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Πάτρα 8 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ: 181385/1845
ΠΡΟΣ: Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Τουρισμού,
Αθλητισμού, Πολιτισμού &
Απασχόλησης

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1512/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 181232/3005/18.06.2019 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε.– Τμήμα Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Απασχόλησης.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1512/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για
τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε -Π.Ε. Ηλείας με τον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Πύργος 99,
εκδήλωσης με τίτλο « GNN STREETBALL», που θα πραγματοποιηθεί στις 11 – 14 Ιουλίου 2019,
στον Πύργο Ηλείας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.688,00 Ευρώ με ΦΠΑ.», για δικές σας
ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 18/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
28η Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

185323/1883/20.06.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από την συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
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Αρ. Απόφασης 1512/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 78ο θέμα ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Έγκριση
διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε - Π.Ε. Ηλείας με τον
Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Πύργος 99, εκδήλωσης με τίτλο « GNN STREETBALL», που θα
πραγματοποιηθεί στις 11 – 14 Ιουλίου 2019, στον Πύργο Ηλείας, δαπάνης μέχρι του ποσού των
7.688,00 Ευρώ με ΦΠΑ.».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την
υπ’ αριθμ. πρωτ: 181232/3005/18.06.2019 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.– Τμήμα
Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Απασχόλησης., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
Ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος ΠΥΡΓΟΣ 99, δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στο χώρο του μπάσκετ από το
2003 με ακαδημίες εκμάθησης παιδιών από 5 ετών. Ο σύλλογος συμμετέχει στο επίσημο πρωτάθλημα της ΕΣΚΑΗ
στη Γ2 τοπική κατηγορία ανδρών.
Εδώ και πέντε χρόνια διοργανώνει το τουρνουά μπάσκετ με την ονομασία GNN STREETBALL.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση, αφορά μία αθλητική διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται τους καλοκαιρινούς μήνες,
σε κεντρικά σημεία πόλεων, με θέμα το μπάσκετ. Το τουρνουά φέτος κάνει στάση και στην πρωτεύουσα του Νομού
μας, τον Πύργο.
Ο Αθλητικός γυμναστικός σύλλογος ΠΥΡΓΟΣ 99, στην προσπάθειά του για την ανάπτυξη του αθλητισμού, μέσω του
αθλήματος της καλαθοσφαίρισης αλλά και της καθιέρωσης της πόλης του Πύργου ως ιδανικού τόπου τέλεσης
εκδηλώσεων, πραγματοποιεί για 5η συνεχόμενη χρονιά το τουρνουά καλαθοσφαίρισης το 4ήμερο 11-14 Ιουλίου 2019.
Σε αυτό, με την ονομασία GNN STREETBALL θα προσκληθούν να συμμετέχουν μικροί και ενήλικες αθλητές, τόσο
της πόλης του Πύργου όσο και των γύρω περιοχών του νομού.
Στη φετινή διοργάνωση θα παραβρεθούν μεγάλοι αστέρες του μπάσκετ με ενεργό δράση, αλλά και μεγάλα ονόματα
που έχουν γράψει τη μεγάλη ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Το τουρνουά θα ταξιδέψει και σε ακόμα 2 πόλεις του
νομού κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, στη Ζαχάρω και στη Γαστούνη.
Με την εκδήλωση αυτή επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:
Η καθιέρωση της προαναφερθείσας διοργάνωσης στοχεύει να αποτελέσει το έναυσμα για συμμετοχή της νέας γενιάς
στον αθλητισμό, αλλά και στην τόνωση μέσω αυτής της δράσης, της εμπορικής και τουριστικής κίνησης στον Δήμο, με
την προσέλκυση επισκεπτών.
Είναι σημαντικό στις μέρες της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνει η χώρα μας, να διαχέεται το αίσθημα της
αισιοδοξίας και της ψυχικής ανάτασης και να δημιουργούνται μέσα από τον αθλητισμό διδακτικά συμπεράσματα,
ειδικά προς τους νέους, μέσα από δρώμενα με ψυχαγωγικό και αθλητικό χαρακτήρα.
Υπό το πρίσμα του κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα που λαμβάνει η συγκεκριμένη δράση, καθώς και των
μηνυμάτων και αξιών που προβάλλει, η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας επιθυμεί να συμμετέχει ως συνδιοργανώτρια
με το παραπάνω αναφερόμενο ποσό, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες για εξοπλισμό: πτυσσόμενες επιφάνειες δάπεδα, κινητές μπασκέτες, πίνακες σκορ- χρονόμετρα επίθεσης και εκτυπωτικά (αφίσες κλπ).
Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 24.180,00 ευρώ με ΦΠΑ. Η Ιδία
συμμετοχή του συλλόγου ανέρχεται στο ποσό των 16.492,00 με ΦΠΑ.
Η δαπάνη που θα καλύψει η Π.Δ.Ε.- Π.Ε. Ηλείας, κατά την άποψή μας, συνάδει προδήλως με την αποστολή και τις
αρμοδιότητες αυτής και συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών της, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο Ν.3852/2010
