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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 21 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 290103/1843

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1287/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 290086/641/14-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Ακλθτιςμοφ,
Εκελοντιςμοφ και Ολυμπιςμοφ τθσ Ρ.Δ.Ε..

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1287/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πιςτϊςεων ςυνολικοφ ποςοφ 4.000,00€ (με Φ.Ρ.Α.),
για τθ ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο Ρανελλινιο Ρρωτάκλθμα Καταδφςεων και
Καλλιτεχνικισ Κολφμβθςθσ που κα διοργανϊςει ο Ναυτικόσ Πμιλοσ Ρατρϊν (ΝΟΡ) και κα διεξαχκεί τα
χρονικά διαςτιματα 21-24/10/2021 και 29-31/10/2021 ςτθν Ράτρα», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 6ΛΑΔ7Λ6-ΛΡΨ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 60/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Ράτρα, ςιμερα τθν 20θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
292426/1856/15-10-2021 πρόςκλθςθ του Ρροζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε
όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. Στθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του
ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

Σακελλαρόπουλοσ Ραναγιϊτθσ - Ρρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

2.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Σπθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Βοφλγαρθ–Ρολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
11. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
Τθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Ρεριφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Ρολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Τελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

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

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Ρρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 1287/2021
Ακολοφκωσ ο Ρρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 24ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πιςτϊςεων ςυνολικοφ ποςοφ 4.000,00€ (με Φ.Ρ.Α.), για τθ ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ ςτο Ρανελλινιο Ρρωτάκλθμα Καταδφςεων και Καλλιτεχνικισ Κολφμβθςθσ που κα
διοργανϊςει ο Ναυτικόσ Πμιλοσ Ρατρϊν (ΝΟΡ) και κα διεξαχκεί τα χρονικά διαςτιματα 21-24/10/2021
και 29-31/10/2021 ςτθν Ράτρα».

