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ΠΡΟ: Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1405/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 189716/1590/25.06.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε
Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1405/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξίζκ. 1254/2019 Απόθαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δηελέξγεηαο δαπάλεο
θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ 2.500,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο - Π.Δ. Αραΐαο ζηελ δηεμαγσγή από ηνλ Αζιεηηθό θαθηζηηθό Όκηιν
Αηγίνπ, ηνπ Παλειιελίνπ Οκαδηθνύ Πξσηαζιήκαηνο Α’ Δζληθήο Καηεγνξίαο 2019 ζην θάθη, πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Πάηξα από 03-08 Ινπιίνπ 2019»», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 21/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
28ε Ινπλίνπ, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

185323/1883/20.06.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
7. ύξκνο Γεώξγηνο-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεώξγηνο ηαζνύιηαο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθε ν θ. Παξαζθεπόπνπινο Γεξάζηκνο,
Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
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Απ. Απόθαζηρ 1405/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 4ο θέμα ηηρ ππο ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ηο ζώμα
ζςμθώνηζε ομόθωνα, κε ηίηιν: «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξίζκ. 1254/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δηελέξγεηαο δαπάλεο θαη δηάζεζεο
πίζησζεο πνζνύ 2.500,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο - Π.Δ. Αραΐαο ζηελ δηεμαγσγή από ηνλ Αζιεηηθό θαθηζηηθό Όκηιν Αηγίνπ, ηνπ Παλειιελίνπ
Οκαδηθνύ Πξσηαζιήκαηνο Α’ Δζληθήο Καηεγνξίαο 2019 ζην θάθη, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Πάηξα
από 03-08 Ινπιίνπ 2019»».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε ηελ
ππ’ αξηζκ. πξση 189716/1590/25.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζε Αλάπηπμεο Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα
Σνπξηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Πνιηηηζκνύ θαη Απαζρόιεζεο, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έρνληαο ππφςε:
1. Τηο 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 - ΟΤΑ Β’.
2. Τελ 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 «Τξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «Σθνπφο» 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
Σπκβνπιίνπ 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. Τηο 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. Τηο 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. Τηο 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. Τν 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. Τελ 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. Τελ 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. Τελ ππ’ αξηζκ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/ΥΟΓΓ/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 Υπ. Οηθνλνκίαο, αλαπξνζαξκφζηεθε ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ
άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500) επξψ.
13. Τηο 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. Τελ αξηζκ. 34/12-3-2015 απφθαζε ηνπ Π.Σ. 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. Τελ ππ. αξηζκ. 228/15-11-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε
ζέκα «Έγθξηζε
Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019.
16. Τελ ππ΄ αξηζκ. 225/2019 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθνχ
Σπκβνπιίνπ ΠΓΔ κε ζέκα: «Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο- Π.Δ. Αραΐαο
ζηελ δηεμαγσγή απφ ηνλ Αζιεηηθφ Σθαθηζηηθφ Όκηιν Αηγίνπ, ηνπ Παλειιελίνπ Οκαδηθνχ Πξσηαζιήκαηνο Α’ Δζληθήο
Καηεγνξίαο 2019 ζην Σθάθη, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Πάηξα απφ 03-08 Ινπιίνπ 2019, κε ηε δηαδηθαζία ηεο
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απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ θαη επηινγή ηεο ρακειφηεξεο – νηθνλνκηθφηεξεο, δαπάλεο κέρξη
ηνπ πνζνχ ησλ 2.500,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, θαη αθνξά ηελ θηινμελία (δηακνλή) αζιεηψλ-ηξηψλ,
θξηηψλ- αγσλνδίθσλ, αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο»
17. Τελ ππ΄αξηζκ. 253/28-12-2018 Απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδνο κε ζέκα: Έγθξηζε Σρεδίνπ
δξάζεο Αζιεηηθψλ –Πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην έηνο 2019.
18. 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 Υπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, αζιεηηθνχο
ζπιιφγνπο, δήκνπο, θαζψο θαη κε άιινπο θνξείο Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ.
19. Γηα ηηο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ησλ λ.π.δ.δ. ειιείςεη ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ιακβάλεηαη ππφςε ε λνκνινγία ηνπ
Δ.Σ., 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.
20. Τελ ππ΄αξηζκ. 1254/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε δηελέξγεηαο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνχ 2.500,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, γηα ηε
ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο - Π.Δ. Αραΐαο ζηελ δηεμαγσγή απφ ηνλ Αζιεηηθφ Σθαθηζηηθφ Όκηιν
Αηγίνπ, ηνπ Παλειιελίνπ Οκαδηθνχ Πξσηαζιήκαηνο Α’ Δζληθήο Καηεγνξίαο 2019 ζην Σθάθη, πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Πάηξα απφ 03-08 Ινπιίνπ 2019.»
