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ΠΡΟ: Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 99/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: 1. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΠΓΔ/ΓΑΑ/9248/178/10-01-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο
Αλάπηπμεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
2. Σo ππ’ αξηζκ. πξση: 9268/63/10-01-2019 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αραΐαο
ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 99/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλε θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ Α) 66,06 €
γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθώλ εμόδσλ ηνπ ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Αραΐαο, Σδόια
Θεόδσξνπ, γηα ην κήλα Οθηώβξην έηνπο 2018, Β) 3.262,67 € γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθώλ εμόδσλ
ησλ ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Αραΐαο, γηα ην κήλα Ννέκβξην έηνπο 2018 θαη
πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο,
ζύκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθό λόκν θαη ηνλ ηζρύνληα εζσηεξηθό νξγαληζκό, θαη ζύκθσλα θαη κε ηελ
εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο. Οη δαπάλεο βαξύλνπλ ηηο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεπάζιμορ – Νεκηάπιορ Μοςλίνορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 3/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
25ε Ιαλνπαξίνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

20725/181/21.01.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Αξηζηεηδόπνπινο Υαξάιακπνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. ύξκνο Γεώξγηνο– κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
7. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ., Απγέξεο άββαο θαη
Παξαζθεπόπνπινο Γεξάζηκνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 99/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 14ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλε θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ Α) 66,06 € γηα ηελ πιεξσκή
νδνηπνξηθώλ εμόδσλ ηνπ ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Αραΐαο, Σδόια Θεόδσξνπ, γηα ην
κήλα Οθηώβξην έηνπο 2018, Β) 3.262,67 € γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθώλ εμόδσλ ησλ ππαιιήισλ
ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Αραΐαο, γηα ην κήλα Ννέκβξην έηνπο 2018 θαη πξνθύπηνπλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζύκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθό λόκν
θαη ηνλ ηζρύνληα εζσηεξηθό νξγαληζκό, θαη

