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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 561/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 66452/499/01.03.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 561/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπαλψλ νδνηπνξηθψλ εμφδσλ & εθηφο έδξαο κεηαθίλεζεο
(δαπάλε θίλεζεο - δηακνλήο - εκεξήζηαο απνδεκίσζεο) θαη ινηπψλ εμφδσλ (Βίδα, ππεξεζία
κεηάθξαζεο), κέρξη ηνπ πνζνχ 4.595,00 € ηεο πξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξ/ζκνπ,
θα. ππξάθε Διέλε θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο ΓΙΑΠ ΠΓΔ θα. Παπαγηάλλε Κσλ/λα θαη Λάληαβνπ
Κσλ/λα β) έθδνζεο ΥΔΠ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνχ «ΜΙΣΣ 2019», ε
νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 12/03/2019 έσο 14/03/2019 ζηελ Μφζρα, ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
7ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12:30κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

χζηεξα

απφ

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

66959/707/1.3.2019 λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηψηεο – Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Βεξγνπνχινπ Παξαζθεπή-αλ.κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καπξάινο ππξίδσλ-αλ.κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Πεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ.

Παξαζθεπφπνπινο

Γεξάζηκνο, Καξδάξα Δπζηαζία θαη χξκνο Γεψξγηνο Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 561/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 175ο θέμα ζηην ημεπήζια διάηαξη κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπαλψλ νδνηπνξηθψλ εμφδσλ & εθηφο έδξαο κεηαθίλεζεο (δαπάλε θίλεζεο - δηακνλήο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο) θαη ινηπψλ εμφδσλ (Βίδα, ππεξεζία κεηάθξαζεο), κέρξη ηνπ πνζνχ
4.595,00 € ηεο πξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξ/ζκνπ, θα. ππξάθε Διέλε θαη ησλ
ππαιιήισλ ηεο ΓΙΑΠ ΠΓΔ θα. Παπαγηάλλε Κσλ/λα θαη Λάληαβνπ Κσλ/λα β) έθδνζεο ΥΔΠ γηα
ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνχ «ΜΙΣΣ 2019», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί
απφ 12/03/2019 έσο 14/03/2019 ζηελ Μφζρα, ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 66452/499/01.03.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνοντας σπόψη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α/7-6-2010), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη.
2.
Σν άξζξν 65 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α/2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) & δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.80/2016 (ΦΔΚ 145Α) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
4. Σελ ππ’ αξ. 165633/08.08.2017 (ΦΔΚ 2953 Β’ 29.08.2017) Απφθαζε πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο», κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε ππ’ αξ. 248595/27.12.2016 (ΦΔΚ Β’ 4309)
απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ,
πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΟΔΤ) ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (ΠΓΔ).
5. 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: ΧΦΘΧΗ-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» .
6. Σν ΦΔΚ 281/η.β΄/07-02-2017 πεξί εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο «κε εληνιή Πεξηθεξεηάξρε» ζηνλ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΠΓΔ.
7. Σν ΦΔΚ.138/η.ΤΟΓΓ/23-03-2017 πεξί «νξηζκνχ Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΠΓΔ».
8. Σν ΦΔΚ 1018/η.β΄/24-03-2017 πεξί «κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ
νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ΓΔ θαη ζε Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο ΓΔ».
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100- 103 ηνπ Ν. 4270/2017 «Γηαδηθαζία έθδνζεο Υ.Δ. Πξνπιεξσκήο»
10. Σνπ Π.Γ. 470/75 «πεξί ππνρξεψζεσλ & επζπλψλ ππνιφγσλ Υ.Δ.Π.»
11. Σελ αξ. 277080/24.12.2018(ΦΔΚ 6043/Β/31.12.2018) Απφθαζε πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
ΠΔΛ.ΓΔ.& ΙΟΝ. «Καζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ επηηξεπνκέλσλ εκεξψλ θίλεζεο εθηφο έδξαο ππαιιήισλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο γηα ην έηνο 2019».
12. Σελ αξ. 277080/24.12.2018(ΦΔΚ 6043/Β/31.12.2018) Απφθαζε πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
