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Πάτρα 6 Δεκεμβρίου 2017
Αρ.Πρωτ.:336415/4690
ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών της ΠΔΕ.

KOIN.:
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 2122/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Η υπ’αριθμ.πρωτ: οικ.336181/4684/1.12.2017 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών της ΠΔΕ.

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ.2122/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 387,20 €, για
την αμοιβή των μετακινήσεων της Περιφερειακής Συμβούλου της ΠΔΕ , κα Ευσταθίας Καρδάρα ,για
τις συμμετοχές της στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το χρονικό διάστημα από
Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο 2017 (Γ’ Τρίμηνο)», για δικές σας ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 52/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
5η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.πρωτ.: οικ. 335933/4683/1.12.2017
νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της
Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Καρδάρα Ευσταθία–μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ-.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου,
υπάλληλος

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

((σύμφωνα

με

την

υπ΄αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις
265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις

του

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Αυγέρης Σάββας,
Γαβριηλίδης Κων/νος και Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2122/2017
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5ο θέμα προ ημερησίας διάταξης, που το σώμα
συμφώνησε ομόφωνα με τίτλο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
387,20€, για την αμοιβή των μετακινήσεων της Περιφερειακής Συμβούλου της ΠΔΕ , κα
Ευσταθίας Καρδάρα ,για τις συμμετοχές της στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το
χρονικό διάστημα από Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο 2017 (Γ’ Τρίμηνο).».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄αριθμ.πρωτ:.: οικ.336181/4684/1.12.2017 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών της ΠΔΕ., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ
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 της παραγράφου 1 του άρθρου 9 «Δαπάνες μετακινήσεων» του Ν.3833/2010
(ΦΕΚ.40Α’/15.3.2010) «Το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατ’ έτος και κατά μήνα ημερών εκτός
έδρας της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν.2685/1999 καθορίζεται σε εξήντα ημέρες. Η υπέρβαση
του ανωτέρω ορίου που προβλέπεται από τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες κατ’ έτος».
3. το άρθρο 184 «Αποζημιώσεις – Δαπάνες μετακίνησης – Λοιπά έξοδα» του Ν.3852/2010 ισχύουν
τα εξής:
Παράγραφος 1. «Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι
μετακινούνται εκτός της έδρας της περιφέρειας για εκτέλεση υπηρεσίας μετά από απόφαση της
οικονομικής επιτροπής και κατά παρέκκλιση των σχετικών εγκριτικών πράξεων μετακίνησης. Σε
περίπτωση κατεπείγοντος επιτρέπεται να μετακινηθούν χωρίς απόφαση της οικονομικής επιτροπής, η
οποία αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη μετακίνηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή
όχι».
Παράγραφος 2. «Σε όσους μετακινούνται κατά την προηγούμενη παράγραφο καταβάλλονται με
απόφαση της οικονομικής επιτροπής οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής, που προβλέπονται από τις
σχετικές διατάξεις του Ν.2685/1999, όπως ισχύει».
Παράγραφος 3. «Οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι αντιπεριφερειάρχες δικαιούνται εξόδων
μετακίνησης σύμφωνα με την παράγραφο 2, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του
περιφερειακού συμβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής, της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών
διοικητικών επιτροπών, καθώς και για μετακίνηση στην έδρα της περιφέρειας για εκτέλεση
υπηρεσίας. Για τον υπολογισμό των εξόδων κίνησης λαμβάνεται υπόψη η χιλιομετρική απόσταση του
τόπου κατοικίας τους από την έδρα της περιφέρειας».
Παράγραφος 4. «Οι περιφερειακοί σύμβουλοι δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις
συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών
επιτροπών. Η αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι τέσσερις (4) το πολύ συνεδριάσεις το μήνα
είναι ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της μηνιαίας αποζημίωσης του περιφερειάρχη».
4. 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»
5. την υπ’ αριθμό 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας
γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου
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2014, ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014−2019, καθώς και με
την 456/2014 διόρθωση − συμπλήρωση αυτής. Με το από 25.8.2014 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε
τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
6. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
7. Την Απόφαση 248595/27-12-2016 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. 157/20016 Απόφαση (22η Συνεδρίαση στις 19-12-2016) του Περιφερειακού
Συμβουλίου με την οποία «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2017 και το Ολοκληρωμένο
Πλαίσιο Δράσης της Π.Δ.Ε. οικ. έτους 2017 καθώς και τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε.
με την επωνυμία –«Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας
της Π.Δ.Ε. καθώς και ενσωμάτωση των πινάκων στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την
επωνυμία –«Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», όπως αναλυτικά αναφέρεται στις
υπ. αρ. 1397/2016 και 1534/2016 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Η Απόφαση ελέγχθηκε ως
προς την νομιμότητά της και βρέθηκε νόμιμη με την υπ΄ αρ. 5581/13-01-2017 Απόφαση του
ασκούντος καθήκοντα Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου. Με την υπ’ αριθμό 1/2017 (1η Συνεδρίαση στις 24.1.2017) απόφασή του το Περιφερειακό
Συμβούλιο ενέκρινε την Α’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η
οποία αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμό 19982/7-22017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την υπ’ αριθμό 49/2017
(6η Συνεδρίαση στις 28.3.2017) απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την Β’
τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία αφού ελέγχθηκε ως
προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμό 71407/29-3-2017. Με την υπ’ αριθμό
80/2017 (7η Συνεδρίαση στις 10.4.2017) απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την Γ’
τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός έδρας
επικρατείας» και την υπ. αριθ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 (ΑΔΑ:ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών με την οποία παρέχοντα οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της
υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α) « Δαπάνες
μετακινούμενων εντός κι εκτός έδρας επικράτειας».
10.
Την αρ. 243237/23-12-2016 (ΦΕΚ 4534/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Καθορισμός ανωτάτου
ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
για το έτος 2017».
11.
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).
12.
την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017),
13.
την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»
14.
την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)

