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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 337/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 418954/306/28.12.2018 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 337/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Δηζήγεζε γηα έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ
468,20 Δπξώ γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ Αλη/ξρε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θ. Κώζηα Μεηξόπνπινπ ζην
10ν Φεζηηβάι κειηνύ θαη πξντόλησλ κέιηζζαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 7 /8 θαη 9 Γεθεκβξίνπ
2018, ζηελ Αζήλα ζην ηάδην Δηξήλεο θαη Φηιία», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
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ΑΔΑ: 6ΕΥΗ7Λ6-ΔΘΦ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 6/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
13ε Φεβξνπαξίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

43555/438/08.02.2019 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. Απγέξεο άββαο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Αληηπξόεδξνο)
3. Αξηζηεηδόπνπινο Υαξάιακπνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
7. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηαζνύιηαο Γεώξγηνο, 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., Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο θαη ύξκνο Γεώξγηνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΑΔΑ: 6ΕΥΗ7Λ6-ΔΘΦ
Απ. Απόθαζηρ 337/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 99ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Δηζήγεζε γηα έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ 468,20 Δπξώ γηα ηε
κεηαθίλεζε ηνπ Αλη/ξρε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θ. Κώζηα Μεηξόπνπινπ ζην 10ν Φεζηηβάι κειηνύ
θαη πξντόλησλ κέιηζζαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 7 /8 θαη 9 Γεθεκβξίνπ 2018, ζηελ Αζήλα
ζην ηάδην Δηξήλεο θαη Φηιία».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 418954/306/28.12.2018 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τν Νφκν Ν. 3852 / 2010 "Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο " ( ΦΔΚ 87 / Α /7 – 6 - 2010), κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ νη
Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΤΑ Β’.
2. Τνλ Οξγαληζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ΠΓ 132/2010 (ΦΔΚ 225/Α/27-12-2010), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 248595/27-12-2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ «Τξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 4309/η.Β /́ 30-12-2016).
3. Τν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’
αξηζκφ 2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηψλ.
4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
5. Τελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Υπ. Οηθνλνκίαο, αλαπξνζαξκφζηεθε ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ
άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500) επξψ.
6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «Σθνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ζχκθσλα κε ην νπνίν ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά
πιαίζηα ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε
εληαίν θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
7. Τελ ππ’ αξηζκ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μάηνπ 2014 θαη ην απφ 25/08/2014 πξαθηηθφ
νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
8. Τελ ππ. αξηζκ. 157/19-12-2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017,
ην νπνίν ζπλνςίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2017 θαζψο θαη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Π.Γ.Δ. κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα Σηήξημεο Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ-Η
Διπίδα», ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαζψο θαη ελζσκάησζε ησλ πηλάθσλ
ζηνρνζεζίαο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Π.Γ.Δ κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα Σηήξημεο Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ-Η Διπίδα».
9. Τελ ππ’ αξηζκφ 100/15-09-2014 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3029/η.Β/10-11-2014), κε ηελ νπνία φξηζε ηελ ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο κε ηίηιν «Δπηηξνπή Αλαπηπμηαθήο θαη
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ» πνπ εθηφο ησλ άιισλ έρεη θαη ηελ αξκνδηφηεηα γηα
έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζε εθζέζεηο πάζεο θχζεσο».
10. Τελ ππ αξηζ. 184/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΠΓΔ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ηειηθφ
ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018.
11. Τελ ππ΄ αξηζκ. 28/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Σρεδίνπ Γξάζεο
Τνπξηζηηθήο Πξνβνιήο θαη Δμσζηξέθεηαο ηεο ΠΓΔ πεξηφδνπ 2017 -2018.
12. Τελ ππ’ αξηζκ Α/Α 3669/37487/17522/26-11-2018 δέζκεπζε χπαξμεο πίζησζεο θαη έγθξηζεο ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ-Γεκνζηννηθνλνκηθνχ Διέγρνπ.