ΠΔΛ.ΓΔ.& ΙΟΝ. «Καζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ επηηξεπνκέλσλ εκεξψλ θίλεζεο εθηφο έδξαο ππαιιήισλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο γηα ην έηνο 2019».
13. Σελ ππ. αξηζκ. 150/2018 (ΑΓΑ: 6ΦΘΚ7Λ6-ΝΘΙ) απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ κε ζέκα:
«Έγθξηζε ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Γξάζεσλ Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2019-2021»
14. Σελ ππ. αξηζκ. 43/31-01-2019 απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο» κε ζέκα «Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο ζε δηεζλείο εθζέζεηο ηνπξηζκνχ θαη ζπγθεξηκέλα ζην Βειηγξάδη (21-24-2- 2019), ζην
Βνπθνπξέζηη (21-24.2.2019), ζην Βεξνιίλν (6-10.3.2019) θαη ζηε Μφζρα (1214.03.2019) κέζσ ηνπ Διιεληθνχ
Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (Δ.Ο.Σ.), κε απεπζείαο αλάζεζε ζηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκφ (ΔΟΣ), σο
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αξκφδηνπ εζληθνχ θνξέα εθπξνζψπεζεο ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ, δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 9.900,00
επξψ»
15. Σν κε αξηζκ. πξση. (ΤΠΟΤΡ) 11526/25.09.2018 έγγξαθν ηνπ ΔΟΣ κε ζέκα: «Παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο
γηα ην ηξαηεγηθφ ρέδην Γξάζεσλ Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2019-2021»
16. Σν κε αξ. πξση. 14395/15.01.2019 έγγξαθν ηνπ ΔΟΣ κε ζέκα: «πκκεηνρή Δ.Ο.Σ. ζηηο δηεζλείο Δθζέζεηο
Σνπξηζκνχ ζηε Μφζρα Ρσζίαο: “I.T.M (INTOUMARKET) θαη ΜΙΣΣ απφ 9-14/3 / 2019»
17. Σν απφ 25-02-2019 e-mail ηνπ ηκήκαηνο Σνπξηζηηθήο ηξαηεγηθήο/Γ/λζε Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ,
Αζιεηηζκνχ, Σνπξηζκνχ θαη Απαζρφιεζεο ηεο
ΠΓΔ γηα ζχκθσλε γλψκε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο θ. Καξπέηα Κσλ/λνπ γηα ζπκκεηνρή ζηελ δηεζλή
ηνπξηζηηθή έθζεζε ζηελ Μφζρα (ΜΙΙΣ) ησλ ζηειερψλ Δ.ππξάθε – Κ.Παπαγηάλλε – Κ.Λάληαβνπ.
18. To κε αξ. πξση. 653383/487/28.02.2019 αίηεκα ΓΙΑΠ ΠΓΔ πξνο Γηαηάθηε γηα έθδνζε Υ.Δ.Π.
19. Σελ αλάγθε κεηαθηλήζεσλ εθηφο έδξαο γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο
Παξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ νδνηπνξηθψλ εμφδσλ & εθηφο έδξαο κεηαθίλεζεο (δαπάλε θίλεζεο δηακνλήο - εκεξήζηαο απνδεκίσζεο) θαη ινηπψλ εμφδσλ (Βίδα, ππεξεζία κεηάθξαζεο) γηα ηελ πξντζηακέλε ηεο
Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξ/ζκνπ, θα. ππξάθε Διέλε θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΓΙΑΠ ΠΓΔ θα. Παπαγηάλλε
Κσλ/λα θαη Λάληαβνπ Κσλ/λα β) έθδνζεο ΥΔΠ ζην φλνκα ηεο πξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ
Πξ/ζκνπ θα. ππξάθε Διέλε, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε κεηάβαζε ζηελ Μφζρα (Ρσζία) φισλ ησλ
ππαιιήισλ γηα ηελ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ πεξηπηέξνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηελ ζπλδξνκή
ηνπο ζηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνχ «ΜΙΣΣ 2019», ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ 12/03/2019 έσο 14/03/2019 ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο
Πξνβνιήο ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019.
Ηκεξνκελία
Σφπνο
Ηκεξνκελία
θνπφο κεηάβαζεο
Ηκεξνκελία ιήμεο
αλαρψξεζεο
κεηάβαζεο
έλαξμεο
εξγαζηψλ
εξγαζηψλ
Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ
14/03/2019 (επηζηξνθή
Μφζρα
ηνπξηζηηθνχ πεξηπηέξνπ ηεο ΠΓΔ
11/03/2019
12/03/2019
ζηελ Πάηξα ζηηο
(Ρσζία)
ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνχ
15/03/2019
ζηε Μφζρα (ΜΙΣΣ)
Μέζν Μεηαθίλεζεο: Μεηαθίλεζε κε ηδησηηθφ ΙΥ, Τπεξεζηαθφ, Αεξνπιάλν,MMM
Ηκέξεο εθηφο έδξαο: 5 (11- 15/03/2019), ε 15/03/2018 λα ζεσξείηαη εκέξα επηζηξνθήο.
Γηαλπθηεξεχζεηο εγθεθξηκέλεο: 4
Περιγραφή
ΠΟΣΟ
Έμνδα Μεηαθίλεζεο
έσο ηνπ πνζνχ ησλ 1.000,00 €
Ηκεξήζηα Απνδεκίσζε
έσο ηνπ πνζνχ ησλ 960,00 €
Έμνδα Γηαλπθηέξεπζεο
έσο ηνπ πνζνχ ησλ 1.850,00 €
Γαπάλε Βίδα
έσο ηνπ πνζνχ ησλ 285,00 €
Γαπάλε ππεξεζίαο κεηάθξαζεο
έσο ηνπ πνζνχ ησλ 500,00 €
έσο ηνπ πνζνχ ησλ 4.595,00 €
ΣΥΝΟΛΟ
Η πξνθαινχκελε δαπάλε έσο ηνπ πνζνχ ησλ 4.595,00€ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ΚΑΔ 02.00.071.9899.01.1122 θαη έρεη
απνζηαιεί ην αληίζηνηρν αίηεκα γηα αλάιεςε ππνρξέσζεο δαπάλεο θαη έθδνζεο Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο
Πξνπιεξσκήο (Υ.Δ.Π.).

