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Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 856/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.000,00
επξψ ζπκπεξ. Φ.Π.Α. γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηνπ θφζηνπο δηακνλήο (δηακνλή κε πξσηλφ)
αζιεηξηψλ ησλ νκάδσλ, αλαγθαίαο γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ησλ αγψλσλ, κε αλάζεζε ζην
γξαθείν Γεληθνχ Σνπξηζκνχ Fast Σravel, ζην πιαίζην ζπλδηνξγάλσζεο ηεο Δ.Α.Π. κε ηελ Π.Γ.Δ.
Δηδηθνχ Σνπξλνπά Βφιετ Αλφδνπ ζηελ Α2 Δζληθή Καηεγνξία Γπλαηθψλ πνπ ζα δηεμαρζεί ζην
γήπεδν ηεο ΔΑΠ, ζηελ Πάηξα, απφ 1 έσο 5 Μαΐνπ 2019», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ
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ΑΔΑ: ΨΝΕΡ7Λ6-ΜΝΨ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
22ε Απξηιίνπ 2019, εκέξα Μ. Γεπηέξα θαη ψξα 12:00κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
122070 / 1318 / 18-04-2019 λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά
κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:

1. Μπξάκνο Παλαγηψηεο – Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Αληηπξφεδξνο)
3. Πεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καξδάξα Δπζηαζία – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Καπξάινο ππξίδσλ – αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.

Απφ ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπφπνπινο
Γεξάζηκνο θαη χξκνο Γεψξγηνο, Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 856 / 2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 38ο θέμα ππο ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, πος ηο
ζώμα ζςμθώνηζε ομόθυνα, κε ηίηιν: «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 3.000,00 επξψ ζπκπεξ. Φ.Π.Α. γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηνπ θφζηνπο δηακνλήο (δηακνλή κε
πξσηλφ) αζιεηξηψλ ησλ νκάδσλ, αλαγθαίαο γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ησλ αγψλσλ, κε
αλάζεζε ζην γξαθείν Γεληθνχ Σνπξηζκνχ Fast Σravel, ζην πιαίζην ζπλδηνξγάλσζεο ηεο Δ.Α.Π. κε
ηελ Π.Γ.Δ. Δηδηθνχ Σνπξλνπά Βφιετ Αλφδνπ ζηελ Α2 Δζληθή Καηεγνξία Γπλαηθψλ πνπ ζα
δηεμαρζεί ζην γήπεδν ηεο ΔΑΠ, ζηελ Πάηξα, απφ 1 έσο 5 Μαΐνπ 2019».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 125493/623/22-04-2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα
θάησζη:
Έσονηαρ ςπότη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α/7-6-2010), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη.
2. Σν άξζξν 65 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α/2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) & δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.80/2016 (ΦΔΚ 145Α) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
4. Σελ Απφθαζε 248595/27-12-2016 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο»(ΦΔΚ 4309/β/30-12-2016).
5. Σελ ππ’ αξηζκ. 165633/8-8-2017 Απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» (ΦΔΚ 2953/Β’/29-8-2017) κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε ππ’ αξ. 248595/27-12-2016 απφθαζε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε
ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»(ΦΔΚ 4309/Β/30-12-2016).
6. Σελ ππ. αξηζκ. 228/15-11-2018 (ΑΓΑ:6Ε067Λ6-Γ03) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019». Ζ αλσηέξσ
απφθαζε βξέζεθε λφκηκε κε ηελ αξηζκ. πξση. 265933/28-12-2018 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΑΓΑ:ΧΦ7ΛΟΡ1Φ-ΠΓΟ).
7. Σελ ππ’ αξ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε» ζηνλ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ 281/Β/7-22017),
8. Σελ ππ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017)) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
9. Σελ ππ’ αξ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκνχ
Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η. Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017)
10. Σελ ππ’ αξ. 69923/876/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Μεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε
πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017).
11. Σελ ππ’ αξ. 124608/1625/9-5-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Σξνπνπνίεζεο
ηεο 6302/60/9-1-2017(ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο «Μεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»(ΦΔΚ
1864/Β/26-5-2017).