Με ην ππ΄αξηζκ. 21/09-04-2019 έγγξαθφ ηνπ ν Αζιεηηθφο Σθαθηζηηθφο Όκηινο Αηγίνπ καο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε
ηε δηεμαγσγή ηνπ Παλειιελίνπ Οκαδηθνχ Πξσηαζιήκαηνο Α’ Δζληθήο Καηεγνξίαο 2019, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηελ Πάηξα απφ 03-08 Ινπιίνπ 2019. Σην πξσηάζιεκα ζα ζπκκεηάζρνπλ νη θαιχηεξεο νκάδεο , Πξσηαζιήηξηεο ησλ
Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο καο θαη ν Όκηινο ζα εθπξνζσπήζεη ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο.
Ο Όκηιφο πνπ ηδξχζεθε ην 1976 θαη απνηειεί έλα ηζρπξφ επαξρηαθφ ζσκαηείν κε πιήζνο δηαθξίζεσλ, θηινδνμεί, κεηά
ηελ θαηάθηεζε ηαπ Οκαδηθνχ Κππέιινπ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2019 θαη ηελ θαηάθηεζε ηνπ νκαδηθνχ
Πξσηαζιήκαηνο Π.Ο. Α' Δζληθήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2019, λα ζπκκεηάζρεη ζην Πξσηάζιεκα Α' Δζληθήο
ηεο ρψξαο καο θαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε ζθαθηζηέο ηεο πεξηνρήο καο λα αγσληζηνχλ ζηελ θνξπθαία απηή
δηνξγάλσζε, αληηκεησπίδνληαο ηζρπξφηαηνπο αληηπάινπο, πξνθεηκέλνπ λα αλεβάζνπλ ην επίπεδφ ηνπο.
Η Διιεληθή Σθαθηζηηθή Οκνζπνλδία, απνθάζηζε, κεηά απφ αηηήκαηα παξαγφλησλ θαη ζθαθηζηψλ ησλ ζσκαηείσλ ηεο
ΠΓΔ, λα δηεμάγεη ηελ θνξπθαία δηνξγάλσζε ηεο ρψξαο καο, ην Παλειιήλην Οκαδηθφ Πξσηάζιεκα Α` Δζληθήο
Καηεγνξίαο 2019, ζηελ έδξα ηεο ΠΓΔ, ζηελ Πάηξα, ηηκψληαο ηελ πεξηνρή καο.
Δπί κηα νιφθιεξε εβδνκάδα Θα πξνβάιιεηαη ε ΠΓΔ, κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Παγθφζκηαο
Οκνζπνλδίαο Σθάθη (Δ.Ι.D.Δ.) θαη ηεο Δ.Σ.Ο., θαζψο θαη απφ ηα ΜΜΔ, ηνπ έληππν θαη ηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν.
Σθαθηζηέο απφ ην εμσηεξηθφ θαη άιια κέξε ηεο ρψξαο (πνιινί κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη θίινπο) Θα έξζνπλ λα
παξαθνινπζήζνπλ ηελ δηνξγάλσζε, λα αγσληζηνχλ ζ' απηή θαη λα γλσξίζνπλ ηελ ΠΑΔ θαη ηα αμηνζέαηά ηεο,
εληζρχνληαο ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε.
Η θνξπθαία ζθαθηζηηθή δηνξγάλσζε, ηελ νπνία δηεθδηθνχζαλ πνιιέο πφιεηο ηεο ρψξαο µαο, απνηειεί Κνηλσληθφ θαη
αζιεηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ γεγνλφο θαη επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζµαηα ζηελ πεξηνρή πνπ δηεμάγεηαη. Η παξαθνινχζεζε
ησλ αγψλσλ θνξπθαίσλ μέλσλ θαη Διιήλσλ ζθαθηζηψλ θαη ε αλάιπζή ηνπο ζα δηεπξχλεη ηηο γλψζεηο θαη ζα
αλεβάζεη ην αγσληζηηθφ επίπεδν ηνπ ζθαθηζηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΠΓΔ.
Κάζε µηα απὀ ηηο ηξηάληα ηέζζεξηο (34) πεξίπνπ νµάδεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ, µε ηνπιάρηζηνλ δεθαµειή ζχλζεζε, ζα
θαιχςεη ηα έμνδα ζπµµεηνρήο ηεο µε ίδηα ρξήκαηα θαη ρξήκαηα απφ νηθνλνκηθή ζηήξημε Φνξέσλ ηεο πεξηνρήο ηεο
(Πεξηθέξεηα, Γήκν θιπ).
Ο εθηηκψµελνο πξνυπνινγηζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ, «σο εθπξνζψπνπ ηεο ΠΓΔ», αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα
ρηιηάδσλ επξψ (10.000,00 €), εθ ησλ νπνίσλ ηα πεληαθφζηα επξψ (500,00 ) είλαη ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζηνπο
αγψλεο.
