
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1ης Τακτικής Συνεδρίασης  19/02/2019 

Σήμερα την 19/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση, στο χώρο αίθουσας συνεδριάσεων της Οργανωτικής Επιτροπής  στο 

κλειστό κολυμβητήριο Α.ΠΕΠΑΝΟΣ, η Εκτελεστική Επιτροπή, προκειμένου να 

συζητήσει και να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με την Πρόσκληση 

του Προέδρου. Παρόντες: Σαραντόπουλος Φώτιος Πρόεδρος, Ηλίας Γρηγόρης 

Γραμματέας, Μαρλαφέκας Πλάτων Αντιπρόεδρος. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το 

σώμα μπήκε στη συζήτηση στο θέμα της ημερήσιας: 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 24o : Έγκριση δαπάνης, δέσμευση ποσού και ανάθεση παροχή υπηρεσιών 

σχεδίασης του έργου «Πλάνο και Επιχειρησιακό Σχέδιο Εκτέλεσης των 

Μεσογειακών Αγώνων» της Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη διοργάνωση 

των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019. 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
Οργανωτική Επιτροπή (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη 

διοργάνωση των Παράκτιων 
Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 

2019  
 
Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Πατρών Κλάους 
91-93, Πάτρα 
Πληροφορίες : Σαραντόπουλος Φώτιος 
Τηλ. :  6937214204 
 

  
 
 
 

Πάτρα, 20/02/2019 
 

Αριθμ. Πρωτ.:15 
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Έχοντας λάβει υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις:  

α. των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού 

κλπ.", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του 

Ν.3871/2010 "Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη" και του άρθρου 63 του 

Ν.4270/2014 "Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας- Δημόσιο 

Λογιστικό και άλλες διατάξεις" 

β. των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129A/15) 

γ. του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 

145Α/2016) όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ2/100018/0026/30-12-2016) 

δ. του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.) 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.)  

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 

5. Την υπ’ αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/78640/4057 απόφασης της Υπουργού και του 

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β 857/12-03-2018), όπως αυτή 

συμπληρώθηκε με την υπ’ αρίθμ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔθΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/354440/14357/2346/1946 απόφαση της ίδιας ως 

άνω υπουργού (ΦΕΚ Β 3536/21-08-2018) και διέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 53 του Ν.2725/1999, καθώς και από τις διατάξεις του παρόντος 

Κανονισμού. 

6. Την υπ΄ αριθ.: 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291 Β’/11.8.2010) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών  

7. Την εγγεγραμμένη πίστωση του Κ.Α. 0439 

8. Την άμεση ανάγκη της Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.)  για παροχή 

υπηρεσιών σχεδίασης του έργου «Πλάνο και Επιχειρησιακό Σχέδιο Εκτέλεσης 

των Μεσογειακών Αγώνων» της Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη 

διοργάνωση των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019. 

 

 

 

Εισηγούμαι την έγκριση δαπάνης και δέσμευση ποσού 16.870,00€ για παροχή 

υπηρεσιών σχεδίασης του έργου «Πλάνο και Επιχειρησιακό Σχέδιο Εκτέλεσης των 
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Μεσογειακών Αγώνων» της Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη διοργάνωση των 

Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019, και την ανάθεση της ως άνω 

υπηρεσίας στην εταιρεία με την επωνυμία BLUE OXYGEN SOLUTIONS LTD  με 

αντικείμενο μεταξύ άλλων την παροχή υπηρεσιών αγώνων, που εδρεύει στην 

Λευκωσία, οδός Κυπρανόρος 13 (Α.Φ.Μ. 10375740R,) και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Ηλία Δαλαΐνα του Δημοσθένη, έναντι του ποσού 16.870,00€ πλέον 

αναλογούντος  Φ.Π.Α.  

 

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική 

πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 0439 

Ο χρόνος παράσχεσης της υπηρεσίας ορίζεται από την 01/03/2019 έως την 

30/09/2019 από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η πληρωμή του συμβατικού 

ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον 

πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου, το οποίο θα επιβαρυνθεί με όλες τις 

νόμιμες κρατήσεις.  

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, 

απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς ανάθεση 

υπηρεσιών. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική 
συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την 
ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Ψηφίζει ομόφωνα  την έγκριση δαπάνης και δέσμευση 16.870,00€ για παροχή 

υπηρεσιών σχεδίασης του έργου «Πλάνο και Επιχειρησιακό Σχέδιο Εκτέλεσης των 

Μεσογειακών Αγώνων» της Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη διοργάνωση των 

Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019, και την ανάθεση της ως άνω 

υπηρεσίας στην εταιρεία με την επωνυμία BLUE OXYGEN SOLUTIONS LTD  με 

αντικείμενο μεταξύ άλλων την παροχή υπηρεσιών αγώνων, που εδρεύει στην 

Λευκωσία, οδός Κυπρανόρος 13 (Α.Φ.Μ. 10375740R,) και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Ηλία Δαλαΐνα του Δημοσθένη, έναντι του ποσού 16.870,00€ πλέον 

αναλογούντος  Φ.Π.Α. 
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Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική 

πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 0439 

Ο χρόνος παράσχεσης της υπηρεσίας ορίζεται από την 01/03/2019 έως την 

30/09/2019 από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η πληρωμή του συμβατικού 

ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον 

πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου, το οποίο θα επιβαρυνθεί με όλες τις 

νόμιμες κρατήσεις.   

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, 

απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς ανάθεση 

υπηρεσιών. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/19-02-2019 

 

 
Ο Γραμματέας της 

Οργανωτικής Επιτροπής 

 

ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

Ο Αντιπρόεδρος της 

Οργανωτικής Επιτροπής  

 

ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝ 

Ο Πρόεδρος της 

Οργανωτικής Επιτροπής 

 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
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