12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 παξ.Ζ, εδαθ.13, 15, ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α/7-6-2010), φπσο
απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
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13. Σελ ππ’ αξηζκ. 253/28-12-2018 (ΑΓΑ: ΧΑ407Λ6-Κ0Φ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε
ζέκα «Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο Αζιεηηθψλ – Πνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα
ην έηνο 2019».
14. Σν απφ 19/4/2019 ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Έλσζεο Αζινπαηδηψλ Παηξψλ (ΔΑΠ) κε
ζπλεκκέλν αίηεκα.
15. Σελ ππ’ αξηζκ. 22/4/2019/ 1032/Ν.. βεβαίσζε ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο.
16. Σν ππ’ αξηζκ. νηθ. 125493/623 αίηεκα βεβαίσζεο χπαξμεο πίζησζεο πξνο ην Γηαηάθηε.
17. Σελ ππ. αξηζκ. Α/Α 2223/2019 (ΑΓΑ: ΦΦΒΞ7Λ6-ΠΥ8) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθνχ θαη Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ.
18. Σελ ππ’ αξηζκ. 242/22-4-2019 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο.
Ζ Έλσζε αζινπαηδηψλ Παηξψλ (ΔΑΠ) είλαη έλα απφ ηα ηζηνξηθφηεξα ζσκαηεία ηεο Πάηξαο, θαζψο
ηδξχζεθε ην 1927 θαη έθηνηε ππήξμε πξσηνπφξνο ζε ζεκαληηθά Αζιήκαηα. Πξψηα ηδξχζεθαλ ηα ηκήκαηα βφιετ
θαη κπάζθεη αλδξψλ θαη ην 1928, έλα ρξφλν κεηά ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζσκαηείνπ, δεκηνπξγήζεθαλ ηα γπλαηθεία
ηκήκαηα κπάζθεη θαη βφιετ, απφ ηα πξψηα ζηελ Διιάδα. Γηαρξνληθά ε ΔΑΠ έρεη δηαγξάςεη κηα ζεκαληηθή
δηαδξνκή ζηνλ αζιεηηζκφ κε ζπνπδαίεο δηαθξίζεηο ζε παλειιαδηθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν.
Ζ νκάδα βφιετ γπλαηθψλ αγσλίζηεθε ηελ Παξαζθεπή, 19 Απξηιίνπ 2019, ζην γήπεδφ ηεο, ζηνλ 3νλ θαηά
ζεηξά ηειηθφ κε ηελ νκάδα ηνπ Δξπζξνχ Αζηέξα θαη ζηέθζεθε πξσηαζιήηξηα Πεινπνλλήζνπ. Ζ λίθε απηή ηελ
νδεγεί καδί κε άιιεο ηέζζεξηο πξσηαζιήηξηεο νκάδεο ησλ Δλψζεσλ Παλειιαδηθά (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
δχν λεζηψλ) ζε αγψλεο γηα ηηο 3 πξψηεο ζέζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ άλνδν ζηελ Α2 Δζληθή Γπλαηθψλ ζην βφιετ.
Δθηφο απφ ηελ Παηξηλή νκάδα ζα ζπκκεηάζρνπλ νη εμήο νκάδεο: Αξγπξφπνπιε, Ακπειφθεπνη, ΓΔ
Ζξαθιείνπ θαη Λέζβνο, ελψ απφ ηηο 5 νκάδεο νη 3 πξψηεο ζα πάξνπλ ηελ άλνδν γηα ηελ Α2 Δζληθή.
Πξνο ηνχην, έρεη αλαηεζεί ζηελ Δ.Α.Π. ε δηεμαγσγή ηνπ εηδηθνχ Σνπξλνπά Αλφδνπ ζηελ Α2 Δζληθή
θαηεγνξία Γπλαηθψλ βφιετ, 1-5 Μαΐνπ 2019, ζηελ Πάηξα. Ζ κεγάιε απηή γηνξηή ζα δηεμαρζεί ζην γήπεδν ηνπ
ηζηνξηθνχ ζσκαηείνπ ηεο Δ.Α.Π., πνπ θέηνο θιείλεη 92 ρξφληα ηζηνξίαο θαη παξνπζίαο ζηηο Δζληθέο θαηεγνξίεο
ηηκψληαο θαη πξεζβεχνληαο ηελ πφιε ηεο Πάηξαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν.
