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ΑΔΑ: ΨΕΠΧ7Λ6-Λ6Β

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 01 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 141337/887

ΠΡΟ:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ Ακλθτιςμοφ,
Εκελοντιςμοφ και Ολυμπιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 643/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 141322/171/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Ακλθτιςμοφ,
Εκελοντιςμοφ και Ολυμπιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 643/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πιςτϊςεων ςυνολικοφ ποςοφ 3.720,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθ διοργάνωςθ του
αγϊνα CROSSCAR του Πανελλθνίου Πρωτακλιματοσ Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ που διοργανϊνει θ
ΚΟΙΝ..Ε.Π. ErgoX plus ςτισ 04 και 05 Ιουνίου 2021», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΨΕΠΧ7Λ6-Λ6Β
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 29/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 31θ Μαΐου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 141588/895/27-05-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ.
τθν ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Χαροκόποσ Αντϊνιοσ- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020
(ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 643/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 31ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πιςτϊςεων ςυνολικοφ ποςοφ 3.720,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ ςυμμετοχι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθ διοργάνωςθ του αγϊνα CROSSCAR του Πανελλθνίου Πρωτακλιματοσ
Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ που διοργανϊνει θ ΚΟΙΝ..Ε.Π. ErgoX plus ςτισ 04 και 05 Ιουνίου 2021».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 141322/171/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Ακλθτιςμοφ,
Εκελοντιςμοφ και Ολυμπιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΣΑ» (ΦΕΚ 139/Α/31-82019).
3. Σο άρκρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) & δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»
4. Σισ διατάξεισ του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ»
5. Σθν εγκφκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΘ-ΔΣΘ) του Τπουργείου Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ
διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν»
6. Α) τθν υπ’ αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου,
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ – υμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με τθν οποία υμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016). Β) τθν υπ’ αρ 165633/8-8-2017 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) με τθν οποία τροποποιείται θ υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
7. Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο
Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ ΠΔΕ για τθν περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ Περιφερειακοφ υμβουλίου περιφερειακισ περιόδου από 1-9-2019 ζωσ και 31-12-2023.
8. Σθν υπ αρικμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/1-9-20 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
715/τ. Τ.Ο.Δ.Δ. 7-9-20 ) Περί «Oριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ»
9. Σθν υπ’αρ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου
και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ»
10. Σθν υπ’ αρικ. 186/20 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου (20θ υνεδρίαςθ ςτισ 22-12-20) «Ζγκριςθ
Προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021» (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8). Θ Απόφαςθ αυτι, αφοφ
ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικ. 2730/11-1-21 απόφαςθ του υντονιςτι
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ).
11. Σο υπ’ αρικμ. 95796/1871 ζγγραφο τθσ ζγγραφο τθσ Ergo X plus ΚΟΙΝ..ΕΠ.
12. Tθν αρικ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/135810/7503/27-5-21 Βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ
φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 ο Περιφερειάρχθσ «αποφαςίηει για τθν
ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ όλων των εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό πιςτϊςεων,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των πιςτϊςεων που εγγράφονται ςε αυτόν με αναμόρφωςθ, με τθν ζκδοςθ
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απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. Για τθν άςκθςθ τθσ αρμοδιότθτασ αυτισ δεν απαιτείται προθγοφμενθ
απόφαςθ ςυλλογικοφ οργάνου, εκτόσ αν αυτι είναι απαραίτθτθ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ
εξειδίκευςθ τθσ πίςτωςθσ. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, πριν από τθν απόφαςθ του Περιφερειάρχθ,
προθγείται απόφαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ για μζροσ ι το ςφνολο των πιςτϊςεων που χριηουν
εξειδίκευςθσ. Εξειδικευμζνθ κεωρείται θ πίςτωςθ, όταν κατονομάηεται ρθτά θ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ για τθν
οποία προορίηεται και προςδιορίηεται ςτο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίθςθσ του προχπολογιςμοφ.»