Ο Ρρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 290086/641/14-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Ακλθτιςμοφ,
Εκελοντιςμοφ και Ολυμπιςμοφ τθσ Ρ.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Αϋ/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Ρεριφζρειεσ ωσ ΝΡΔΔ – ΟΤΑ Βϋ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
2. Τθν υπϋ αρικμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79/τ.Β’/15.1.2021) Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου με τθν οποία εγκρίκθκε θ υπ’ αρικ.178/26.11.2020
Απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου και με τθν οποία τροποποιείται θ υπ’ αρικ. 248595/27.12.2016 του
Γενικοφ Γραμματζα, ςχετικά με τθν τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ.4309/τ.Β’/30.12.2016).
3. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Βϋ/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Τισ διατάξεισ του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/ τ.Α’/09.03.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ
του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ
άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία».
5. Τισ διατάξεισ του άρκρου 60 του Ν. 4257/2014 ςφμφωνα με το οποίο: «Οι περιφζρειεσ δφνανται να
ανακζτουν, απευκείασ ι με ςυνοπτικι διαδικαςία (πρόχειρο διαγωνιςμό), δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων,
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του Ν. 3316/2005 (Αϋ 42), με τθ ςφναψθ δθμόςιων
ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του άρκρου 83 του Ν. 2362/1995 (Αϋ 247), ωσ προσ τα επιτρεπόμενα
χρθματικά όρια, όπωσ αυτά κακορίηονται με τισ εκάςτοτε εκδιδόμενεσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν.
Για τθν απευκείασ ανάκεςθ απαιτείται απόφαςθ του περιφερειάρχθ, χωρίσ προθγοφμενθ απόφαςθ του
ςυμβουλίου. Στθν περίπτωςθ αυτι τα ςυνταςςόμενα τεφχθ εγκρίνονται από τον περιφερειάρχθ»
6. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 19 του άρκρου 5 του Ν. 4623/2019 ςφμφωνα με τθν οποία «Στισ περιφζρειεσ, ωσ
«αρμόδια υπθρεςία» κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016 (Αϋ147) για ποςά
ζωσ είκοςι χιλιάδεσ ευρϊ (20.000€), πλζον ΦΡΑ, νοείται ο περιφερειάρχθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
7. Τισ διατάξεισ του άρκρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι+»
8. Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 «Σκοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το
οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του
Συμβουλίου τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν −
μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά
περίπτωςθ, θ επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των
διατάξεων του δθμόςιου λογιςτικοφ
9. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 14 «φκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΤΑ» του Ν. 4625/2019
(ΦΕΚ 139/τ.Α’/31.8.2019) «υκμίςεισ του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν και άλλεσ επείγουςεσ
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διατάξεισ» ςφμφωνα με τθν οποία ορίηονται τα εξισ: Η περίπτωςθ ςτϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 159 του Ν.
3852/2010 αντικακίςταται, ωσ εξισ: «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 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».
10.Τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Αϋ/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
11.Το Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Αϋ/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
12.Τθν υπϋ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
13.Τθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 Απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το χρθματικό
ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ (2.500€).
14.Τθν υπ’ αρικμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
15.Τθν υπ’ αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
16.Το υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
17.Τθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ Συνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) Απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν. 3852/2010)».
18.Τθν υπϋ αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
με κζμα «Οριςμόσ Ρροζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
19.Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Ρεριφερειϊν» του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α’/9.8.2019) «υκμίςεισ του Υπουργείου Εςωτερικϊν…», που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν. 3852/2010 «Σχζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν».
20.Τθν υπϋαρικμ. 206815/11289/22-7-2021 απόφαςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ Ρολιτικισ και
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου κ. Ραναγιϊτθ Σακελλαρόπουλο με κζμα: «Οδθγίεσ επί των διαδικαςιϊν προμικειασ
υλικϊν και υπθρεςιϊν».
21.Τθν αρικμ. 186/2020 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ του
Ρροχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
22.Το υπϋαρικ. πρωτ. 195/24.09.2021 ζγγραφο του Ναυτικοφ Ομίλου Ρατρϊν (ΝΟΡ).
23.Τθν αρικ. πρωτ. 272691/14908/14-10-2021 Βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ ΟικονομικοφΔθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ ΡΔΕ.
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,
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
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εξειδίκευςθσ. Εξειδικευμζνθ κεωρείται θ πίςτωςθ, όταν κατονομάηεται ρθτά θ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ για τθν
οποία προορίηεται και προςδιορίηεται ςτο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίθςθσ του προχπολογιςμοφ.»
Κατά παραδοχι εξειδικευμζνθ κα κεωρείται οποιαδιποτε πίςτωςθ είναι εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό,
κατονομάηεται ρθτά, δεν χρειάηεται περαιτζρω ειδίκευςθ ι ιδιαίτερο προςδιοριςμό, αναλφεται ςτο τελευταίο
επίπεδο κωδικοφ λογιςτικισ και ι ζχει εγκρικεί με τον προχπολογιςμό από το ανϊτατο ςυλλογικό όργανο, το
περιφερειακό ςυμβοφλιο, ι περιλαμβάνεται ςε οποιοδιποτε πρόγραμμα, προμθκειϊν υλικϊν ι υπθρεςιϊν,
τεχνικό πρόγραμμα ζργων, τεχνικό δελτίο ζργων ι προγραμμάτων που υλοποιοφνται από τθν Ρεριφζρεια,
πρόγραμμα δράςθσ κοινωνικϊν, ακλθτικϊν, πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων κλπ., τα οποία κα ζχουν εγκρικεί επίςθσ
