήζεηο θαη αγώλεο αληηζηνίρσλ θιηκαθίσλ, γηα
επηινγή αζιεηώλ-ηξηώλ πνπ ζα πιαηζηώζνπλ ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο νκάδεο, ζε:
A)

Σνπξηζηηθό Γξαθείν, Γεξαζηκόπνπινο Παξ. Παλαγηώηεο, πνζνύ 1.400,00 επξώ ζπκπ.

ΦΠΑ, γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ αζιεηώλ από Ηγνπκελίηζα πξνο Πάηξα θαη επηζηξνθή
B)

Δηαηξεία «ΓΙΗΥΟ» Θ. Καηήο & ηα Δ.Δ., Πώιεζε Μνπζηθώλ Οξγάλσλ- Ηρεηηθέο

Δγθαηαζηάζεηο- Φσηηζκνί Υώξσλ & Δθδειώζεσλ- Δπηζθεπέο Οξγάλσλ, πνζνύ 700,00 επξώ ζπκπ.
ΦΠΑ, γηα ελνηθίαζε νπηηθναθνπζηηθνύ ζπζηήκαηνο
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Γ)

Δηαηξεία

«Δθηππώζεηο

Κσλζηαληηλόπνπινο»,

Κσλζηαληηλόπνπινο

ππξίδσλ,

Σππνγξαθείν- Δθηππώζεηο, 300,00 επξώ ζπκπ. ΦΠΑ, γηα ηελ εθηύπσζε έληππνπ πιηθνύ (αθίζεο,
θπιιάδηα θιπ), αλαγθαίσλ γηα ηε επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο.
Η δαπάλε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Π.Γ.Δ. ζηελ αλσηέξσ αζιεηηθή δξάζε α) ζπληειεί άκεζα ζηελ
εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηεο Πεξηθέξεηαο, γηα ηελ πινπνίεζε αζιεηηθώλ πξνγξακκάησλ ζε
ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ, αζιεηηθνύο
ζπιιόγνπο, δήκνπο, θαζώο θαη κε άιινπο θνξείο Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ, πνπ πξνάγνπλ ηηο
εζηθέο αμίεο, ην ειεύζεξν πλεύκα, β) είλαη επηβεβιεκέλε θαη απνιύησο αλαγθαία γηα ηελ απνιύησο
αζθαιή δηεμαγσγή ηεο εθδήισζεο, γ) αηηηνινγείηαη κε κεζηόηεηα, πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα, δ)
πξνθύπηεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηόηεηα, ε επξεία απήρεζε ηεο κεγάιεο θαη
ζπνπδαίαο απηήο αζιεηηθήο εθδήισζεο, ε νπνία ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπκβάιιεη ζηελ
ςπρηθή αλάηαζε, ζην δηαζθνξπηζκό ηεο απαηζηνδνμίαο θαη ηεο θαηήθεηαο θαη ε) ηέινο θαη’ νπδέλα
ηξόπν ππεξβαίλεη, ελόςεη θαη ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, πνπ επηβάιιεη ηελ
πξνζαξκνγή ζε λένπο δεκνζηνλνκηθνύο θαλόλεο θαη αξρέο, ην θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο
θαη ινγηθήο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, πξνζήθνλ κέηξν.
Η Γαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο- Π. Δ. Αραΐαο, έηνπο
2019.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.
Ο Γξακκαηέαο

ηαζνύιηαο Γεώξγηνο