Ο ζςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ ηος Τοςπνοςά αναλύεηαι υρ ακολούθυρ:
Γηακνλή: 6.200 επξψ (73 άηνκα, 1-5/5/2019)
Γηαηξνθή 1.950 επξψ (73 άηνκα, 2 αγσληζηηθά γεχκαηα εκεξεζίσο 1-5/5/2019)
Δζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ησλ νκάδσλ 450 επξψ (1-5/5/2019)
Ηαηξφο, δηαηηεηέο, αγσλνδίθε επηηξνπή, Νεξά 1.250 επξψ (1-5-2019)
Σύνολο 9.850,00 εςπώ
χκθσλα κε ηελ 253/28-12-2018 (ΑΓΑ: ΨΑ407Λ6-Κ0Χ) απόθαζη ηος Πεπιθεπειακού Σςμβοςλίος
Γςηικήρ Δλλάδαρ πεξί έγθξηζεο πξνγξάκκαηνο Αζιεηηθψλ – Πνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην έηνο 2019, ε ΠΓΔ αλαγλσξίδνληαο ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ νθείιεη λα παίμεη ζηελ
πξναγσγή ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ ηεο πεξηνρήο πνπ ζα δηαηεξήζνπλ δσληαλή ηελ αζιεηηθή θαη
πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, κπνξεί λα ζπλδηνξγαλψζεη ζε ζπλεξγαζία κε Αζιεηηθνχο πιιφγνπο θαη λα
επηρνξεγήζεη έλα επξχ θάζκα αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπηθήο, παλειιήληαο θαη δηεζλνχο εκβέιεηαο.
Δηδηθφηεξα, ν αζιεηηζκφο απνηειεί δηαρξνληθά κηα δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν κηθξψλ θαη
κεγάισλ. Απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα ε ζεκαζία ηνπ είλαη κεγάιε, θαζψο ζηνρεχεη ζηε ζσκαηηθή θαη
εζηθνπλεπκαηηθή αλάπηπμε αιιά θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα νθέιε πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ άζιεζε είλαη πνιχπιεπξα . Σφζν ηα αηνκηθά φζν θαη ηα νκαδηθά αζιήκαηα ζπκβάιινπλ
ζηε ζσκαηηθή θαη ζηελ ςπρηθή επεμία. Ο άλζξσπνο πνπ αζιείηαη απνθηά πγεία, δσληάληα θαη ελεξγεηηθφηεηα.
Καη’ επέθηαζε ηνλψλεηαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπ, απνθηά ζεηηθή απηνεηθφλα θαη πηνζεηεί κηα αηζηφδνμε ζηάζε
δσήο. Έηζη, κπνξεί λ’ αληαπνθξηζεί πην απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη λα
αληηκεησπίζεη κε ςπρηθφ ζζέλνο ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ.
Παξάιιεια κε ηελ ςπρηθή απηή αλάηαζε ζπληειείηαη θαη ε αλαδσνγφλεζε ηνπ πλεχκαηνο. Ννεηηθέο
ηθαλφηεηεο φπσο ε αληίιεςε, ε πξνζνρή, ε απηνζπγθέληξσζε θαη ε κλήκε θαιιηεξγνχληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ζε έλα άζιεκα είλαη απαξαίηεηε ηφζν ε εγξήγνξζε ηνπ ζψκαηνο φζν θαη ηνπ
πλεχκαηνο. Δθηφο απηνχ ν αζιεηηζκφο δηδάζθεη ηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ απηνπεηζαξρία. Ο λένο πνπ αγσλίδεηαη
αηνκηθά ή νκαδηθά καζαίλεη λα είλαη ζπλεπήο, εξγαηηθφο, επίκνλνο θαη ππνκνλεηηθφο. Απηέο νη αξεηέο,
εμάιινπ, ζα ηνπ θαλνχλ ρξήζηκεο ζηε κειινληηθή ηνπ δσή θαη ζηαδηνδξνκία.