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απφςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
 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
– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί χζηαζεο θαη πγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ, φπσο 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 Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
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Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ 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
κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο

δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ

κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκφο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθψλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ

ππ’

αξηζκ.

πξση:

66452/499/01.03.2019

εηζήγεζε

ηεο

Γ/λζεο

Αλαπηπμηαθνχ

Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη α) ηελ δαπάλε νδνηπνξηθψλ εμφδσλ & εθηφο έδξαο κεηαθίλεζεο (δαπάλε θίλεζεο δηακνλήο - εκεξήζηαο απνδεκίσζεο) θαη ινηπψλ εμφδσλ (Βίδα, ππεξεζία κεηάθξαζεο) γηα ηελ
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πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξ/ζκνπ, θα. ππξάθε Διέλε θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο
ΓΙΑΠ ΠΓΔ θα. Παπαγηάλλε Κσλ/λα θαη Λάληαβνπ Κσλ/λα β) ηελ έθδνζε ΥΔΠ ζην φλνκα ηεο
πξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξ/ζκνπ θα. ππξάθε Διέλε, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε
κεηάβαζε ζηελ Μφζρα (Ρσζία) φισλ ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ
πεξηπηέξνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηελ ζπλδξνκή ηνπο ζηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή
ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνχ «ΜΙΣΣ 2019», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ
12/03/2019 έσο 14/03/2019 ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο
ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019.
Ηκεξνκελία
αλαρψξεζεο

11/03/2019

Σφπνο
κεηάβαζεο

Μφζρα
(Ρσζία)

Ηκεξνκελία
έλαξμεο
εξγαζηψλ

12/03/2019

θνπφο κεηάβαζεο

Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ
ηνπξηζηηθνχ πεξηπηέξνπ ηεο
ΠΓΔ ζηε δηεζλή έθζεζε
ηνπξηζκνχ ζηε Μφζρα
(ΜΙΣΣ)

Ηκεξνκελία ιήμεο
εξγαζηψλ
14/03/2019
(επηζηξνθή ζηελ
Πάηξα ζηηο
15/03/2019

Μέζν Μεηαθίλεζεο: Μεηαθίλεζε κε ηδησηηθφ ΙΥ, Τπεξεζηαθφ, Αεξνπιάλν,MMM
Ηκέξεο εθηφο έδξαο: 5 (11- 15/03/2019), ε 15/03/2018 λα ζεσξείηαη εκέξα επηζηξνθήο.
Γηαλπθηεξεχζεηο εγθεθξηκέλεο: 4
Πεπιγπαθή
Έμνδα Μεηαθίλεζεο
Ηκεξήζηα Απνδεκίσζε
Έμνδα Γηαλπθηέξεπζεο
Γαπάλε Βίδα
Γαπάλε ππεξεζίαο κεηάθξαζεο
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ
έσο ηνπ πνζνχ ησλ 1.000,00 €
έσο ηνπ πνζνχ ησλ 960,00 €
έσο ηνπ πνζνχ ησλ 1.850,00 €
έσο ηνπ πνζνχ ησλ 285,00 €
έσο ηνπ πνζνχ ησλ 500,00 €
έσο ηνπ πνζνχ ησλ 4.595,00 €

Η πξνθαινχκελε δαπάλε έσο ηνπ πνζνχ ησλ 4.595,00 € ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ΚΑΔ
02.00.071.9899.01.1122 θαη έρεη απνζηαιεί ην αληίζηνηρν αίηεκα γηα αλάιεςε ππνρξέσζεο
δαπάλεο θαη έθδνζεο Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο Πξνπιεξσκήο (Υ.Δ.Π.).
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο
Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ
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