Με το υπϋ αρικμ. 95796/1871/14-4-21 ζγγραφο τθσ Ergo X-plus ΚΟΙΝ..ΕΠ.ΡΕΝΣΕ Δ. ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ μασ
ενθμερϊνει για τθ διεξαγωγι αγϊνα CROSSCAR ςτισ 8 και 9 Μαΐου 2021. Ο αγϊνασ ςφμφωνα με το από
19/5/21 ζγγραφό τουσ αναβλικθκe και κα πραγματοποιθκεί ςτισ 4 και 5 Ιουνίου 2021.
Θ Ergo X plus , ΚΟΙΝ..Ε.Π. υλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ , ιδρφκθκε το Νοζμβριο του 2018 ,κι ζχει ζδρα
τισ Ρζντεσ του Δ. Ερφμανκου του Ν. Αχαΐασ. τισ Ρζντεσ του Δ. Ερφμανκου καταςκευάςτθκε αριςτερόςτροφθ
πίςτα μικουσ 1 χλμ, τθρϊντασ όλα τα μζτρα αςφάλειασ , θ οποία αδειοδοτικθκε ςτισ 27/1/21 .
Ο χϊροσ CROSSCAR ςτισ 4 και 5 Ιουνίου 2021εντάχκθκε ςτο αγωνιςτικό Θμερολόγιο τθσ ΟΜΑΕ Ο αγϊνασ
προςμετρά ςτο “Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ.”Πρόκειται για αγϊνα εξαιρετικισ
ςθμαςίασ για τουσ ςυμμετζχοντεσ κακϊσ είναι ο εναρκτιριοσ αγϊνασ του πρωτακλιματοσ. Ο αγϊνασ Crosscar
είναι ατομικόσ , δθλαδι οι ςυμμετζχοντεσ διαγωνίηονται για τθν ταχφτερθ χρονικά διζλευςθ τθσ πίςτασ.
υμμετζχουν με χωμάτινεσ φόρμουλεσ 600 και άνω κυβικϊν όπωσ επίςθσ και με κατάλλθλα διαμορφωμζνα
αυτοκίνθτα. Οι ςυμμετοχζσ αναμζνεται να ξεπεράςουν τισ 40. Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα θ Ergo X-plus
ΚΟΙΝ..ΕΠ.ΡΕΝΣΕ Δ. ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ κα τθριςει επιμελϊσ όλα τα Τγειονομικά Πρωτόκολλα τθσ ΟΜΑΕ και τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ.
Θ Ergo X-plus ΚΟΙΝ..ΕΠ.ΡΕΝΣΕ Δ. ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ κατζκεςε επιπλζον ζγγραφο ςτο οποίο αναφζρει ότι δεν ζχει
επιχορθγθκεί από άλλο φορζα για τισ εκδθλϊςεισ κακϊσ και ότι ζωσ τισ 3/6/21 κα κατακζςει ζγκριςθ τζλεςθσ
αγϊνα όπωσ προβλζπεται από τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ομοςπονδίασ.