Δπηπιένλ, είλαη αλάγθε λα ηνλίζνπκε πσο ηα νκαδηθά αζιήκαηα, φπσο είλαη ην βφιετ, ζπκβάιινπλ ζε
κεγάιν βαζκφ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ελφο λένπ αλζξψπνπ. πγθεθξηκέλα, ν καδηθφο αζιεηηζκφο δηδάζθεη ην
πλεχκα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο επγελνχο άκηιιαο αιιά θαη κεζνπξφζεζκα θαη ηαιέληα ζα
αλαδείμεη θαη ρξήκαηα ζα εμνηθνλνκήζεη απφ ηηο δαπάλεο ηεο πγείαο. Τγηείο πνιίηεο ζεκαίλεη ιηγφηεξεο
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δαπάλεο γηα ηαηξηθή, λνζειεπηηθή θαη θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Με ιίγα ιφγηα, φπσο πξνζθπψο έρεη ιερζεί,
«Ο αζιεηηζκφο δίλεη ρξφληα ζηε δσή θαη δσή ζηα ρξφληα».
O αζιεηηζκφο είλαη παγθφζκην θνηλσληθφ θαηλφκελν, ην νπνίν ηζηνξηθά έρεη απνδείμεη ηελ ηδηαίηεξε
επηξξνή πνπ αζθεί ζε πνιινχο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο.
Δίηε σο δξαζηεξηφηεηα ζσκαηηθήο άζθεζεο είηε σο ζέακα ν αζιεηηζκφο θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ησλ
αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ (ςπραγσγηθψλ-παηδαγσγηθψλ-ςπρνινγηθψλ - θνηλσληθψλ) ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν
φζν θαη ζε θνηλσληθφ.
Ζ 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 ηελ ελζάξξπλζε πξαγκαηνπνίεζεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπηθήο θαη ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο,
ζπκκεηέρνληαο θαη ζηεξίδνληαο αζιεηηθέο δξάζεηο φπσο ηε δηνξγάλσζε ηνπ εηδηθνχ ηνπξλνπά πνπ νδεγεί ζηελ
άλνδν Α2 Δζληθήο Γπλαηθψλ βφιετ.
ην ελ ιφγσ εηδηθφ ηνπξλνπά, φπσο έρεη δείμεη ε ηζηνξία θαη ε εκπεηξία ησλ πνιιψλ κέρξη ζηηγκήο
ηνπξλνπά πνπ έρεη αλαιάβεη ε πφιε ηεο Πάηξαο, αλακέλεηαη εθηφο απφ ην πιήζνο ησλ αζιεηξηψλ πνπ ζα
αγσληζηνχλ, λα βξεζνχλ θαη λα επηζθεθζνχλ ηελ πφιε ηεο Πάηξαο, γνλείο, ζπγγελείο ησλ αζιεηξηψλ, θίιαζινη
θαη παξάγνληεο ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ βφιετ, αιιά θαη ελ γέλεη ηνπ αζιεηηζκνχ, γεγνλφο ην νπνίν ζα έρεη
ζεηηθφηαηε επίπησζε ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη φρη κφλν, ηνλψλνληαο ηελ νηθνλνκηθή θαη ηνπξηζηηθή δσή
θαη αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο.
Ζ Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ, ζα ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε ησλ αγψλσλ ηνπ Δηδηθνχ Σνπξλνπά Βφιετ
Αλφδνπ ζηελ Α2 Δζληθή Καηεγνξία Γπλαηθψλ βφιετ πνπ έρεη αλαηεζεί ζηελ Δ.Α.Π. θαη ζα δηεμαρζεί ζηελ
Πάηξα, 1-5/5/2019, κε ηε θάιπςε ηνπ κόζηοςρ διαμονήρ (διαμονή με ππυινό) αζιεηξηψλ ησλ νκάδσλ ηνπ ελ
ιφγσ Σνπξλνπά, αλαγθαίαο γηα ηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ηνπ, δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.000,00 εςπώ
ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α..
ην πιαίζην ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο κε ζπιινγή πξνζθνξψλ ππνβιήζεθαλ νη κάηυθι
πποζθοπέρ γηα ηε δηακνλή ζηελ Πάηξα (δηακνλή κε πξσηλφ) 34 αηφκσλ ζε δίθιηλα δσκάηηα κε άθημε ηελ 01ε
/05/2019 θαη αλαρψξεζε ζηηο 05/05/2019.
