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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 08 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 150004/937

ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 672/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 149989/218/03-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Ακλθτιςμοφ,
Εκελοντιςμοφ και Ολυμπιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 672/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 3.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθ διοργάνωςθ
του «Ευρωπαϊκοφ Παιδικοφ Πρωτακλιματοσ Αντιςφαίριςθσ U12», τθσ Ακλθτικισ Ζνωςθσ Σζνισ «ΝΙΚΗ»
Πατρϊν, που κα πραγματοποιθκεί από 19 Ιουνίου ζωσ 26 Ιουνίου 2021, ςτθν Πάτρα», για δικζσ ςασ
ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: Ψ6ΩΥ7Λ6-ΔΤ4

ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 31/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 7θ Ιουνίου 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.: 150674/946/03-06-2021 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.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Βοφλγαρθ-Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - 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 672/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 22ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 3.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ ςυμμετοχι
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθ διοργάνωςθ του «Ευρωπαϊκοφ Παιδικοφ Πρωτακλιματοσ
Αντιςφαίριςθσ U12», τθσ Ακλθτικισ Ζνωςθσ Σζνισ «ΝΙΚΗ» Πατρϊν, που κα πραγματοποιθκεί από 19
Ιουνίου ζωσ 26 Ιουνίου 2021, ςτθν Πάτρα».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 149989/218/03-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Ακλθτιςμοφ,
Εκελοντιςμοφ και Ολυμπιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 «φκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΤΑ» (ΦΕΚ 139/Α/31-82019).
3. Το 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. Τισ διατάξεισ του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ»
5. Τθν εγκφκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΘ-ΔΤΘ) του Υπουργείου 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 Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ – Συμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με τθν οποία Συμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ
του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016). Β) τθν
υπ’ αρ 165633/8-8-2017 Απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ
και Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) με τθν οποία τροποποιείται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ
Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
7. Τθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο
Ρεριφερειάρχθσ και οι Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι τθσ ΡΔΕ για τθν περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου περιφερειακισ περιόδου από 1-9-2019 ζωσ και 31-12-2023.
8. Τθν υπ αρικμ. πρωτ. ΡΔΕ/ΔΔ/217911/3717/1-9-20 απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 715/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ. 7-9-20 ) Ρερί «Oριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ»
9. Τθν υπ’αρ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Ρροζδρου
και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΡΔΕ»
10. Τθν υπ’ αρικ. 186/20 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου (20θ Συνεδρίαςθ ςτισ 22-12-20) «Ζγκριςθ
Ρροχπολογιςμοφ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021» (ΑΔΑ: ΨΣΡ87Λ6-9Κ8). Θ Απόφαςθ αυτι, αφοφ
ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικ. 2730/11-1-21 απόφαςθ του Συντονιςτι
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟ1Φ-ΨΥΗ).
11.Το υπ’ αρικμ. 135389/1244 ζγγραφο τθσ ζγγραφο τθσ Ακλθτικισ Ζνωςθσ Τζνισ «ΝΙΚΘ» Ρατρϊν .
12.Tθν αρικ. ΡΔΕ/ΔΟΔΕ/143293/7774/2-6-21 Βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 ο Ρεριφερειάρχθσ «αποφαςίηει για τθν
ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ όλων των εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό πιςτϊςεων,
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ςυμπεριλαμβανομζνων και των πιςτϊςεων που εγγράφονται ςε αυτόν με αναμόρφωςθ, με τθν ζκδοςθ
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. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, πριν από τθν απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ,
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. 135389/2637/24-5-21 ζγγραφό τθσ, θ Ακλθτικι Ζνωςθ Τζνισ «ΝΙΚΘ» Ρατρϊν μασ ενθμερϊνει
για τθ διοργάνωςθ Ευρωπαϊκοφ Ραιδικοφ Ρρωτακλιματοσ Αντιςφαίριςθσ (τζνισ) U12 ςτθν Ράτρα από 19 Ιουνίου
ζωσ 26 Ιουνίου 2021.
Το Ευρωπαϊκό Ραιδικό Ρρωτάκλθμα Αντιςφαίριςθσ (τζνισ) U12 είναι ζνα από τα δφο τα οποία ανζκεςε θ
Ευρωπαϊκι Ομοςπονδία ςτθν Ελλάδα . Συνολικά κα λάβουν μζροσ 112 ακλθτζσ και ακλιτριεσ , ςε επίπεδο
εκνικϊν αποςτολϊν, απϋ όλθ τθν Ευρϊπθ και τθν Ελλάδα, ςυν τουσ ςυνοδοφσ και τουσ προπονθτζσ τουσ , κριτζσ
κλπ και θ διάρκειά του κα είναι μία εβδομάδα.
