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   ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΕΙ 
     τες 27ες Απρηιίοσ 2016 

         Αρηζκός Πραθτηθού 18 
 

ηε Λακία θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ (Λ. Καιπβίσλ 2, 
3νο φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 27 Απρηιίοσ 2016, εκέξα Μ. Σετάρτε θαη ψξα 13:00 κ.κ., ζπλήιζε 
ζε (θαηεπείγνπζα) ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, πνπ 
ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 138/7-9-2014 (ΑΓΑ: 796Ω7ΛΖ-ΞΩΚ) απφθαζε ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Μπαθνγηάλλε θαη δπλάκεη ηεο ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 65178/795/27-4-
2016 πξφζθιεζεο ηνπ πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζε φια ηα κέιε ηεο, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, γηα λα απνθαζίζεη επί ηνπ θάησζη ζέκαηνο, κε ηε δηαδηθαζία 
ηνπ επείγνληνο: 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγθξηζε α) δαπάλεο – δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο ζηε δηνξγάλσζε ηνπ δηεζλνχο αγψλα Μεραλνθίλεηνπ Αζιεηηζκνχ “SEAJETS ΡΑΛΛΤ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2016” θαη β) αλάζεζεο ηεο δηνξγάλσζεο. 
(Εησεγετής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 

Ζ ζπλεδξίαζε είλαη θαηεπείγνπζα θαη ζπγθαιείηαη κε βάζε ην άξζξν 177 ηνπ 
Ν.3852/2010 θαη ην άξζξν 3, παξ.3 ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ 
λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα νη επηηαθηηθέο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο. 
 

Παξφληα κέιε νθηψ (8) νη θ.θ. Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο, Ζιίαο Μπνπξκάο, Ησάλλεο 
Σαγθαιέγθαο, Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, Κσλζηαληίλνο Καξαγηάλλεο, Δπζηάζηνο Κάππνο, Γεψξγηνο 
Γθηθφπνπινο θαη Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο. 

Απφ ηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθε λφκηκα, απνπζίαδε ν θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο θαη ην 
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο απηνχ.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Κσλζηαληίλνο 
Μπαθνγηάλλεο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
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Υξέε γξακκαηέα άζθεζε ε Ηππνιχηε Μπαιθνχξα ηνπ Αζαλαζίνπ, θιάδνπ ΠΔ 
Γηνηθεηηθνχ, κε βαζκφ Δ΄, πνπ νξίζζεθε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ αξηζκ. 
9460/222/27-1-2012 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη. 
 

Δπίζεο, ζηε ζπλεδξίαζε παξέζηε ν Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.. 

 

 
ΘΕΜΑ: Έγθξηζε α) δαπάλεο – δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο ζηε δηνξγάλσζε ηνπ δηεζλνχο αγψλα Μεραλνθίλεηνπ Αζιεηηζκνχ “SEAJETS ΡΑΛΛΤ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2016” θαη β) αλάζεζεο ηεο δηνξγάλσζεο. 
(Εησεγετής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 64856/2139/26-4-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη, επεηδή: 

α.  Ζ ελ ιφγσ δηνξγάλσζε είλαη σπερτοπηθής σεκασίας (δηεζλήο αγψλαο), πνπ 
ζπληειεί ψζηε ε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδνο λα είλαη ην επίθεληξν ησλ θίισλ ηνπ αζιήκαηνο 
θαη λα πξνβιεζεί ζε παγθφζκην επίπεδν. Δπηπιένλ, ε πξνζέιεπζε ηνπ θφζκνπ ζηελ πεξηνρή 
πνπ ζα δηεμαρζεί ν αγψλαο αλακέλεηαη λα είλαη κεγάιε, κε αληίζηνηρα νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ 
ηνπηθή θνηλσλία.  

β. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηνξγάλσζε είλαη πξνθαλέο φηη: 
α) εμππεξεηεί δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηεο, β) 
ζπληειεί ζηελ θαιχηεξε εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο, πινπνηψληαο δξάζεηο πνπ επηβάιινληαη 
απφ γεληθφηεξνπο θαλφλεο εζηκνηππίαο θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ,   

γ. Δπηπιένλ i) ππάξρεη εγθεθξηκέλε ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ii) ην 
χςνο ηεο δαπάλεο βξίζθεηαη ζε ινγηθά πιαίζηα,   

ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

      απουασίδεη θατά πιεηοψευία 

Δγθξίλεη: 

A. ηε δαπάλε - δέζκεπζε πίζησζεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 60.000 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., πνπ ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 01.073 θαη ηνλ Κ.Α.Δ. 
0844.01, γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε δηνξγάλσζε ηνπ δηεζλνχο 
αγψλα Μεραλνθίλεηνπ Αζιεηηζκνχ “SEAJETS ΡΑΛΛΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2016”, πνπ ζα δηεμαρζεί 
απφ 6 έσο 8 Μαΐνπ 2016.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 

1) Γηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ζην FIA-ERC Πξσηάζιεκα Ράιιπ (Δπξσπατθφ Πξσηάζιεκα

 Ράιιπ ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Απηνθηλήηνπ) 

2) Παξαηήξεζε θαη θχιαμε ησλ Δηδηθψλ Γηαδξνκψλ απφ αέξνο (ειηθφπηεξν ROBINSON) 

3) Αζζελνθφξν ειηθφπηεξν EUROCOPTER 

4) Φηινμελία ησλ ηειερψλ ηνπ αγψλα (250 ζηειέρε πεξίπνπ) ζηα μελνδνρεία ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο 

5) Γηαθεκηζηηθφ πιηθφ ηνπ αγψλα (ξνχρα, θαπέια θιπ.) 

6) Δθηππψζεηο – αθίζεο ηνπ αγψλα 
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7) Βηβιία ηνπ αγψλα 

8) Γηαθεκηζηηθά κπάλεξο – παλφ ρνξεγψλ 

9) Φχιαμε Δηδηθψλ Γηαδξνκψλ – Service Park 

10) Έπαζια αγσληδνκέλσλ 

11) Καηαζθεπέο Σειεηψλ Δθθίλεζεο & Σεξκαηηζκνχ θαη Service Park 

12) Μίζζσζε εμνπιηζκνχ ζηξαηεγείνπ ηνπ αγψλα (H.Q., Γξαθείνπ Σχπνπ, γξαθείσλ 

Αγσλνδηθψλ, αίζνπζαο πλεδξίαζεο, ππνδνκψλ EUROSPORT θιπ.) 

13) Κίλεζε ηειερψλ 

14) Υξνλνκέηξεζε θαη ζπγγξαθή Road Books 

15) Ζιεθηξνληθή παξαηήξεζε (tracking) ησλ αγσληδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα  

16) Ζρεηηθά Service Park, εθθίλεζεο, ηεξκαηηζκνχ 

17) χλδεζε internet κε ΟΣΔ γηα Service Park 

18) Δμνπιηζκφο πγηεηλήο Service Park θαη εηδηθψλ δηαδξνκψλ (ρεκηθέο ηνπαιέηεο) 

19) ήκαλζε Δηδηθψλ Γηαδξνκψλ 

20) Δμνπιηζκφο αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ VHF 

21) Φηινμελία ηειερψλ Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο θαη αεξνπνξηθά εηζηηήξηα 

22) Δξγαηηθά 

Β. ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ελ ιφγσ δηνξγάλσζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, ιφγσ 
απνθιεηζηηθφηεηαο θαηνρήο άδεηαο ηέιεζεο δηεζλψλ αγψλσλ απηνθηλήηνπ, ζηελ Οκνζπνλδία 
Μεραλνθίλεηνπ Αζιεηηζκνχ Διιάδνο - Ο.Μ.Α.Δ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηελ 
επηζπλαπηφκελε κειέηε. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, δηφηη δηαθσλεί ηφζν κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο, φζν θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ ελ ιφγσ 
δηνξγάλσζε. 

 

 
                                                Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 670 
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Πεξαησζέληνο ηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχεηαη ε παξνχζα θαηεπείγνπζα 
ζπλεδξίαζε. Σν πξαθηηθφ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα παξηζηάκελα κέιε, σο 
αθνινχζσο: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ              ΣΑ ΜΕΛΗ               Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
Κσλζηαληίλνο Π. Μπαθνγηάλλεο Ζιίαο Μπνπξκάο                   Ηππνιχηε Μπαιθνχξα 
      

Ησάλλεο Σαγθαιέγθαο 
 
Βαζίιεηνο Φαθίηζαο 
 
Κσλ/λνο Καξαγηάλλεο 

 
Δπζηάζηνο Κάππνο 
 

     Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο 
      
     Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο 
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