και στον Οργανισμό , μέσα από τα οριζόμενα στο Τμήμα Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Απασχόλησης Π.Ε.
Ηλείας.
Επίσης, η δαπάνη για την πραγματοποίηση της ως άνω αναφερόμενης εκδήλωσης σχετίζεται με την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων εκ μέρους της Περιφέρειας οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, αθλητικά, πνευματικά και οικονομικά
συμφέροντα των κατοίκων και συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή τους για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων
και δραστηριοτήτων της περιφέρειας και ανταποκρίνεται στο προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα
όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας (παρ. αα άρθρο 33 του Ν. 4270/2014),
ενόψει των συνθηκών πραγματοποίησής της.
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
συγκεκριμένα τον ειδικό φορέα 151 και Κ.Α.Ε. 0844.01.0006 της Π.Ε. Ηλείας.
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Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών.
Για τις ανάγκες πραγματοποίησης της εκδήλωσης κατατέθηκαν οι κάτωθι προσφορές:
Κόστος πτυσσόμενων επιφανειών – δαπέδων, μπασκετών, πινάκων σκορ, χρονομέτρων επίθεσης, κλπ:
1. Τ.Ν SOLYTION – ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΦΜ.070788470, ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 52, ΠΥΡΓΟΣ, ΔΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ, συνολικό ποσό 6.150,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. SPORTS SOLYTIONS / ATHLETIC & ENTERTAINMENT EQUIPMENT, MONOMATIOY 50, ΑΧΑΡΝΑΙ,
συνολικό ποσό 7.043,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3. MARCADOR / EVENT & PRODUCTION SERVICES, Α.Φ.Μ. 036295735, Ελ. Βενιζέλου 23Α, Νέα Ιωνία,
ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, συνολικό ποσό 7.380,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Κόστος εκτυπωτικών (αφίσες, κλπ):
1. ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΥΑΝΟΥ, ΑΦΜ. 045218660, ΣΥΛΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ 8, ΠΥΡΓΟΣ, ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ,
συνολικό ποσό 1.475,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. ΚΟΡΚΟΛΗ ΣΩΤ. ΘΕΟΔΩΡΑ, ΑΦΜ 047182181, ΕΡΜΟΥ 3, ΠΥΡΓΟΣ, ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, συνολικό ποσό 1480.00
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3. Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ – Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε., Α.Φ.Μ. 800063234, 73Ο ΧΙΛ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ –
ΠΥΡΓΟΥ - ΑΜΑΛΙΑΔΑ, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, συνολικό ποσό 1488,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί σύστασης και συγκρότησης Περιφερειών .
2.Την απόφαση 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
(ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) , το οποίο τροποποιήθηκε με το
άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη , την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τ Ά/2012), «Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμοδία για την έγκριση
των δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού , εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − 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 (ΕΕ L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και , κατά περίπτωση,
επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου
λογιστικού.
5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
6.Την με αριθμό 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291/11.8.2010 τ.β.) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.»
7.Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
8.Την αριθμ.228/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2019» (ΑΔΑ. 6Ζ067Λ6-Γ03).
9.Την υπ΄αρ. 253/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση προγράμματος Αθλητικών - Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019».
10.Tο με αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ σύμφωνα με το οποίο « η
έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε
συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».
11.Την αριθ. 6302/60 (ΦΕΚ 211/30-1-2017/τ.Β’) απόφαση Π.Δ.Ε περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Δ.Ε» και 6296/59/(ΦΕΚ 211/30-1-2017/τ.Β’) περί
«Μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων : α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε. και β) σε
περιφερειακούς συμβούλους Π.Δ.Ε».
12. Την με αριθμ. Α/Α 2288 απόφαση ανάληψης από την Δ/νση Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.
13. Την αριθμ. 318/2019 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής του Περιφερειακού
Συμβουλίου Π.Δ.Ε, περί έγκρισης αναγκαιότητας της αναφερομένης στο θέμα συνδιοργάνωσης.
14. Τις ως άνω αναφερόμενες προσφορές που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία, στα πλαίσια της εν λόγω
συνδιοργάνωσης, τις οποίες επισυνάπτουμε.