Σφντομο Ιςτορικό του Ομίλου
Ιδρφκθκε το 1996 από φίλουσ τθσ Αντιςφαίριςθσ για να καλφψει ζνα μεγάλο κενό ποφ υπιρχε ςτθν πόλθ τθσ
Ράτρασ.
Αναγνωρίςτθκε αμζςωσ από τθν ΕΦΟΑ και τθν ΓΓΑ
Αρχικι ζδρα ιταν ςτα γιπεδα του Διμου Ρατρζων ςτθν ακτι Δυμαίων, τα οποία λόγω των ζργων του νζου
λιμανιοφ καταργικθκαν.
Δεφτερθ ζδρα ιταν τα Εκπαιδευτιρια Σωτθρχόπουλου ςτα Συχαινά Ρατρϊν, όπου φιλοξενθκικαμε μζχρι
1/9/2001.
Το 2000 καταςκευάςανε τα πρϊτα 5 γιπεδα και το πρϊτο κτίριο, με τα αποδυτιρια και γραφείο προπονθτϊν –
γραμματείασ, ςτο δικό μασ χϊρο, τον οποίο εξαςφαλίςαμε από τθν ΚΕΔ, ςτθν Εγλυκάδα.
Τον Μάιο του 2001 ξεκίνθςε θ λειτουργία των νζων εγκαταςτάςεων ςτα πρϊτα 4 ςτρζμματα Γισ.
Τον Φεβρουάριο του 2002 καταςκευάςτθκε το 2ο κτίριο, με τθν αίκουςα αναμονισ, το κυλικείο και τουσ χϊρουσ
υγιεινισ των επιςκεπτϊν και τθν μεγάλθ αίκουςα εκδθλϊςεων ςτον Αϋ όροφο.
Το 2011 ιδρφκθκε το τμιμα του Αγωνιςτικοφ Μπρίτη.
Ο Πμιλοσ διοικείται από 7μελζσ Διοικθτικό Συμβοφλιο, το οποίο εκλζγεται ανά τριετία.
Απαςχολεί μόνιμα 5 προπονθτζσ, μία γραμματζα, ζναν ςυντθρθτι εγκαταςτάςεων και μία υπάλλθλο του
κυλικείου.
Διακζτει Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ αγωνιςτικϊν χϊρων και άδεια λειτουργίασ από τθν Αποκεντρωμζνθ
Διοίκθςθ Δυτικισ Ελλάδοσ.
Οι εγκαταςτάςεισ υπιρξαν προπονθτικό κζντρο ςτουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ του 2004
Με τισ εγκαταςτάςεισ του ο Πμιλοσ κεωρείται ο μεγαλφτεροσ ςτθν Ελλάδα (μετά το ΟΑΚΑ)
Απαςχολεί μόνιμα 8 άτομα προςωπικό και θ δφναμι του υπολογίηεται ςτισ 500 οικογζνειεσ, με τμιματα
ενθλίκων, ςχολικισ θλικίασ, προςχολικισ, αγωνιςτικό και παιηόντων μελϊν.
Ο ςυνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ για τθν υλοποίθςθ τθσ διοργάνωςθσ από τθν Ακλθτικι Ζνωςθ Τζνισ «ΝΙΚΘ»
Ρατρϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 14.300,00 ςυμπ. ΦΡΑ κατά προςζγγιςθ και περιλαμβάνει:
- τθν αγορά και τοποκζτθςθ 10 φιλζ γθπζδων 2800€
- τθν αγορά 10 κιβωτίων μπαλϊν 1100€
- τθ δαπάνθ θχθτικισ κάλυψθσ 700€
- τθν αγορά 10 ομπρελϊν προςταςίασ ακλθτϊν 2000€
- τθν διαφθμιςτικι καμπάνια, ζκδοςθ εντφπων, αναμνθςτικϊν, δθμοςιεφςεισ, banners 2000€
- αντιανεμικά πανό και διαχωριςτικά γθπζδων 1500€
- τθν αγορά υγειονομικοφ υλικοφ για τθν εφαρμογι υγειονομικϊν πρωτοκόλλων λόγω covid-19, 1500€
- τθν υποχρεωτικι ςίτιςθ ευρωπαϊκϊν ακλθτικϊν αποςτολϊν 3000€
ενϊ θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ για τθν ςυμμετοχι τθσ ςτθν διοργάνωςθ, κα αναλάβει δαπάνεσ μζχρι του
ποςοφ των 3.000 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 186 παράγραφοσ ΙΙ Θ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Ρρόγραμμα
Καλλικράτθσ», ςτισ αρμοδιότθτεσ των περιφερειϊν που αφοροφν ςτον τομζα Ραιδείασ –Ρολιτιςμοφ– 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
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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 Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και τθ Γενικι Γραμματεία
Ακλθτιςμοφ, ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ, διμουσ, κακϊσ και με άλλουσ φορείσ Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ Δικαίου
(περίπτωςθ 19).