ζύκθσλα θαη κε ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο

ππεξεζίαο. Οη δαπάλεο βαξύλνπλ ηηο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο έηνπο 2018».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΠΓΔ/ΓΑΑ/9248/178/10-01-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο
Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έτοντας σπόυη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν. 3852/10 (ΦΔΚ 87/Α) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 68 ηνπ ππνθεθαιαίνπ 1 «Έιεγρνο δεζκεχζεσλ ηνπ λ. 4270/2014 (ΦΔΚ
143 η.Α) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4336/2015 (ΦΔΚ 94/η.Α) «Γαπάλεο κεηαθηλνχκελσλ εληφο θαη εθηφο έδξαο
επηθξάηεηαο» θαη ηελ ππ΄ αξηζ. νηθ. 2/74450/ΓΔΠ/24.11.2015 (ΑΓΑ: ΧΦΘΧΖ-ΓΑ2) εγθχθιην ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ κε ηελ νπνία παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ9 ηεο
παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4336/2015 (ΦΔΚ 94 Α) «Γαπάλεο κεηαθηλνχκελσλ εληφο θαη εθηφο έδξαο
επηθξάηεηαο».
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145 η.Α) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
5. Σελ αξ. 248595/27-12-2016 (ΦΔΚ 4309/η.Β/ 30-12-2016) απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ» “Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ
Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο”.
6. Σελ εγθχθιην 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΓΑ: ΦΒΞΒΖ-ΓΣΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ
«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηψλ».
7. Σελ ππ’ αξηζκ. 184/14-11-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018» (ΑΓΑ: Χ8ΒΓ7Λ6-ΤΤΚ), ε νπνία
βξέζεθε λφκηκε κε ηελ αξηζκ. πξση. 293717/29-11-2017 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΧΔΣΡΟΡ1Φ-ΥΥΦ).
8. Σελ αξ. 311202/19-12-2017 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Καζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ επηηξεπνκέλσλ εκεξψλ θίλεζεο εθηφο έδξαο
ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην έηνο 2018» (ΦΔΚ 4738/Β).
9. Σελ αλάγθε δηελέξγεηαο ειέγρσλ, κε βάζε ην άξζξν 27 ηνπ ηζρχνληνο Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 4309/η.Β/30-12-2016), ήηνη: Έιεγρνη ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ
πξντφλησλ, ζε φια ηα ζηάδηα δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, ηξνθίκσλ, πνηψλ, θαπζίκσλ
θαη ινηπψλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ηε δηελέξγεηα ηνπ Πεξηνδηθνχ Διέγρνπ Μέηξσλ & ηαζκψλ, ηνλ έιεγρν
ησλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη βπηηνθφξσλ δηαλνκήο πεηξειαηνεηδψλ θαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ηε θάησζη
ζρεηηθή λνκνζεζία: Ν.4177/2013 «Kαλφλεο ξχζκηζεο ηεο αγνξάο πξντφλησλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο», Ν.4235/2014 «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο
θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ
θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ», Ν.2251/1994
«Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ», Ν.4264/2014 «Άζθεζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο θαηαζηήκαηνο θαη
άιιεο δηαηάμεηο», Ν.3054/2002 «Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», Y.A. A2-718/287-2014 «Κσδηθνπνίεζε Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ
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(ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ)» θαη ΚΤΑ Ε3-2810/2004 θαη 15523/2006, ην Ν.4446/16 (ΦΔΚ 240 Α΄) «Μέηξα γηα ηελ
πξνψζεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απφθξπςεο εζφδσλ».
10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1650/86 θαη ηνπ Ν.4014/11, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΚΤΑ 12044/613/07 (πξνζηαζία
πεξηβάιινληνο), ησλ Ν.3325/05, Ν.3982/11 (ίδξπζε, αδεηνδφηεζε & ιεηηνπξγία βηνηερληθψλ – βηνκεραληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΤΑ 484/36/Φ.15/9-2-12 (δηαδηθαζία επηβνιήο πξνζηίκσλ), ηνπ
Ν.3982/11 (πεξί απινπνίεζεο αδεηνδφηεζεο ηερληθψλ επαγγεικάησλ) θαη ηεο Δγθ.ΦΓ9.6/νηθ7751/561/30-611, (έιεγρνο πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, έιεγρνο ηερληθψλ ζπλεξγείσλ θιπ.), ηεο ΤΑ νηθ483
/35/Φ.153-2-12, (εγθ/ζε & ιεηηνπξγία κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), ηνπ Ν.3853/’10 (ΦΔΚ 90 Α΄), ηεο
Δγθ.9186/774/Φ.26/3-8-10 θαη ηεο ΤΑ.ΟΗΚ. – 10735/651/21-09-’12 ηνπ Τθ.ΑΝ. (ΦΔΚ 2656 Β΄ – πεξη
αηκνιεβήησλ), ηνπ Ν.1482/84 θαη Ν.2115/93 (πεξη ιαηνκείσλ), ηεο ΚΤΑ Φ.15/νηθ. 1589/104/30-1-06 (πεξί
ιήςεο
κέηξσλ
ππξνπξνζηαζίαο
ζε
βηνηερληθέο
–
βηνκεραληθέο
εγθαηαζηάζεηο),
ηεο
ΤΑ.Γ9Β,Γ/Φ166/νηθ13068/ΓΓΦΠ2488/24-6-09 (πεξί αδεηψλ εγθαηάζηαζεο γηα ίδηα ρξήζε ελεξγεηαθψλ
ζπζηεκάησλ), ηεο ΤΑ Γ6/Φ1/ΟΗΚ.8295/19-4-95 (πεξί δηαδηθαζηψλ γηα έθδνζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο) θιπ., ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε Γ/λζε Αλάπηπμεο Π.Δ. Αραΐαο είλαη
αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα πεξηνδηθψλ ή έθηαθησλ ειέγρσλ θαζψο θαη ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ.
11. Σν ππ’ αξ. 295433/8797/30-9-2018 πξφγξακκα ειέγρσλ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ΠΔ Αραΐαο, ζην νπνίν
αλαθέξνληαη νη κεηαθηλήζεηο κελφο Οθησβξίνπ ηνπ ππαιιήινπ Σδφια Θεφδσξνπ.
12. Σν ππ’ αξ. 336768/10013/1-11-2018 & 341279/10111/5-11-2018 & 341279/10111/5-11-2018 πξφγξακκα
ειέγρσλ κελφο Ννεκβξίνπ 2018, ησλ ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Αραΐαο.
13. Σε ζπλνιηθή κεληαία θαηάζηαζε “Ζκεξήζηαο δαπάλεο, ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο θαη αληηηίκνπ
εηζηηεξίνπ” κελφο Οθησβξίνπ 2018 ηνπ ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Αραΐαο, Σδφια Θεφδσξνπ.
14. Σε ζπλνιηθή κεληαία θαηάζηαζε “Ζκεξήζηαο δαπάλεο, ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο θαη αληηηίκνπ
εηζηηεξίνπ” κελφο Ννεκβξίνπ 2018 πνπ αθνξά ζπλνιηθά 25 ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Αραΐαο.
15. Σελ αξ. πξση. 287043/13153/, 287049/13154/5-10-2018 Βεβαίσζε Ύπαξμεο Πίζησζεο ηεο Γ/λζεο
Οηθνλνκηθνχ-Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ.
16. Σηο κε αξηζ. πξση. 294646/13441/26-9-2018 (Α/Α 3137, ΑΓΑ: 7ΑΣΒ7Λ6-ΧΒΧ) & 294639/13440 (Α/Α
3136, ΑΓΑ: Φ7ΧΑ7Λ6-Η1Φ) Απνθάζεηο Αλάιεςεο Πίζησζεο ΠΓΔ / Γελ. Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο.
Παξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ εμφδσλ:
Α) ηνπ ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Αραΐαο, Σδφια Θεφδσξνπ, γηα ην κήλα Οθηψβξην έηνπο 2018, ζε
βάξνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο έηνπο, σο παξαθάησ:
Περιγραφή
α) Ζκεξήζηα απνδεκίσζε
β) Έμνδα κεηαθίλεζεο
γ) Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο
ΤΝΟΛO