[4]

ΑΔΑ: 7ΖΦΤ7Λ6-ΩΛ8

15.
την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
Κατόπιν αυτών και έχοντας υπόψη τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, την επισυναπτόμενη κατάσταση
,σας γνωρίζουμε ότι :
Για τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ κατά τους μήνες Ιούλιο –Αύγουστο και
Σεπτέμβριο 2017, η Περιφερειακή Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρδάρα
Ευσταθία σημείωσε συνολικά έξι (8) μετακινήσεις , σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΣΤΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ –ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΚΤΕΛ/
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΦΜ
ΧΙΛ/ΚΗ
ΧΙΛ/ΚΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΠΟΖ/ΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜ.
ΑΠΟΖΗΜ.
ημέρες
307,20
ΚΑΡΔΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
116169720
19,20Χ2
80,00
8
387,20

Το συνολικό κόστος για τις μετακινήσεις της Περιφερειακής Συμβούλου και μέλος της Οικονομικής
Επιτροπής, κ. Ευσταθίας Καρδάρα, για τη συμμετοχή της, στις συνεδριάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής ανέρχεται στο ποσό των 387,20 ευρώ.
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαι :
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 387,20 €, για την αμοιβή των
μετακινήσεων της Περιφερειακής Συμβούλου της ΠΔΕ, κ. Ευσταθίας Καρδάρα, για τις συμμετοχές
της στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το χρονικό διάστημα από Ιούλιο έως και
Σεπτέμβριο 2017 (Γ’ Τρίμηνο).
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του τρέχοντος
έτους και συγκεκριμένα τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 00.072 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Δ.Ε.» και
του Κ.Α.Ε. 02.00.072.0515.01.1122 «Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και
επιτροπές (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)».
Για την ανωτέρω δαπάνη έχουν εκδοθεί οι με αρ. 2093/2017 ΑΔΑ 6K2Z7L6-HIE (για τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο ) .και 2430/2017 ΑΔΑ ΩΝΥ07Λ6-ΝΟΟ (για το διάστημα μηνός Σεπτεμβρίου )
Αποφάσεις ανάληψης δαπάνης .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 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
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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).
 το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας
 την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017),
 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./233-2017).
 την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 την υπ΄αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά
με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 την υπ’αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
 την υπ’αριθμ.πρωτ:: οικ.336181/4684/1.12.2017 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
της ΠΔΕ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη δαπάνη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 387,20 €, για την αμοιβή των
μετακινήσεων της Περιφερειακής Συμβούλου της ΠΔΕ, κας Ευσταθίας Καρδάρα, για τις
συμμετοχές της στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το χρονικό διάστημα από
Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο 2017 (Γ’ Τρίμηνο).
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Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του
τρέχοντος έτους και συγκεκριμένα τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 00.072 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Δ.Ε.» και του Κ.Α.Ε. 02.00.072.0515.01.1122 «Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για
συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)».
Για την ανωτέρω δαπάνη έχουν εκδοθεί οι με αρ. 2093/2017 ΑΔΑ 6K2Z7L6-HIE (για τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο ) .και 2430/2017 ΑΔΑ ΩΝΥ07Λ6-ΝΟΟ (για το διάστημα μηνός
Σεπτεμβρίου ) Αποφάσεις ανάληψης δαπάνης .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου
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