Ο ςυνολικόσ Προχπολογιςμόσ για τθν υλοποίθςθ τθσ διοργάνωςθσ από τθν Ergo X plus , ΚΟΙΝ..Ε.Π. υλλογικισ και
Κοινωνικισ Ωφζλειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 18.476,00 ςυμπ. ΦΠΑ κατά προςζγγιςθ και περιλαμβάνει :
1.Αμοιβι ειδικοφ ςυμβοφλου μζτρων αςφαλείασ 500 €
2. Αμοιβι εταιρείασ φφλαξθσ για 3 θμζρεσ 1.500 €
3. Αποηθμίωςθ μετακίνθςθσ 500 €
4. Ενοικίαςθ VHF για ενδοςυνεννόθςθ 700 €
5. Μπαταρίεσ VHF (ενοικίαςθ ) 300 €
6. Ενοικίαςθ μικροφωνικισ εγκατάςταςθσ 1.000 €
7. Ενοικίαςθ drone 1.000 €
8. Αναμνθςτικά φορζων 500 €
9. Αναμνθςτικά ςυμμετεχόντων 2.000 €
9. Εκτφπωςθ διαφθμιςτικϊν αφιςϊν και φυλλαδίων 3.000€
10. Αγορά αντιςθπτικϊν, μαςκϊν κλπ ειδϊν προςταςίασ 300€
11. Ενοικίαςθ τριϊν τεμαχίων χθμικϊν WC 600 €
12. Διαφθμιςτικι προβολι ςε ζντυπα και θλεκτρονικά μζςα 3.000 €
τισ παραπάνω τιμζσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκδιλωςθσ κα αναλάβει τθν κάλυψθ κόςτουσ
δαπανϊν που αντιςτοιχοφν ςτθν εκτφπωςθ διαφθμιςτικϊν αφιςϊν και φυλλαδίων για τθν προϊκθςθ τθσ
ακλθτικισ διοργάνωςθσ και ςτθν αγορά αντιςθπτικϊν , μαςκϊν κλπ ειδϊν προςταςίασ που είναι απαραίτθτα για
τθν αςφαλι διεξαγωγι του αγϊνα λόγω τθσ πανδθμίασ ζωσ του ςυνολικοφ ποςοφ των 3.720 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ.
φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 186 παράγραφοσ ΙΙ Θ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ», ςτισ αρμοδιότθτεσ των περιφερειϊν που αφοροφν ςτον τομζα Παιδείασ –Πολιτιςμοφ– Ακλθτιςμοφ
περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων: α) θ ςυμμετοχι ςε προγράμματα πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν φορζων τθσ
περιφζρειασ και των διμων (περίπτωςθ 11), β) θ υλοποίθςθ πολιτιςτικϊν προγραμμάτων και εκδθλϊςεων
υπερτοπικισ ςθμαςίασ (περίπτωςθ 13), γ) θ κοινι οργάνωςθ με τοπικοφσ φορείσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων με
ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τθ διάδοςι τθσ ςτουσ νζουσ (περίπτωςθ 15), δ) θ
υλοποίθςθ ακλθτικϊν προγραμμάτων ςε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και τθ Γενικι Γραμματεία
Ακλθτιςμοφ, ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ, διμουσ, κακϊσ και με άλλουσ φορείσ Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ Δικαίου
(περίπτωςθ 19).
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Θ δαπάνθ θ οποία κα προκλθκεί από τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ ςτθν εν λόγω δράςθ, ςφμφωνα με τα
προαναφερόμενα, μπορεί να μθν εξυπθρετεί άμεςα τθ λειτουργικι δραςτθριότθτα τθσ Περιφζρειασ ι να μθν
ςυνδζεται με τισ λειτουργικζσ τθσ ανάγκεσ, ςυντελεί όμωσ ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν και των αρμοδιοτιτων
τθσ όπωσ αυτζσ καταγράφονται ςτον ιδρυτικό νόμο (Ν.3852/2010) και ςυγκεκριμζνα καλφπτει, τθν κοινι
οργάνωςθ με τοπικοφσ φορείσ ακλθτικϊν προγραμμάτων με ςκοπό τθν προϊκθςθ πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν
δράςεων οι οποίεσ προάγουν τισ θκικζσ αξίεσ, τθν αρετι, τθν ελευκζρα βοφλθςθ, τθ ςυλλογικι προςπάκεια
αλλά κυρίωσ τθν ατομικι προςπάκεια ωσ μζςο εςωτερικισ απελευκζρωςθσ και ανκρϊπινθσ ολοκλιρωςθσ.
