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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22
22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 07η Ιουνίου 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/169068/938/03-06-2022 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.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή 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 29ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.260,00 € (με Φ.Π.Α.), για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος στη διοργάνωση της τελικής φάσης του final four Πετοσφαίρισης της κατηγορίας
Κ17 - Παμπαίδων που θα διοργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος «ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ» στις 1819/06/2022 (εξ αναβολής), στο κλειστό γυμναστήριο «Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ», στην Πάτρα».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΑΑΕΟ/167010/598/02-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ολυμπισμού της Π.Δ.Ε. κ. Νικολακόπουλου Δημητρίου, η οποία
αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ – ΟΤΑ Β΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την υπ΄ αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79/τ.Β’/15.1.2021) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του
Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309/τ.Β’/30.12.2016).
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/ τ.Α’/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με το οποίο: «Οι περιφέρειες δύνανται να
αναθέτουν, απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό), δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (Α΄ 42), με τη σύναψη
δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247), ως προς τα
επιτρεπόμενα χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του περιφερειάρχη, χωρίς προηγούμενη
απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον περιφερειάρχη»
6. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με την οποία «Στις περιφέρειες, ως
«αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) για ποσά
έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€), πλέον ΦΠΑ, νοείται ο περιφερειάρχης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]»
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8. 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 (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά
περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των
διατάξεων του δημόσιου λογιστικού
9. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν. 4625/2019
(ΦΕΚ 139/τ.Α’/31.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες
διατάξεις» σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα εξής: Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του
Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής: «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».
10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
11. 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».
12. Την υπ΄ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
13. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 Απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(2.500€).
14. Την υπ’ αριθμ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/9406/191/13.01.2022 (ΦΕΚ.27/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2022 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Την υπ’ αριθμ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/9405/190/13.01.2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
16. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Την υπ. αριθ. 3/2022 (2η Συνεδρίαση στις 09.01.2022) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023 (άρθρο 175 παρ.1,
2 και 3 του Ν. 3852/2010 )».
18. Την υπ΄ αριθμ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/9456/193/14.01.2022 (ΦΕΚ 26/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2022) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»
19. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων & των
Περιφερειών» του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α’/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών…», που
αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής
περιφερειών».
20. Την υπ΄αριθμ. 206815/11289/22-7-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και
Δημοσιονομικού Ελέγχου με θέμα: «Οδηγίες επί των διαδικασιών προμήθειας υλικών και υπηρεσιών».
21. Την αριθμ. 71/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (22η Συνεδρίαση στις 22-12-2021) «Έγκριση
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022» (ΑΔΑ:Ω8ΣΝ7Λ6-413). Η Απόφαση αυτή, αφού
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ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ΄αριθμ. 234546/31-12-2021 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ:6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ).
22. Την υπ΄αριθμ. 28/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (10η Συνεδρίαση στις 19-04-2022
«Έγκριση της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022»
(ΑΔΑ:ΨΑΓΠ7Λ6-ΩΙ1). Η Απόφαση αυτή, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την
υπ΄αριθμ. 66462/06-05-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ:94ΧΕΟΡ1Φ-ΡΤ6).
23. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 522/31.5.2022 έγγραφο Γυμναστικού Συλλόγου «ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ»
24. Την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/165612/9693/02.06.2022 Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης
Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ.
Σύμφωνα με τις 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.»
Κατά παραδοχή εξειδικευμένη θα θεωρείται οποιαδήποτε πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό,
κατονομάζεται ρητά, δεν χρειάζεται περαιτέρω ειδίκευση ή ιδιαίτερο προσδιορισμό, αναλύεται στο τελευταίο
επίπεδο κωδικού λογιστικής και ή έχει εγκριθεί με τον προϋπολογισμό από το ανώτατο συλλογικό όργανο, το
περιφερειακό συμβούλιο, ή περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, προμηθειών υλικών ή υπηρεσιών,
τεχνικό πρόγραμμα έργων, τεχνικό δελτίο έργων ή προγραμμάτων που υλοποιούνται από την Περιφέρεια,
πρόγραμμα δράσης κοινωνικών, αθλητικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ., τα οποία θα έχουν εγκριθεί επίσης
από το ίδιο συμβούλιο, οπότε θα έχουν εξειδικευτεί κατά την έννοια του προαναφερόμενου άρθρου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Πρόγραμμα
Καλλικράτης», 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 (περίπτωση 15), δ) 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).
Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 522/31.5.2022 έγγραφο ο Γυμναστικός Σύλλογος «ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ», μας ενημερώνει:
« Αξιότιμε κ. Αντιπεριφερειάρχα,
Ο ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, αναλαμβάνει τη διοργάνωση της τελικής φάσης του FINAL 4 Πετοσφαίρισης της
κατηγορίας Κ17 – Παμπαίδων που τελικά θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2022, έπειτα από την αναβολή
που δόθηκε στις 28, 29 Μαΐου 2022. Στους αγώνες θα λάβουν μέρος οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της
Πελοποννήσου της ηλικιακής κατηγορίας Κ17 που συμμετείχαν στο Πρωτάθλημα της Ένωσης Σωματείων
Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου. Η ομάδα που θα καταφέρει να περάσει πρώτη στην κατάταξη θα προκριθεί στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της αντίστοιχης κατηγορίας.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Πάτρα και συγκεκριμένα στο Κλειστό Γυμναστήριο «Κ. Πετρόπουλος», με
διοργανώτρια Αρχή την ΕΣΠΕΠ. Θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο αποστολές (αθλητές – προπονητές) που θα
προέρχονται από Καλαμάτα, Σπάρτη και Αμαλιάδα.
Στην εκδήλωση θα υπάρξουν βραβεύσεις στελεχών για τη διαχρονική στήριξη τους στον αθλητισμό.
Παράλληλα, πριν τις αγωνιστικές συναντήσεις θα γίνει επίδειξη τεχνικής βόλεϊ από μικρότερης ηλικίας αθλητές
και αθλήτριες, αλλά και παρουσίαση ασκήσεων βόλεϊ για ενήλικες που δεν εντάσσονται σε αγωνιστικά τμήματα.
Στόχος της δράσης είναι να καταδειχθεί ότι το βόλεϊ είναι ένα συμμετοχικό άθλημα για όλες τις ηλικίες, αλλά
και γενικότερα να παρακινηθούν νέα παιδιά και μεγαλύτεροι να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, καθώς μετά
την πανδημία διαπιστώνεται ότι η συμμετοχή βαίνει μειούμενη.
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Η εν λόγω διοργάνωση επιθυμούμε να έχει χαρακτηριστικά γιορτής, γι αυτό και πρόκειται να ενταχθούν δράσεις
ψυχαγωγικού χαρακτήρα (πχ εκφωνητής, Dj κ.α).
Με την παρούσα επιστολή, αιτούμεθα όπως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέσει την διοργάνωση υπό την
αιγίδα της, με την οικονομική ενίσχυση αυτής, καλύπτοντας το κόστος διαμονής και σίτισης των αθλητών και
των προπονητών τους. Οι συνολικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας και σίτισης των αποστολών
που θα έρθουν, ανέρχονται σε 7.332 (συμπ. ΦΠΑ) ευρώ και αναλύονται στον παρακάτω προϋπολογισμό.
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι, για την συγκεκριμένη διοργάνωση το σωματείο μας δεν έχει οικονομικά
επιχορηγηθεί για τις δαπάνες, από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή άλλους Δημόσιους Φορείς.
Ο ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ κατέχει ειδική αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ (ΧΓ79) και είναι εγγεγραμμένο στο
ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων της ΓΓΑ.
Ο «ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ» όπως υποσχέθηκε από την σύστασή του 2018, οδηγεί το άθλημα της πετοσφαίρισης σε
νέους δρόμους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, κάτι που απέδειξε, καθώς από την πρώτη της κιόλας
συμμετοχή στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα η Ομάδα Παμπαίδων του Συλλόγου, τον Ιούνιο του 2019 κατέκτησε
την τρίτη θέση στην Πελοπόννησο, όπου έφτασε αντιμετωπίζοντας ιστορικά αθλητικά σωματεία. Η πορεία μας
θα ήταν ανάλογη αν δεν διακόπτονταν τα πρωταθλήματα εξαιτίας της πανδημίας. Στο δυναμικό μας
προστέθηκαν το Εφηβικό, το Γυναικείο και το Ανδρικό Τμήμα, τα οποία και στελεχώνονται με νέους, εξελίξιμους
αθλητές. Το 2020 με την επανέκκινηση του αθλητισμού η Ομάδα επέστρεψε στις διακρίσεις. Οι Έφηβοι - Κ21
και οι Παίδες -Κ18 κατέκτησαν την δεύτερη θέση στα αντίστοιχα Πρωτάθλημα της ΕΣΠΕΠ, ενώ και φέτος, κατά
την αγωνιστική περίοδο 2021-22 τα τμήματα των αναπτυξιακών ηιλικών παραμένουν στιος τέσσερις καλύτερες
ομάδες της Πελοποννήσου. Ειδικότερα η Ομάδα Παμπαίδων που θα αγωνιστεί στο προσεχές F4 τερμάτισε
πρώτη και αήττητη στον Όμιλό της. Ο ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις αναπτυξιακές ηλικίες
γι αυτό και συμμετέχει σε όλα τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα της ΕΣΠΕΠ (Παγκορασίδων, Κορασίδων,
Παμπαίδων και Παίδων), προσβλέποντας να αναδείξει αθλητές και αθλήτριες που θα στελεχώσουν τα Τμήματα
Ανδρών και Γυναικών του Σωματείου.