Με ην ππ’ αξηζκ. 181207002/13-12-2018 έγγξαθφ ηεο ε Διιεληθή Σθαθηζηηθή Οκνζπνλδία (ΔΣΟ) βεβαηψλεη φηη ηα
ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζηελ Τειηθή Φάζε ηνπ Παλειιήληνπ Οκαδηθνχ Πξσηαζιήκαηνο Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο
θαιχπηνπλ εμ ηδίσλ ηα έμνδα δηακνλήο ηεο νκάδαο ηνπο ζηα μελνδνρεία ηεο δηνξγάλσζεο ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε
πξνθήξπμε πνπ εθδίδεη ε Οκνζπνλδία.
Η ΔΣΟ ελδέρεηαη λα θαιχςεη κέξνο κφλν ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο ησλ νκάδσλ κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ΓΣ.
Με ηελ ππ΄αξηζκ. 1254/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο εγθξίζεθε ε
δηελέξγεηα δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνχ 2.500,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο - Π.Δ. Αραΐαο ζηελ δηεμαγσγή απφ ηνλ Αζιεηηθφ Σθαθηζηηθφ Όκηιν Αηγίνπ, ηνπ
Παλειιελίνπ Οκαδηθνχ Πξσηαζιήκαηνο Α’ Δζληθήο Καηεγνξίαο 2019 ζην Σθάθη, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ
Πάηξα απφ 03-08 Ινπιίνπ 2019.
Με ην ππ΄αξηζκ. 21.2/24-06-2019 έγγξαθφ ηνπ ν Αζιεηηθφο Σθαθηζηηθφο Όκηινο Αηγίνπ καο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε
ηελ αιιαγή εκεξνκεληψλ δηεμαγσγήο ηνπ Παλειιελίνπ Οκαδηθνχ Πξσηαζιήκαηνο Α’ Δζληθήο Καηεγνξίαο 2019 απφ
03-08 Ινπιίνπ 2019 ζε 1-6 Ινπιίνπ 2019, ιφγσ πξνθήξπμεο ησλ Βνπιεπηηθψλ Δθινγψλ, ζηηο 07 Ινπιίνπ 2019.
Καηφπηλ απηψλ,
Δηζεγνχκαη
Τελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξίζκ. 1254/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
κε ζέκα «Έγθξηζε δηελέξγεηαο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνχ 2.500,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α,
γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο - Π.Δ. Αραΐαο ζηελ δηεμαγσγή απφ ηνλ Αζιεηηθφ Σθαθηζηηθφ
Όκηιν Αηγίνπ, ηνπ Παλειιελίνπ Οκαδηθνχ Πξσηαζιήκαηνο Α’ Δζληθήο Καηεγνξίαο 2019 ζην Σθάθη, πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Πάηξα απφ 03-08 Ινπιίνπ 2019», σο πξνο ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ Παλειιελίνπ
Οκαδηθνχ Πξσηαζιήκαηνο Α’ Δζληθήο Καηεγνξίαο 2019 ζην Σθάθη, απφ 03-08 Ινπιίνπ 2019 ζε 1-6 Ινπιίνπ 2019,
ιφγσ πξνθήξπμεο ησλ Βνπιεπηηθψλ Δθινγψλ, ζηηο 07 Ινπιίνπ 2019.
Καηά ηα ινηπά ε 1254/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ηζρχεη σο έρεη.

ΑΔΑ: ΨΛΥ07Λ6-1ΩΨ
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. 248595/2712/2016 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.
 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/72-2017).
 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./23-32017).
 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).

ΑΔΑ: ΨΛΥ07Λ6-1ΩΨ
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 189716/1590/25.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζε Αλάπηπμεο Π.Δ. Ηιείαο ηεο
Π.Γ.Δ. – Σκήκα Σνπξηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Πνιηηηζκνύ θαη Απαζρόιεζεο.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Σξνπνπνηεί ηελ ππ΄ αξίζκ. 1254/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δηελέξγεηαο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ 2.500,00 επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο - Π.Δ. Αραΐαο ζηελ
δηεμαγσγή από ηνλ Αζιεηηθό θαθηζηηθό Όκηιν Αηγίνπ, ηνπ Παλειιελίνπ Οκαδηθνύ Πξσηαζιήκαηνο Α’
Δζληθήο Καηεγνξίαο 2019 ζην θάθη, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Πάηξα από 03-08 Ινπιίνπ 2019», σο
πξνο ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ Παλειιελίνπ Οκαδηθνύ Πξσηαζιήκαηνο Α’ Δζληθήο Καηεγνξίαο
2019 ζην θάθη, από 03-08 Ινπιίνπ 2019 ζε 1-6 Ινπιίνπ 2019, ιόγσ πξνθήξπμεο ησλ Βνπιεπηηθώλ
Δθινγώλ, ζηηο 07 Ινπιίνπ 2019.
Καηά ηα ινηπά ε 1254/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
ηζρύεη σο έρεη.

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 ηεο Δπηηξνπήο
Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