Θ δαπάνθ θ οποία κα προκλθκεί από τθ ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ ςτθν εν λόγω δράςθ, ςφμφωνα με τα
προαναφερόμενα, μπορεί να μθν εξυπθρετεί άμεςα τθ λειτουργικι δραςτθριότθτα τθσ Ρεριφζρειασ 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 πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν εκδθλϊςεων με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ τοπικισ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τθ διάδοςι τθσ ςτουσ νζουσ, αλλά και μία εκ των βαςικϊν επιδιϊξεων τθσ που
πρζπει να είναι θ 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.
Θ ςυνολικι δαπάνθ τθν οποία κα καλφψει θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ για τθν ςυμμετοχι τθσ ςτο Ευρωπαϊκό
Ραιδικό Ρρωτάκλθμα Αντιςφαίριςθσ (τζνισ) U12 από 19 Ιουνίου ζωσ 26 Ιουνίου 2021 που διοργανϊνει θ
Ακλθτικι Ζνωςθ Τζνισ «ΝΙΚΘ» Ρατρϊν, αφορά το κόςτοσ για τθν διαφθμιςτικι καμπάνια, ζκδοςθ εντφπων,
αναμνθςτικϊν, δθμοςιεφςεισ, banners, αγορά υγειονομικοφ υλικοφ για τθν εφαρμογι υγειονομικϊν
πρωτοκόλλων λόγω covid-19,κακϊσ και τθν υποχρεωτικι ςίτιςθ ευρωπαϊκϊν ακλθτικϊν αποςτολϊν και
ανζρχεται ζωσ του ποςοφ των 3.000 € ςυμπ. ΦΡΑ .
Θ ανάκεςθ κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 118 του Ν. 4412/16 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με CPV
92621000-0 ( Υπθρεςίεσ προϊκθςθσ ακλθτικϊν εκδθλϊςεων).
Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε για τθν:
Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ για τθν διαφθμιςτικι καμπάνια, ζκδοςθ εντφπων, αναμνθςτικϊν ,δθμοςιεφςεισ,
banners, αγορά υγειονομικοφ υλικοφ για τθν εφαρμογι υγειονομικϊν πρωτοκόλλων λόγω covid-19,κακϊσ και
τθν υποχρεωτικι ςίτιςθ ευρωπαϊκϊν ακλθτικϊν αποςτολϊν ζωσ του ςυνολικοφ ποςοφ των 3.000 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ για τθν επιτυχθμζνθ διοργάνωςθ του Ευρωπαϊκοφ Ραιδικοφ Ρρωτακλιματοσ
Αντιςφαίριςθσ (τζνισ) U12 από 19 Ιουνίου ζωσ 26 Ιουνίου 2021που διοργανϊνει θ Ακλθτικι Ζνωςθ Τζνισ «ΝΙΚΘ»
Ρατρϊν ςε ςυνεργαςία με τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ 2021 τθσ Ρ.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 3.000,00€ .
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’/298-2017) 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
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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).
 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.: 149989/218/03-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Ακλθτιςμοφ,
Εκελοντιςμοφ και Ολυμπιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε..
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 3.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ
ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθ διοργάνωςθ του «Ευρωπαϊκοφ Παιδικοφ
Πρωτακλιματοσ Αντιςφαίριςθσ U12», τθσ Ακλθτικισ Ζνωςθσ Σζνισ «ΝΙΚΗ» Πατρϊν, που κα
πραγματοποιθκεί από 19 Ιουνίου ζωσ 26 Ιουνίου 2021, ςτθν Πάτρα, με το οποίο κα καλυφκοφν οι
δαπάνεσ για τθν διαφθμιςτικι καμπάνια, τθν ζκδοςθ εντφπων, αναμνθςτικϊν, δθμοςιεφςεισ, banners,
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τθν αγορά υγειονομικοφ υλικοφ για τθν εφαρμογι υγειονομικϊν πρωτοκόλλων λόγω covid-19, κακϊσ
και τθν υποχρεωτικι ςίτιςθ ευρωπαϊκϊν ακλθτικϊν αποςτολϊν.

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ 2021 τθσ Π.Δ.Ε. και ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ
02.01.072.0844.01.1230 ζναντι ποςοφ 3.000,00€. Η διαδικαςία που κα ακολουκθκεί για τισ ανωτζρω
προμικειεσ είναι αυτι που ορίηει 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.

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςε
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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