από το ίδιο ςυμβοφλιο, οπότε κα ζχουν εξειδικευτεί κατά τθν ζννοια του προαναφερόμενου άρκρου.
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 186 παράγραφοσ ΙΙ Η 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
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).
Με το υπϋαρικ. πρωτ. 195/24.09.2021 ζγγραφο ο Ναυτικόσ Πμιλοσ Ρατρϊν (ΝΟΡ), μασ ενθμερϊνει:
«Σασ γνωρίηουμε ότι Ναυτικόσ Πμιλοσ Ρατρϊν, ζνασ από τουσ ιςτορικότερουσ και παλαιότερουσ ακλθτικοφσ
ςυλλόγουσ τθσ Ράτρασ, με ζτοσ ίδρυςθσ το 1929, δραςτθριοποιείται ανελλιπϊσ εδϊ και δεκαετίεσ προκειμζνου
να κρατιςει ηωντανι τθν ακλθτικι μασ κλθρονομιά, να αναδείξει ακλθτζσ, να προςφζρει κοινωνικό ζργο μζςω
τθσ εκμάκθςθσ κολφμβθςθσ και άλλων δράςεων που βαςίηονται όπωσ αναφζρει το καταςτατικό μασ πάνω ςτο
τρίπτυχο Ακλθτιςμόσ-Ραιδεία-Ρολιτιςμόσ.
Η Κολυμβθτικι Ομοςπονδία Ελλάδασ, αναγνωρίηοντασ το ςθμαντικό ζργο που επιτελοφμε και παραμζνοντασ
πιςτι ςτθν προςπάκεια αποκζντρωςθσ, αποφάςιςε να κάνει τθν τιμι ςτθν πόλθ μασ και να μασ ανακζςει τθ
διεξαγωγι του πανελλινιου πρωτακλιματοσ Καταδφςεων και Καλλιτεχνικισ Κολφμβθςθσ που κα διεξαχκεί (2124/10 και 29-31/10).
Η διοργάνωςθ αυτι εκτόσ τθσ πανελλινιασ προβολισ που κα προςφζρει ςτθν πόλθ μασ, κα ζχει και ζνα
ιδιαίτερα κετικό αντίκτυπο ςτθν τοπικι οικονομία, κακϊσ αναμζνονται ςυνολικά πάνω από 400 άτομα τα οποία
και κα διανυκτερεφςουν, κα ςιτιςτοφν αλλά και κα περιθγθκοφν ςε αυτιν. Ειδικότερα μετά από ςχεδόν δφο
χρόνια που θ τοπικι οικονομία ζχει πλθγεί ςε πολφ μεγάλο βακμό από τθν πανδθμία, τζτοιου είδουσ
διοργανϊςεισ κα ζχουν πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ ςτθν πόλθ.
Να ςθμειϊςουμε ότι κακόλθ τθ διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ κα τθρθκεί αυςτθρά το ιςχφον υγειονομικό
πρωτόκολλο τθσ ΓΓΑ.
Ραράλλθλα, είναι βζβαιο ότι θ διεξαγωγι μιασ επιτυχθμζνθσ διοργάνωςθσ, κα φζρει ςτο μζλλον και άλλεσ
παρόμοιεσ εκδθλϊςεισ ςτθν πόλθ μασ.
Για να μπορζςουμε να υλοποιιςουμε το ςυγκεκριμζνο πρωτάκλθμα παρακαλοφμε για τθν οικονομικι ενίςχυςθ
από τθν περιφζρεια.
Αναλυτικά οι υποχρεϊςεισ που αναμζνεται να προκφψουν για τθ διοργάνωςθ είναι οι κάτωκι:
Ενοικίαςθ αίκουςασ: 1500ευρϊ
Ηχθτικι κάλυψθ: 3000 ευρϊ
Εξζδρα κριτϊν – διαιτθτϊν: 1500 ευρϊ
Διαμονι διαιτθτϊν/κριτϊν/ακλθτϊν: 8000 ευρϊ
Μετακινιςεισ: 4000 ευρϊ
Ζντυπο υλικό/πανό/φυλλάδια: 3500 ευρϊ»
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, απαιτείται θ πίςτωςθ δαπάνθσ ποςοφ 4.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Ρ.Α.) για τθν ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ ςτθ διοργάνωςθ του πανελλινιου πρωτακλιματοσ
Καταδφςεων και Καλλιτεχνικισ Κολφμβθςθσ που κα διεξαχκεί (21-24/10/ 2021 και 29-31/10/2021) ςτθν Ράτρα,
με τθν ανάλθψθ κόςτουσ των δαπανϊν όπωσ αναφζρονται παρακάτω:
 Τθν ανάλθψθ του κόςτουσ τθσ Διαμονισ διαιτθτϊν/κριτϊν/ακλθτϊν (αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) =
2.800,00 €
 Τθν ανάλθψθ του κόςτουσ Μεταφοράσ διαιτθτϊν/κριτϊν/ακλθτϊν (αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
=700,00 €
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 Τθν ανάλθψθ του κόςτουσ για Ενοικίαςθ Αίκουςασ για Τεχνικό meeting των αγϊνων (αξία
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) =500,00 €
Η ανάκεςθ κα γίνει με το άρκρο 118 του Ν. 4412/16 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με CPV:
[55110000-4]- Υπθρεςίασ Ξενοδοχειακϊν Καταλυμάτων
[60170000-0]-Ενοικίαςθ Οχθμάτων μεταφοράσ επιβατϊν με οδθγό
[70310000-7]-Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ ι πϊλθςθσ ακινιτων,
χριηει εξειδίκευςθσ από τθν οικονομικι επιτροπι ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ. 272691/14908/14-10-2021
βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ (επιςυνάπτεται). Η ανωτζρω δαπάνθ βαρφνει τον
προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.01.072.0844.01.1230.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν:
Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 4.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ , που αφορά τθ
ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ ςτθ διοργάνωςθ του πανελλινιου πρωτακλιματοσ Καταδφςεων
και Καλλιτεχνικισ Κολφμβθςθσ που κα διεξαχκεί (21-24/10/ 2021 και 29-31/10/2021) ςτθν Ράτρα, με τθν
ανάλθψθ κόςτουσ των δαπανϊν όπωσ αναφζρονται παρακάτω:
 Τθν ανάλθψθ του κόςτουσ τθσ Διαμονισ διαιτθτϊν/κριτϊν/ακλθτϊν (αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) =
2.800,00 €
 Τθν ανάλθψθ του κόςτουσ Μεταφοράσ διαιτθτϊν/κριτϊν/ακλθτϊν (αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
=700,00 €
 Τθν ανάλθψθ του κόςτουσ για Ενοικίαςθ Αίκουςασ για Τεχνικό meeting των αγϊνων (αξία
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) =500,00 €
Η ανάκεςθ κα γίνει με το άρκρο 118 του Ν. 4412/16 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με CPV:
[55110000-4]- Υπθρεςίασ Ξενοδοχειακϊν Καταλυμάτων
[60170000-0]-Ενοικίαςθ Οχθμάτων μεταφοράσ επιβατϊν με οδθγό
[70310000-7]-Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ ι πϊλθςθσ ακινιτων
Η δαπάνθ βαρφνει τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, και
ειδικότερα τον ΚΑΕ. 02.01.072.0844.01.1230.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Ρρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Τισ 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 – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
Σφςταςθσ και Συγκρότθςθσ Ρεριφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Τισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – 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).
 Το άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
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 Τθν υπ’ αρικμ. ΔΙΣΚΡΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Υπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Τθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Ρερί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Τθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Ρροζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Τθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Τθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Ρερί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 290086/641/14-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Ακλθτιςμοφ,
Εκελοντιςμοφ και Ολυμπιςμοφ τθσ Ρ.Δ.Ε..

ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πιςτϊςεων ςυνολικοφ ποςοφ 4.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθ
ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο Ρανελλινιο Ρρωτάκλθμα Καταδφςεων και
Καλλιτεχνικισ Κολφμβθςθσ, που κα διοργανϊςει ο Ναυτικόσ Πμιλοσ Ρατρϊν (ΝΟΡ) και κα διεξαχκεί τα
χρονικά διαςτιματα από 21-24/10/2021 και από 29-31/10/2021 ςτθν Ράτρα, με το οποίο κα
καλυφκοφν οι κάτωκι δαπάνεσ:
 Διαμονι διαιτθτϊν/κριτϊν/ακλθτϊν - 2.800,00€ με Φ.Ρ.Α.
 Μεταφορά διαιτθτϊν/κριτϊν/ακλθτϊν - 700,00€ με Φ.Ρ.Α.
 Ενοικίαςθ Αίκουςασ για Τεχνικό meeting των αγϊνων - 500,00€ με Φ.Ρ.Α.
Η ανάκεςθ κα γίνει με το άρκρο 118 του Ν. 4412/16 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με CPV:
[55110000-4]- Υπθρεςίασ Ξενοδοχειακϊν Καταλυμάτων
[60170000-0]-Ενοικίαςθ Οχθμάτων μεταφοράσ επιβατϊν με οδθγό
[70310000-7]-Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ ι πϊλθςθσ ακινιτων
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Η δαπάνθ βαρφνει τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, και
ειδικότερα τον ΚΑΕ. 02.01.072.0844.01.1230.

Οι Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ.κ. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ,
Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα, Σπθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ και
Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςαν αρνθτικά.
Το παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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