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ΠΡΟ: Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 1064/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
χετ.: η υπ’ αρ. 101517/2200/3-4-2019 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Αιτ/νιας της
Π.Δ.Ε.

ας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1064/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 7.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ, που αφορά την έγκριση
Φ.Ε.Π. που εκδόθηκαν σε Τπαλλήλους της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού και αφορά
την πληρωμή καυσίμων κίνησης οχημάτων για μετακινήσεις της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλ/νιας και Τπηρεσιακών παραγόντων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, πληρωμή διοδίων (Εθνικής
Οδού), πληρωμής διοδίων (Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
εισηγητικό της παρούσης», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΔΑ: 6ΗΘΝ7Λ6-ΨΦΦ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

την Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα
την 22η Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00μ. , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
122070 / 1318 / 18-04-2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά
μέλη της Επιτροπής. την συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης άββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος πυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος, υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος και ύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί ύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 1064 / 2019
Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 202ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ,
που αφορά την έγκριση Φ.Ε.Π. που εκδόθηκαν σε Τπαλλήλους της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού και
αφορά την πληρωμή καυσίμων κίνησης οχημάτων για μετακινήσεις της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλ/νιας και Τπηρεσιακών παραγόντων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, πληρωμή διοδίων (Εθνικής Οδού),
πληρωμής διοδίων (Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό της
παρούσης».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την
υπ’ αρ. 101517/2200/3-4-2019 εισήγηση της Δ/νσης

Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε., η

οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:
1. Σις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες
ως ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.

2.

Σην απόφαση 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Σροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Τπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» (ΥΕΚ.4309Β’/30.12.2016).

3.

Σις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α/13-07-2010΄) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

4.
5.

Σο Π.Δ. 80/2016 (ΥΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
Σις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 με τι οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί

προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.

6.

Σις διατάξεις του Ν.3310/2005 (ΥΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την

αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΥΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.

7.

Σις διατάξεις του άρθρου 1 «κοπός» του Ν.4270/2014 (ΥΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το
οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του
υμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών −
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά
περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των
διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.

8.

Σις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

9.

Σις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.7 του ΥΕΚ.4309Β’/30.12.2016 σύμφωνα με το οποίο το Σμήμα

Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για: «την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος
προμηθειών της Περιφέρειας και τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και
υπηρεσιών, που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας».
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10. Σην υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Τπ. Οικονομίας, με την οποία

αναπροσαρμόστηκε το

χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500)
ευρώ.

11. Σις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΥΕΚ 87/τΑ΄/2010), το οποίο
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΥΕΚ 58/τΑ΄/2012) σύμφωνα με το οποίο η
Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια

«για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη

διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους
υπαλλήλους».

12. Σην υπ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό
ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

13. Σην υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Υ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.

14. Σην αριθ. 69641/869/14-03-2017 (ΥΕΚ 138/τ.ΤΟΔΔ/23-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με την οποία ορίσθηκε ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

15. Σην αρίθμ. 70536/1192/15-3-2017 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, (Υ.Ε.Κ.
τ.Β΄1033/27-3-2017) με θέμα: «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΑΝΣΙΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ Π.Ε. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ».

16. Σην απόφαση 124608/1625/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, (Υ.Ε.Κ. 1864 τ.Β’/26-052017), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ΄αριθ.:6302/60/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας,
(ΥΕΚ 211/Β΄/2017),

περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες, στο

στοιχείο 4

17. Σην υπ. αριθμ. 226/2018 απόφαση του Περιφερειακού υμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα την έγκριση
του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019».

18. Σην αριθ. 228/2018 (22η υνεδρίαση στις 19-11-2018) του Περιφερειακού υμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.

19. Σην αριθ. 39/2019 (5η υνεδρίαση στις 12-03-2019) του Περιφερειακού υμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε
η «1η Σροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019»

20. Σο γεγονός ότι υπάρχει ήδη εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της
Π.Δ.Ε. και ειδικότερα της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσης.
Δια ταύτα:
Εισηγούμαστε
 Σην Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ,
που αφορά την έγκριση Φ.Ε.Π. που εκδόθηκαν σε Τπαλλήλους της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού και
αφορά την πληρωμή καυσίμων κίνησης οχημάτων για μετακινήσεις της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νιας
και Τπηρεσιακών παραγόντων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, την πληρωμή διοδίων (Εθνικής Οδού), την πληρωμή
διοδίων (Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου), όπως αναλυτικά περιγράφονται κάτωθι:
Α) ποσού 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ, που αφορά Φ.Ε.Π. που εκδόθηκε στον Οδηγό της
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Σούφα πυρίδωνα του Φρήστου και αφορά την πληρωμή καυσίμων
κίνησης οχημάτων για μετακινήσεις των θεματικών Αντιπεριφερειαρχών και υπηρεσιακών παραγόντων της
Π.Ε. Αιτωλ/νιας για συσκέψεις σε Τπουργεία και λοιπούς φορείς για ενημέρωση και επίλυση διαφόρων
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θεμάτων, (θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Υ.:073 & Κ.Α.Ε.:1511.01.1213, βάσει της αρ.9420/1288/11-01-2019
δέσμευση πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, του Σμήματος Οικονομικής
Διαχείρισης της Π.Δ.Ε., (Α/Α:740, ΑΔΑ:Ω5ΠΙ7Λ6-5Ρ5)
Β) ποσού 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ, που αφορά την έγκριση Φ.Ε.Π. που εκδόθηκε στον Οδηγό
της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Μαραγκό Κωνσταντίνο του Γεωργίου και αφορά την πληρωμή διοδίων
σε μετακινήσεις Τπηρεσιακών Οχημάτων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, ( θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Υ.:073
& Κ.Α.Ε.:0719.01.1231, βάσει της αρ.6651/1090/08-01-2019 δέσμευση πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου, του Σμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Δ.Ε., (Α/Α:617, ΑΔΑ:ΩΓΦΠ7Λ6-421.))
Γ) ποσού 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ, που αφορά την έγκριση Φ.Ε.Π. που εκδόθηκε στον Οδηγό
της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Ραυτογιάννη Αθανάσιο και αφορά την πληρωμή διοδίων (Γέφυρα Ρίου
– Αντιρρίου) σε μετακινήσεις Τπηρεσιακών Οχημάτων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, ( θα βαρύνει