ΑΔΑ: 6ΕΥΗ7Λ6-ΔΘΦ
Η Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζα ζπκκεηέρεη κε δηθφ ηεο πεξίπηεξν ζην 10ν Φεζηηβάι κειηνχ θαη πξντφλησλ
κέιηζζαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 7 /8 θαη 9 Γεθεκβξίνπ 2018, ζηελ Αζήλα ζην Σηάδην Δηξήλεο θαη
Φηιίαο.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ
Δηζεγνχκαζηε
Τελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ 468,20 επξψ γηα ηελ ζπκκεηνρή θαη κεηάβαζε
ηνπ Αλη/ξρε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θ.Κψζηα Μεηξφπνπινπ ζην πεξίπηεξν ηεο Π.Γ.Δ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηηο 7 /8 θαη 9 Γεθεκβξίνπ 2018, ζηελ Αζήλα ζην Σηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο
Η δαπάλε:
α) ζπληειεί άκεζα ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο φπσο απηέο
θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν (Ν.3852/2010) θαη ζπγθεθξηκέλα θαιχπηνπλ, ηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ θαη
δξάζεσλ νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ κία πνιηηηθή πνπ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε πνηνηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνδηαηξνθήο πνπ απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ψζηε ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο λα απνηεινχλ πξντφληα
πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη λα βξίζθνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε αγνξέο πςεινχ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Η Πεξηθέξεηα
ζπλεξγάδεηαη κε αξκφδηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα αλαιεθζνχλ πξσηνβνπιίεο πνπ ζα
βειηηψζνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
απαζρφιεζεο.
β) Δίλαη επηβεβιεκέλε θαη αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζηελ έθζεζε.
γ) Αηηηνινγείηαη κε κεζηφηεηα, πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα.
δ) Πξνθχπηεη πέξαλ πάζαο ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηφηεηα ε επξεία απήρεζε ηνπ 10νπ Φεζηηβάι Διιεληθνχ
Μειηνχ θαη Πξντφλησλ Μέιηζζαο ε νπνία απνηειεί κηαο κεγάιεο εκβέιεηαο ζπλάληεζε γηα ηελ αλάδεημε
αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ αμίαο ηεο Πεξηθέξεηαο καο.
ε) Δπηηπγράλεηαη ην θπξηφηεξν θαη επηδησθφκελν, ήηνη ε θαη’ νπδέλα ηξφπν ππέξβαζε, ελφςεη θαη ηεο
ππάξρνπζα νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, πνπ επηβάιιεη ηελ πξνζαξκνγή ζε λένπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη
αξρέο ην θαηά δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο πξνζήθνλ κέηξν.

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,
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.
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 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: 418954/306/28.12.2018 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ 468,20 επξώ γηα ηελ ζπκκεηνρή θαη
κεηάβαζε ηνπ Αλη/ξρε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θ. Κώζηα Μεηξόπνπινπ ζην πεξίπηεξν ηεο Π.Γ.Δ,
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 7 /8 θαη 9 Γεθεκβξίνπ 2018, ζηελ Αζήλα ζην ηάδην Δηξήλεο θαη
Φηιίαο
Η δαπάλε:
α) ζπληειεί άκεζα ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο όπσο
απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηδξπηηθό λόκν (Ν.3852/2010) θαη ζπγθεθξηκέλα θαιύπηνπλ, ηελ
πξνώζεζε πνιηηηθώλ θαη δξάζεσλ νη νπνίεο δηακνξθώλνπλ κία πνιηηηθή πνπ πξέπεη λα ζηνρεύεη
ζηελ αλάπηπμε πνηνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνδηαηξνθήο πνπ
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απνηειεί ζηξαηεγηθό ζηόρν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ώζηε ηα πξντόληα πνπ παξάγνληαη
από ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο λα απνηεινύλ πξντόληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη λα βξίζθνπλ
ηε ζέζε ηνπο ζε αγνξέο πςεινύ βηνηηθνύ επηπέδνπ. Η Πεξηθέξεηα ζπλεξγάδεηαη κε αξκόδηνπο
ζπιινγηθνύο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα αλαιεθζνύλ πξσηνβνπιίεο πνπ ζα βειηηώζνπλ ην
επηρεηξεκαηηθό θιίκα, ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
απαζρόιεζεο.
β) Δίλαη επηβεβιεκέλε θαη αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ έθζεζε.
γ) Αηηηνινγείηαη κε κεζηόηεηα, πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα.
δ) Πξνθύπηεη πέξαλ πάζαο ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηόηεηα ε επξεία απήρεζε ηνπ 10νπ Φεζηηβάι
Διιεληθνύ Μειηνύ θαη Πξντόλησλ Μέιηζζαο ε νπνία απνηειεί κηαο κεγάιεο εκβέιεηαο ζπλάληεζε
γηα ηελ αλάδεημε αγξνδηαηξνθηθώλ πξντόλησλ αμίαο ηεο Πεξηθέξεηαο καο.
ε) Δπηηπγράλεηαη ην θπξηόηεξν θαη επηδησθόκελν, ήηνη ε θαη’ νπδέλα ηξόπν ππέξβαζε, ελόςεη θαη
ηεο ππάξρνπζα νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, πνπ επηβάιιεη ηελ πξνζαξκνγή ζε λένπο δεκνζηνλνκηθνύο
θαλόλεο θαη αξρέο ην θαηά δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο
αληηιήςεηο πξνζήθνλ κέηξν.

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