ΣΥΝΟΛΟ
αλά θαηεγνξία δαπάλεο
30,00 €
36,06 €
0,00 €
66,06 €

Β) ησλ ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Αραΐαο, γηα ην κήλα Ννέκβξην έηνπο 2018, ζε βάξνο ηνπ
εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο έηνπο, σο παξαθάησ:
Περιγραφή
α) Ζκεξήζηα απνδεκίσζε
β) Έμνδα κεηαθίλεζεο
γ) Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο
ΤΝΟΛO

ΣΥΝΟΛΟ
αλά θαηεγνξία δαπάλεο
1.460,00 €
1.802,67 €
0,00 €
3.262,67 €

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο

απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,

ΑΔΑ: Ψ9ΠΥ7Λ6-Ω61
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΠΓΔ/ΓΑΑ/9248/178/10-01-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΑΔΑ: Ψ9ΠΥ7Λ6-Ω61
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθώλ εμόδσλ:
Α) ηνπ ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Αραΐαο, Σδόια Θεόδσξνπ, γηα ην κήλα Οθηώβξην
έηνπο 2018, πνζνύ 66,06 €, ζε βάξνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο, σο
παξαθάησ:
Πεπιγπαθή

ΤΝΟΛΟ
αλά θαηεγνξία δαπάλεο
30,00 €
36,06 €
0,00 €
66,06 €

α) Ηκεξήζηα απνδεκίσζε
β) Έμνδα κεηαθίλεζεο
γ) Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο
ΤΝΟΛO

Β) ησλ ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Αραΐαο, γηα ην κήλα Ννέκβξην έηνπο 2018, πνζνύ
3.262,67 €, ζε βάξνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο, σο παξαθάησ:
Πεπιγπαθή

ΤΝΟΛΟ
αλά θαηεγνξία δαπάλεο
1.460,00 €
1.802,67 €
0,00 €
3.262,67 €

α) Ηκεξήζηα απνδεκίσζε
β) Έμνδα κεηαθίλεζεο
γ) Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο
ΤΝΟΛO

Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