τις πιστώσεις

του Ε.Υ.:073 & Κ.Α.Ε.:0719.01.1231, βάσει της αρ.6648/1089/08-01-2019 δέσμευση πίστωσης της Δ/νσης
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, του Σμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Δ.Ε., (Α/Α:616,
ΑΔΑ:6ΞΓΙ7Λ6-ΜΙΓ) »

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:
 Σις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΥΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί
ύστασης και υγκρότησης 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».
 Σις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΥΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΥΕΚ 2953/Β’/29-8-2017)
αποφάσεις του υντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί
τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Τπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Σροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Τπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΥΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΥΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Σην

υπ’

αριθμ.

ΔΙΚΠΟ/Υ.18/οικ.

21526/4-11-2011

εγκύκλιο

του

Τπουργείου

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Σην αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού υμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
 Σην υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΥΕΚ 281/Β/7-22017).

ΑΔΑ: 6ΗΘΝ7Λ6-ΨΦΦ
 Σην υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΥΕΚ 111/τ.
ΤΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 Σην υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΥΕΚ 138/τ. Τ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 Σην υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού υμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Σην υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την
εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Σην υπ’ αριθμ. 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» (ΥΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σην υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Σροποποίησης
της 6302/60/9-1-2017 (ΥΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΥΕΚ
1864/Β/26-5-2017).
 Tην υπ’ αρ. 101517/2200/3-4-2019 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε

ΟΜΟΥΩΝΑ ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει

τη

δαπάνη

και

τη

διάθεση

πίστωσης

συνολικού

ποσού

7.000,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ, που αφορά την έγκριση Φ.Ε.Π. που εκδόθηκαν σε Τπαλλήλους
της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού και αφορά την πληρωμή καυσίμων κίνησης οχημάτων
για μετακινήσεις της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νιας και Τπηρεσιακών παραγόντων της
Π.Ε. Αιτωλ/νιας, την πληρωμή διοδίων (Εθνικής Οδού), την πληρωμή διοδίων (Γέφυρα Ρίου
Αντιρρίου), όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:

Α)

ποσού 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α., που αφορά Φ.Ε.Π. που εκδόθηκε στον

Οδηγό της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Σούφα πυρίδωνα του Φρήστου και αφορά την
πληρωμή καυσίμων κίνησης οχημάτων για μετακινήσεις των θεματικών Αντιπεριφερειαρχών
και υπηρεσιακών παραγόντων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας για συσκέψεις σε Τπουργεία και λοιπούς
φορείς για ενημέρωση και επίλυση διαφόρων θεμάτων.

Β) ποσού 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α., που αφορά την έγκριση Φ.Ε.Π. που
εκδόθηκε στον Οδηγό της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Μαραγκό Κωνσταντίνο του

ΑΔΑ: 6ΗΘΝ7Λ6-ΨΦΦ
Γεωργίου και αφορά την πληρωμή διοδίων σε μετακινήσεις Τπηρεσιακών Οχημάτων της Π.Ε.
Αιτωλ/νιας.

Γ) ποσού 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ, που αφορά την έγκριση Φ.Ε.Π. που
εκδόθηκε στον Οδηγό της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Ραυτογιάννη Αθανάσιο και αφορά
την πληρωμή διοδίων (Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου) σε μετακινήσεις Τπηρεσιακών Οχημάτων της
Π.Ε. Αιτωλ/νιας.

Για την ανωτέρω δαπάνη

υπάρχει ήδη εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό

οικονομικού έτους 2019 της Π.Δ.Ε. και ειδικότερα της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την κάλυψη της
σχετικής δαπάνης , η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις : α) του Ε.Υ.:073 & Κ.Α.Ε.:1511.01.1213,
βάσει της αρ.9420/1288/11-01-2019

απόφασης δέσμευσης πίστωσης, (Α/Α:740, ΑΔΑ:Ω5ΠΙ7Λ6-

5Ρ5), β) του Ε.Υ.:073 & Κ.Α.Ε.:0719.01.1231, βάσει της αρ.6651/1090/08-01-2019

απόφασης

δέσμευσης πίστωσης, (Α/Α:617, ΑΔΑ:ΩΓΦΠ7Λ6-421.), και γ) του Ε.Υ.:073 & Κ.Α.Ε.:0719.01.1231,
βάσει της αρ.6648/1089/08-01-2019 (Α/Α:616, ΑΔΑ:6ΞΓΙ7Λ6-ΜΙΓ)
απόφασης δέσμευσης

πίστωσης, της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, του

Σμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Δ.Ε.

Σο παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