ΑΔΑ: ΨΦΝΛ7Λ6-03Λ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε -Π.Ε. Ηλείας με
τον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Πύργος 99, εκδήλωσης με τίτλο « GNN STREETBALL», που θα
πραγματοποιηθεί στις 11 – 14 Ιουλίου 2019, στον Πύργο Ηλείας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.688,00 Ευρώ
με ΦΠΑ».
Η δαπάνη αναλύεται ως εξής, σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες προσφορές που υπεβλήθησαν στην Υπηρεσία
μας:
Περιγραφή Δαπανών
Κόστος (€) με ΦΠΑ
Κόστος πτυσσόμενων επιφανειών – δαπέδων, μπασκετών, πινάκων σκορ,
χρονομέτρων επίθεσης, κλπ:
Τ.Ν SOLYTION – ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΦΜ.070788470,
6.150,00 €
ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 52, ΠΥΡΓΟΣ, ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, συνολικό ποσό 6.150,00 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Κόστος εκτυπωτικών (αφίσες, κλπ):
ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΥΑΝΟΥ, ΑΦΜ. 045218660, ΣΥΛΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ 8,
1.475,00 €
ΠΥΡΓΟΣ, ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, συνολικό ποσό 1.475,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Σύνολο
7.625,00 €
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
συγκεκριμένα τον ειδικό φορέα 151 και Κ.Α.Ε. 0844.01.0006 της Π.Ε. Ηλείας.
Παρακαλούμε επίσης, όπως εξουσιοδοτηθεί ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, για την
υπογραφή συμβάσεων – όπου απαιτείται – και αφορούν στην ανωτέρω εκδήλωση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του
ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση,
Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/72-2017).
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 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-32017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με
την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 181232/3005/12.06.2019 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.– Τμήμα Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Απασχόλησης.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε -Π.Ε. Ηλείας με
τον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Πύργος 99, εκδήλωσης με τίτλο « GNN STREETBALL», που θα
πραγματοποιηθεί στις 11 – 14 Ιουλίου 2019, στον Πύργο Ηλείας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.688,00
Ευρώ με ΦΠΑ..
Η δαπάνη αναλύεται ως εξής, σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες προσφορές που υπεβλήθησαν στην
Υπηρεσία:
Περιγραφή Δαπανών
Κόστος πτυσσόμενων επιφανειών – δαπέδων, μπασκετών, πινάκων σκορ,
χρονομέτρων επίθεσης, κλπ:
Τ.Ν
SOLYTION
–
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
ΚΩΝ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΑΦΜ.070788470, ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 52, ΠΥΡΓΟΣ, ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ,
συνολικό ποσό 6.150,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Κόστος εκτυπωτικών (αφίσες, κλπ):
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΥΑΝΟΥ,
ΑΦΜ.
045218660,
ΣΥΛΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ 8, ΠΥΡΓΟΣ, ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, συνολικό ποσό
1.475,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Σύνολο

Κόστος (€) με ΦΠΑ
6.150,00 €

1.475,00 €
7.625,00 €

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και συγκεκριμένα τον ειδικό φορέα 151 και Κ.Α.Ε. 0844.01.0006 της Π.Ε. Ηλείας.
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Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, κ. Γεώργιο Γεωργιόπουλο, για την υπογραφή
συμβάσεων – όπου απαιτείται – και αφορούν στην ανωτέρω εκδήλωση.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