φμφωνα με τα ανωτζρω θ δαπάνθ α) είναι λειτουργικι για τθν Περιφζρεια αφοφ ςυντελεί άμεςα ςτθν
εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ Περιφζρειασ και ςυγκεκριμζνα ςτθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν υλοποίθςθ ακλθτικϊν
προγραμμάτων ςε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και τθ Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ, ακλθτικοφσ
ςυλλόγουσ, διμουσ, κακϊσ και με άλλουσ φορείσ Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ Δικαίου β) ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ
δραςτθριοτιτων εκ μζρουσ τθσ Περιφζρειασ , οι οποίεσ προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά , πνευματικά και
οικονομικά ςυμφζροντα των κατοίκων τθσ ι ςυμβάλλουν ςτθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ για τθν προαγωγι των
τοπικϊν υποκζςεων και δραςτθριοτιτων τθσ Περιφζρειασ γ) τζλοσ κατ’ ουδζνα τρόπο υπερβαίνει, ενόψει και
τθσ υπάρχουςασ οικονομικισ ςυγκυρίασ, που επιβάλλει τθν προςαρμογι ςε νζουσ δθμοςιονομικοφσ κανόνεσ
και αρχζσ, το κατά τα διδάγματα τθσ κοινισ πείρασ και λογικισ και τισ ςυναλλακτικζσ αντιλιψεισ προςικον
μζτρο.
Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε για τθν:
Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ για τθν εκτφπωςθ διαφθμιςτικϊν αφιςϊν και φυλλαδίων για τθν προϊκθςθ
τθσ ακλθτικισ διοργάνωςθσ και για τθν αγορά αντιςθπτικϊν , μαςκϊν κλπ ειδϊν προςταςίασ που είναι
απαραίτθτα για τθν αςφαλι διεξαγωγι του αγϊνα λόγω τθσ πανδθμίασ ζωσ του ςυνολικοφ ποςοφ των 3.720 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ για τθν επιτυχθμζνθ διοργάνωςθ του αγϊνα CROSSCAR του Πανελλθνίου
Πρωτακλιματοσ Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ ςτισ 4 και 5 Ιουνίου 2021 που διοργανϊνει θ ΚΟΙΝ..Ε.Π. ErgoX plus
με τθν ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ 2021 τθσ Π.Δ.Ε. και ςυγκεκριμζνα κα πραγματοποιθκεί με
δζςμευςθ πίςτωςθσ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2021 ςτον ΚΑΕ 02.01.072.0844.01.1230
ζναντι του ποςοφ 3.720, 00 € .
Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία που κα ακολουκθκεί για τισ ανωτζρω προμικειεσ είναι ςφμφωνεσ με το άρκρο 118
του Ν. 4412/16 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ με CPV 92621000-0.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/29-82017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
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ΑΔΑ: ΨΕΠΧ7Λ6-Λ6Β
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 141322/171/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Ακλθτιςμοφ,
Εκελοντιςμοφ και Ολυμπιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε..
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 3.720,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.
για τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθ διοργάνωςθ του αγϊνα CROSSCAR του
Πανελλθνίου Πρωτακλιματοσ Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ που διοργανϊνει θ ΚΟΙΝ..Ε.Π. ErgoX plus
ςτισ 04 και 05 Ιουνίου 2021, με το οποίο κα καλυφκεί το κόςτοσ τθσ εκτφπωςθσ διαφθμιςτικϊν
αφιςϊν και φυλλαδίων για τθν προϊκθςθ τθσ ακλθτικισ διοργάνωςθσ και για τθν αγορά
αντιςθπτικϊν, μαςκϊν κλπ ειδϊν προςταςίασ που είναι απαραίτθτα για τθν αςφαλι διεξαγωγι του
αγϊνα λόγω τθσ πανδθμίασ.

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ 2021 τθσ Π.Δ.Ε. και ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ
02.01.072.0844.01.1230 ζναντι του ποςοφ 3.720, 00€.
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ΑΔΑ: ΨΕΠΧ7Λ6-Λ6Β
Η διαδικαςία που κα ακολουκθκεί για τισ ανωτζρω προμικειεσ είναι αυτι που ορίηεται ςτο άρκρο
118 του Ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (CPV 92621000-0).

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, Λφτρασ Ιωάννθσ, πθλιόπουλοσ
Κωνςταντίνοσ, Μωραΐτθσ Νικόλαοσ, Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα και Χαροκόποσ Αντϊνιοσ
ψιφιςαν αρνθτικά.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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