Α) Πποζθοπά ηος γπαθείος Γενικού Τοςπιζμού Solar Τravel για διαμονή ζηο ξενοδοσείο Galaxy Patras,
ζςνολικού ποζού 3.350,00 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α..
Β) Πποζθοπά ηος γπαθείος Γενικού Τοςπιζμού Fast Τravel για διαμονή ζηο ξενοδοσείο ΜeditteraneePatras, ζςνολικού ποζού 3.000,00 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α..
Ζ δαπάλε ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ζην εηδηθφ ηνπξλνπά Αλφδνπ ζηελ Α2
Δζληθή Καηεγνξία Γπλαηθψλ βφιετ, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, ζπληειεί ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ
θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν (Ν.3852/2010), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ζπγθεθξηκέλα θαιχπηνπλ ηελ θνηλή νξγάλσζε κε ηνπηθνχο θνξείο αζιεηηθψλ
εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αζιεηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο, αιιά
θαη κία εθ ησλ βαζηθψλ επηδηψμεσλ ηεο πνπ πξέπεη λα είλαη ε πξνψζεζε πγηψλ δξάζεσλ νη νπνίεο πξνάγνπλ
ηηο εζηθέο αμίεο, ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή πξνζπάζεηα, ηελ επγελή άκηιια ηελ αξεηή, ηελ ειεπζέξα βνχιεζε
σο κέζν εζσηεξηθήο απειεπζέξσζεο θαη αλζξψπηλεο νινθιήξσζεο.
Παξφηη, φπσο αλαθέξζεθε, έλαο εθ ησλ πξσηαξρηθψλ ζηφρσλ θαη βαζηθή επηδίσμε ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη ε
πξνψζεζε αζιεηηθψλ θαη πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ νη νπνίεο πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηηο
εζηθέο αμίεο, εληνχηνηο ε εθηεηακέλε θαη παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα γηα
ζπκκεηνρή ζε πνιπδάπαλεο δξαζηεξηφηεηεο, έζησ θαη παξφκνηαο πνιηηηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο εκβέιεηαο, δηα
ηνχην ε Πεξηθέξεηα ζπκβάιεη θαη ζπκκεηέρεη νηθνλνκηθά ζε εθδειψζεηο θαη δξάζεηο, ησλ νπνίσλ πηζηεχεη ζηελ
νπζηψδε ζπκβνιή ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ζηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπο. Σν θφζηνο πνπ
ζα θιεζεί λα θαιχςεη ε Πεξηθέξεηα θαηά ηελ άπνςή καο δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα δελ ππεξβαίλεη ην εθ ηεο εηδηθήο απηήο πεξίζηαζεο
(νηθνλνκηθή θξίζε) επηβεβιεκέλν θαη αλαγθαίν κέηξν, ην νπνίν πεγάδεη απφ ηελ απαξαίηεηε ιφγσ επνρήο
δεκνζηνλνκηθή ιηηφηεηα.
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Καηόπιν ηυν ανυηέπυ,
Διζηγούμαζηε:
Σελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.000,00 εςπώ
ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΠΓΔ έηνπο 2019, γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηνπ θφζηνπο
δηακνλήο (δηακνλή κε πξσηλφ) αζιεηξηψλ ησλ νκάδσλ, αλαγθαίαο γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ησλ
αγψλσλ, ζην πιαίζην ζπλδηνξγάλσζεο ηεο Δ.Α.Π. κε ηελ Π.Γ.Δ. Δηδηθνχ Σνπξλνπά Βφιετ Αλφδνπ ζηελ Α2
Δζληθή Καηεγνξία Γπλαηθψλ πνπ ζα δηεμαρζεί ζην γήπεδν ηεο ΔΑΠ, ζηελ Πάηξα, απφ 1 έσο 5 Μαΐνπ 2019, κε
απεπζείαο αλάζεζε θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ θαη επηινγήο ηεο νηθνλνκηθφηεξεο, σο εμήο:
δαπάλεο πνζνχ 3.000,00 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. ζην γξαθείν Γεληθνχ Σνπξηζκνχ Fast Τravel
γηα δηακνλή (δηακνλή κε δηαηξνθή) 34 αηφκσλ ζε δίθιηλα δσκάηηα ζην μελνδνρείν Μeditteranee-Patras.