Ακολουθεί η ανάλυση του προϋπολογισμού
Προϋπολογισμός FINAL 4 -K17 ΑΓΟΡΙΩΝ
Περιγραφή Δαπάνης
Χ. ΦΠΑ Με ΦΠΑ
Διαμονή & Σίτιση Αθλητών - Προπονητών
2000 2260
Banner – Poster – Πανο Εκδήλωσης
900 1116
Ηχητική Κάλυψη
1080 1104
Διαδικτυακή μετάδοση αγώνων
1500 1860
Αναμνηστικός ρουχισμός
800 992
ΣΥΝΟΛΟ
6280 7332
Σε συνέχεια του παραπάνω εγγράφου του Γυμναστικού Συλλόγου «ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ», η ΠΔΕ θα συμμετάσχει
στην πραγματοποίηση της ανωτέρω διοργάνωσης της τελικής φάσης του FINAL 4 Πετοσφαίρισης της
κατηγορίας Κ17 – Παμπαίδων που τελικά θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2022 έπειτα από αναβολή που
δόθηκε στις 28, 29 Μαΐου 2022, στην Πάτρα στο Κλειστό Γυμναστήριο «Κ. Πετρόπουλος», στην οποία θα
λάβουν μέρος οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της Πελοποννήσου της ηλικιακής κατηγορίας Κ17 που συμμετείχαν
στο Πρωτάθλημα της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου, αναλαμβάνοντας δαπάνες έως του
ποσού των 2.260,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Πρόγραμμα
Καλλικράτης», 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 (περίπτωση 15), δ) 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 δαπάνη η οποία θα προκληθεί από τη συμμετοχή της Περιφέρειας στην εν λόγω δράση, 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 καλύπτει, την κοινή
οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής
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πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους, αλλά και μία εκ των βασικών επιδιώξεων της που
πρέπει να είναι η προώθηση πολιτιστικών και αθλητικών 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.
Η ανάθεση θα γίνει με το άρθρο 117, 118 και 120 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με CPV:
[55100000-1]- Υπηρεσίες ξενοδοχείων
και χρήζει εξειδίκευσης από την οικονομική επιτροπή σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/165612/9693/02.06.2022 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας
(επισυνάπτεται). Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2022 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.01.072.0844.01.1230.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την:
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.260,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που αφορά
τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στη διοργάνωση της τελικής φάσης του FINAL 4 Πετοσφαίρισης
της κατηγορίας Κ17 – Παμπαίδων που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2022 έπειτα από αναβολή που
δόθηκε στις 28, 29 Μαΐου 2022, στην Πάτρα στο Κλειστό Γυμναστήριο «Κ. Πετρόπουλος», στην οποία θα
λάβουν μέρος οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της Πελοποννήσου της ηλικιακής κατηγορίας Κ17 που συμμετείχαν
στο Πρωτάθλημα της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου, από τον Γυμναστικό Σύλλογο «ΑΘΛΟΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ», με την ανάληψη κόστους των δαπανών όπως αναφέρονται παρακάτω:
περιγραφή δαπάνης
Χ. ΦΠΑ Με ΦΠΑ
Διαμονή & Σίτιση Αθλητών - Προπονητών
2.000,00€ 2.260,00€
Η ανάθεση θα γίνει με το άρθρο 117, 118 και 120 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με CPV:
[55100000-1]- Υπηρεσίες ξενοδοχείων
Η δαπάνη βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022, και
ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.01.072.0844.01.1230.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές
που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 2.260,00 € (με Φ.Π.Α.), για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στη διοργάνωση της τελικής φάσης του final four Πετοσφαίρισης της
κατηγορίας Κ17 - Παμπαίδων που θα διοργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος «ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ» στις
18-19/06/2022 (εξ αναβολής), στο κλειστό γυμναστήριο «Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ», στην Πάτρα.

Η δαπάνη βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 και
ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.01.072.0844.01.1230, με Α/Α 2474.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Μωραΐτης Νικόλαος και
Κωστακόπουλος Χρήστος ψήφισαν αρνητικά.

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

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