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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21
21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 31η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/160153/889/27-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

3.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Σαλμά Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 35ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00€ (με Φ.Π.Α.) για τη συνδιοργάνωση από την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Αιτ/νιας με τον Φιλαθλητικό Όμιλο Ναυπάκτου «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» της
αθλητικής εκδήλωσης «4o Διεθνές Τουρνουά Πετοσφαίρισης Κορασίδων» στις 24-26/06/2022, στο
Εθνικό Παπαχαραλάμπειο Στάδιο Ναυπάκτου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΑΑΙΤ/151492/1947/23-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ολυμπισμού της Π.Δ.Ε. κ. Νικολακόπουλου Δημητρίου / Δ/νση
Ανάπτυξης της Π.Ε. Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Απασχόλησης,
η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Τ. Α/7-6-2010 ) όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» (ΦΕΚ 139/Α/31-82019).
3. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014 ) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας
(Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ ) & Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις .
4. Τις διατάξεις των άρθρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών
Δημοσίου» του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα,
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις
του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 ( ΦΕΚ 145Α) « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
6. Την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση
διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
7. Τις Α) Την υπ΄ αρ. 88897/18-5-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία 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»
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( ΦΕΚ4309 Β΄/30-12-2016 ).
Β) Την υπ αρ.165633/8-8-2017 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
(ΦΕΚ 2953/β΄/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ΄ αρ. 248595/27-12-2016 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).
8. Την υπ αρ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-9-2019 έως και 31-12-2023.
9. Την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 27 /τ. ΥΟΔΔ/20-01-2022).
10.Την υπ’ αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13.01.2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση άσκησης Αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους»,(ΦΕΚ 141/τ.Β΄/20-01-2022).
11.Την με αρ. πρωτ. ΠΔΕ /ΔΔ/9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ. ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
12.Την υπ΄ αριθμ.71/22-12-2021 (ΑΔΑ:Ω8ΣΝ7Λ6-413) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2022.
Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητάς της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 234546/31-122021(ΑΔΑ:6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου "
13.Το υπ’ αριθμ. πρωτ: ΠΔΕ/ΔΑΑΙΤ/106700/1254/16-05-2022 αίτημα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης / Τμήματος
Πολιτισμού-Τουρισμού-Αθλητισμού & Απασχόλησης Π.Ε. Αιτωλ/νίας .
14.Την υπ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/144280/8628/20-05-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από τη Διεύθυνση
Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου.
και σύμφωνα με 1) Tις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 « ο Περιφερειάρχης αποφασίζει
για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη
απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη
εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Περιφερειάρχη,
προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν
εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.»
2) Tις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες, στις αρμοδιότητες
των περιφερειών που αφορούν στον τομέα Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ
άλλων: α) η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των
δήμων(περίπτωση 11), β) η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας
(περίπτωση 13), γ) Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση
της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους (περίπτωση15), η υλοποίηση αθλητικών
προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς
συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (περίπτωση 19):
Η Περιφέρεια δύναται νομίμως, με αποφάσεις των συλλογικών της οργάνων, να προβαίνει στη διάθεση
πιστώσεων και τη συνακόλουθη καταβολή δαπανών, που δεν προβλέπονται μεν από διάταξη νόμου, όμως είναι
λειτουργικές για την Περιφέρεια, συνάδουν δηλαδή προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητές της και
συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της ή στην αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών της, υπό την
έννοια ότι η μη πραγματοποίησή τους θα προκαλούσε πρόβλημα στη λειτουργία της υπηρεσίας ή θα εμπόδιζε
την επιδίωξη των νομίμων σκοπών της.
Περιγραφή: Συνδιοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης - «4o Διεθνές Τουρνουά Πετοσφαίρισης Κορασίδων»
, που διοργανώνει ο Φιλαθλητικός Όμιλος Ναυπάκτου ¨Η ΟΜΟΝΟΙΑ¨ με την Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε. , το
οποίο θα διεξαχθεί στο Εθνικό Παπαχαραλάμπειο Στάδιο Ναυπάκτου στις 24-26/06/2022 και θα βαρύνει τον
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προϋπολογισμό έτους 2022, ΚΑΕ:02.01.072.0844.01.1230 . Ποσό 2.000,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. με CPV: 79800000-2 , Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες .
Ο Φιλαθλητικός Όμιλος Ναυπάκτου ¨Η ΟΜΟΝΟΙΑ¨ διοργανώνει φέτος το 4o Διεθνές Τουρνουά Πετοσφαίρισης
Κορασίδων στη Ναύπακτο από 24 έως 26 Ιουνίου 2022 με πανελληνία και διεθνή συμμετοχή. Ο Φιλαθλητικός
Όμιλος Ναυπάκτου ¨Η ΟΜΟΝΟΙΑ¨ είναι σύλλογος με αθλητική αναγνώριση από την Γ.Γ.Α. και ενεργή
συμμετοχή στα αντίστοιχα πανελλήνια πρωταθλήματα πετοσφαίρισης και αντισφαίρισης.
Ο σύλλογος έχει μακρά παράδοση στη διοργάνωση εξωστρεφών αθλητικών εκδηλώσεων που ενισχύουν τον
τουριστικό χαρακτήρα και προβολή της πόλης της Ναυπάκτου.
Το τριήμερο 24-26 Ιουνίου 2022 προγραμματίζεται το διεθνές τουρνουά πετοσφαίρισης κορασίδων, το οποίο
θα διεξαχθεί στο Εθνικό Παπαχαραλάμπειο Στάδιο Ναυπάκτου . Είναι η τέταρτη (4 η ) χρονιά που
πραγματοποιείται το εν λόγω τουρνουά με μία μικρή διακοπή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και αξίζουν
να αναφερθούν οι διεθνείς συμμετοχές από Ιταλία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
Ο σκοπός της διοργάνωσης είναι να ενισχύσει το αθλητικό πνεύμα και την ευγενή άμιλλα στις νεαρές αθλήτριες
της περιοχής , να τονώσει την αθλητική και κοινωνική ώσμωση της νεολαίας με ανθρώπους διαφορετικής
καταγωγής, γλώσσας και κουλτούρας ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν της Ναυπάκτου, διαφημίζοντάς την και
διεθνώς.
Η προαναφερόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2022 με το ποσό: 2.000,00 €
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με CPV (79800000-2 , Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες ) .
Η δαπάνη η οποία θα προκληθεί από τη συμμετοχή της Περιφέρειας στην εν λόγω εκδήλωση, σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα, μπορεί να μην εξυπηρετεί άμεσα τη λειτουργική δραστηριότητα της Περιφέρειας ή να μην
συνδέεται με τις λειτουργικές της ανάγκες, συντελεί όμως στην εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων
της όπως αυτές καταγράφονται στον ιδρυτικό νόμο (Ν.3852/2010) και συγκεκριμένα καλύπτουν, την κοινή
οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής
κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους, αλλά και μία εκ των βασικών επιδιώξεων της που πρέπει να είναι
η προώθηση πολιτικών και δράσεων οι οποίες προάγουν τις ηθικές αξίες, την αρετή, την ελευθέρα βούληση,
τη συλλογική προσπάθεια αλλά κυρίως την ατομική προσπάθεια ως μέσο εσωτερικής απελευθέρωσης και
ανθρώπινης ολοκλήρωσης.
Σε συνέχεια των ανωτέρω αιτούμαστε:
Την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού των 2.000,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη
συνδιοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης - «4o Διεθνές Τουρνουά Πετοσφαίρισης Κορασίδων» , που
διοργανώνει ο Φιλαθλητικός Όμιλος Ναυπάκτου ¨Η ΟΜΟΝΟΙΑ¨ με την Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε. , το οποίο θα
διεξαχθεί στο Εθνικό Παπαχαραλάμπειο Στάδιο Ναυπάκτου στις 24-26/06/2022.
Η ανωτέρω δαπάνη των 2.000,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Τον ΚΑΕ 02.01.072.0844.01.1230, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/144280/8628/20-052022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε..
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ΑΔΑ: ΨΩΔ97Λ6-040
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00€ (με Φ.Π.Α.) για τη συνδιοργάνωση
από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Αιτ/νιας με τον Φιλαθλητικό Όμιλο Ναυπάκτου «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ» της αθλητικής εκδήλωσης «4o Διεθνές Τουρνουά Πετοσφαίρισης Κορασίδων» στις 2426/06/2022, στο Εθνικό Παπαχαραλάμπειο Στάδιο Ναυπάκτου.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 και
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ: 02.01.072.0844.01.1230, με Α/Α 2314.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε
αρνητικά.
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καπλάνης Διονύσιος, Σπηλιόπουλος
Κωνσταντίνος, Λύτρας Ιωάννης και Αγγελόπουλος Γεώργιος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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