Ζ δαπάλε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ ελ ιφγσ ζπλδηνξγάλσζε: α) ζπληειεί ζηελ
εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν
(Ν.3852/2010), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ζπγθεθξηκέλα θαιχπηνπλ ηελ πινπνίεζε
πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειψζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (πεξίπησζε 13) θαζψο θαη ε θνηλή
νξγάλσζε κε ηνπηθνχο θνξείο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο θαη ηε δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο (πεξίπησζε 15), β) είλαη επηβεβιεκέλε θαη απνιχησο αλαγθαία
γηα ηε δηεμαγσγή ηεο Έθζεζεο θαη ησλ παξάιιεισλ εθδειψζεσλ, γ) αηηηνινγείηαη κε κεζηφηεηα, πιεξφηεηα θαη
ζαθήλεηα, δ) πξνθχπηεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηφηεηα, ε επξεία απήρεζε ησλ ελ ιφγσ
εθδειψζεσλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ 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.
Σν πνζφ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη εηδηθά ηνλ Κ.Α.Δ.:
01.072/0844.01.1231. Γη’ απηφ ην ζθνπφ έρεη εθδνζεί η Α/Α 2223/2019 (ΑΓΑ: ΧΦΒΞ7Λ6-ΠΦ8) Απόθαζη
Ανάλητηρ Υποσπέυζηρ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ θαη Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απφςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
 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
– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί χζηαζεο θαη πγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ, φπσο 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 Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ 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
κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.

ΑΔΑ: ΨΝΕΡ7Λ6-ΜΝΨ
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκφο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθψλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 125493/623/22-04-2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.000,00 εςπώ
ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019, γηα ηελ θάιπςε
κέξνπο ηνπ θφζηνπο δηακνλήο (δηακνλή κε πξσηλφ) αζιεηξηψλ ησλ νκάδσλ, αλαγθαίαο γηα ηελ
επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ησλ αγψλσλ, ζην πιαίζην ζπλδηνξγάλσζεο ηεο Δ.Α.Π. κε ηελ Π.Γ.Δ.
Δηδηθνχ Σνπξλνπά Βφιετ Αλφδνπ ζηελ Α2 Δζληθή Καηεγνξία Γπλαηθψλ πνπ ζα δηεμαρζεί ζην
γήπεδν ηεο ΔΑΠ, ζηελ Πάηξα, απφ 1 έσο 5 Μαΐνπ 2019, κε απεπζείαο αλάζεζε θαηφπηλ ζπιινγήο
πξνζθνξψλ θαη επηινγήο ηεο νηθνλνκηθφηεξεο, σο εμήο:
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δαπάλε πνζνχ 3.000,00 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. ζην γξαθείν Γεληθνχ
Σνπξηζκνχ Fast Σravel γηα δηακνλή (δηακνλή κε δηαηξνθή) 34 αηφκσλ ζε δίθιηλα δσκάηηα
ζην μελνδνρείν Μeditteranee-Patras.

Η δαπάλε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ ελ ιφγσ ζπλδηνξγάλσζε: α)
ζπληειεί ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ
ηδξπηηθφ λφκν (Ν.3852/2010), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ζπγθεθξηκέλα θαιχπηνπλ
ηελ πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειψζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (πεξίπησζε
13) θαζψο θαη ε θνηλή νξγάλσζε κε ηνπηθνχο θνξείο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηε
δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο (πεξίπησζε 15),
β) είλαη επηβεβιεκέλε θαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηε δηεμαγσγή ηεο Έθζεζεο θαη ησλ παξάιιεισλ
εθδειψζεσλ, γ) αηηηνινγείηαη κε κεζηφηεηα, πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα, δ) πξνθχπηεη πέξαλ πάζεο
ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηφηεηα, ε επξεία απήρεζε ησλ ελ ιφγσ εθδειψζεσλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ
ζηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ 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.
Σν πνζφ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη εηδηθά
ηνλ Κ.Α.Δ.: 01.072/0844.01.1231. Γη’ απηφ ην ζθνπφ έρεη εθδνζεί η Α/Α 2223/2019 (ΑΓΑ:
ΦΦΒΞ7Λ6-ΠΥ8) Απόθαζη Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ θαη
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ.
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο

Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

