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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1096/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 137070/274/07-05-2019 εισήγηση της Δ/νσης

Παιδείας –

Πολιτισμού – Αθλητισμού – Τουρισμού & Απασχόλησης της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Σχεδιασμού
Τουριστικής Στρατηγικής
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1096/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης της 192/ 2019 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του
ποσού των 9.900,00 ευρώ για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε διεθνείς εκθέσεις
τουρισμού μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), με απευθείας ανάθεση στον
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμό (ΕΟΤ), ως αρμόδιου εθνικού φορέα εκπροσώπησης της Ελλάδας
στο εξωτερικό» ως προς το ποσό της δαπάνης της συμμετοχής της ΠΔΕ στην έκθεση της Μόσχας
(MITT 2019), ήτοι 3.000,00 ευρώ από 1.800,00 ευρώ, λόγω αλλαγής του ποσού εκ μέρους του
ΕΟΤ», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η Γραμματέας της Επιτροπής
Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 17/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
10η Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

135472/1463/6.5.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, 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 Σύρμος Γεώργιος, 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 1096/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 10 θέμα προ ημερήσιας διάταξης, που το σώμα
συμφώνησε ομόφωνα με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης της 192/ 2019 Απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης του ποσού των 9.900,00 ευρώ για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε
διεθνείς εκθέσεις τουρισμού μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), με απευθείας
ανάθεση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμό (ΕΟΤ), ως αρμόδιου εθνικού φορέα εκπροσώπησης
της Ελλάδας στο εξωτερικό» ως προς το ποσό της δαπάνης της συμμετοχής της ΠΔΕ στην έκθεση
της Μόσχας (MITT 2019), ήτοι 3.000,00 ευρώ από 1.800,00 ευρώ, λόγω αλλαγής του ποσού εκ
μέρους του ΕΟΤ».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 137070/274/07-05-2019 εισήγηση της Δ/νσης

Παιδείας –

Πολιτισμού – Αθλητισμού – Τουρισμού & Απασχόλησης της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Σχεδιασμού
Τουριστικής Στρατηγικής, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: «Την υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου» (Φ.Ε.Κ.
4309/τ.Β´/30-12-2016), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με «την υπ’ αριθ. 165633/8-8-2017 Απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (Φ.Ε.Κ.
2953/τ.Β'/29-8-2017) και την τροποποίηση-συμπλήρωσή της με «την υπ’ αριθ. 88897/18-5-2018) Απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (Φ.Ε.Κ. 2070/τ.Β'/76-2018).
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.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 Συμβουλίου 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.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.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.
6. Τον Ν. 4487/2017(Φ.Ε.Κ. 116/τ.Α'/9-8-2017) «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού
χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου, ειδική σήμανση
γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής
οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’
αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την
ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
8. Την 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.
9. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 124608/1625/09-05-2017(Φ.Ε.Κ.
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1864/τ.Β'/26-05-2017), 134698/1735/18-05-2017(Φ.Ε.Κ. 1875/τ.Β'/30-05-2017) και 66482/900/01-03-2018
(Φ.Ε.Κ. 998/τ.Β'/21-03-2018) αποφάσεις Περιφερειάρχη.
10. Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Την υπ΄ αριθμ. 69923/876/14.03.2018 (Φ.Ε.Κ. 1018/τ.Β’/24.3.2018) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
12. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. 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.
13. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 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» (ΦΕΚ 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 και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της
περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».
14. Την αρ. 228/ 2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, η ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την
αρ. πρωτ. 265933/ 28.12.2018 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΨ7ΛΟΡ1Φ- ΠΔΟ)».
15. Την υπ. αριθμ. 150/2018( ΑΔΑ: 6ΨΘΚ7Λ6-ΝΘΙ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Δράσεων Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας 2019-2021» στην οποία αναφέρεται ότι πηγή χρηματοδότησης του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσεων
για την Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2021 είναι το Εταιρικό
Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), ύψους 1.000,000,00€
16. Το Ν. 3270 (ΦΕΚ 187/Α/11.10.2004) άρθρο 4, παρ. β΄ όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4276 (ΦΕΚ
155/Α/30.07.2014, άρθρο 45) και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο «Εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής
προβολής της χώρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό και μεριμνά για την προώθηση του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος και της χώρας, μέσω συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις,
στην Ελλάδα και το εξωτερικό».
17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 14957/28-11-2018 έγγραφο του Ε.Ο.Τ. (αρ. πρωτ. Π.Δ.Ε. 15207/ 23/
16.01.2019) με θέμα «Συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στην Τουριστική Έκθεση TTR 2019 στο Βουκουρέστι της
Ρουμανίας»
18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 14959/28-11-2018 έγγραφο του Ε.Ο.Τ. (αρ. πρωτ. Π.Δ.Ε 15056/ 22/
16.01.2019) με θέμα «Συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στην Τουριστική Έκθεση IFT 2019 στο Βελιγράδι της Σερβίας»
19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 13742/1-11-2018 έγγραφο του Ε.Ο.Τ. (αρ. πρωτ. Π.Δ.Ε 14993/ 20/
16.01.2019)με θέμα «Συμμετοχή συνεκθετών στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στην Τουριστική Έκθεση ITB 2019
(Βερολίνο Γερμανίας)»
20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 683/ 15.01.2019 έγγραφο του Ε.Ο.Τ. (αρ. πρωτ.
Π.Δ.Ε 15024/ 21/
16.01.2019) με θέμα «Συμμετοχή Ε.Ο.Τ. στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού Ι.Τ.Μ. και ΜΙΤΤ από 9- 14/3/2019»
21. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 116051/241/15.04.2019 Αίτηση βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης προς το Τμήμα
Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου
22. Την υπ. αριθμ. 301/22-04-2019 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα ««Έγκριση τροποποίησης της 43/31-01-2019 απόφασης
της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί
«Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού και
συγκριμένα στο Βελιγράδι (21-24-2-2019), στο Βουκουρέστι (21-24.2.2019), στο Βερολίνο (6-10.3.2019) και
στη Μόσχα (12-14.03.2019) μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), με απευθείας ανάθεση στον
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμό (ΕΟΤ), ως αρμόδιου εθνικού φορέα εκπροσώπησης της Ελλάδας στο
εξωτερικό, δαπάνης μέχρι του ποσού των 9.900,00 ευρώ» ως προς το ποσό της δαπάνης της συμμετοχής της
ΠΔΕ στην έκθεση της Μόσχας (MITT 2019), ήτοι 3.000,00 ευρώ από 1.800,00 ευρώ, λόγω αλλαγής του ποσού
εκ μέρους του ΕΟΤ»
Εκ παραδρομής ο ΕΟΤ στο αρχικό ενημερωτικό του σημείωμα ως προς το κόστος των εκθέσεων είχε δηλώσει
ότι το κόστος συμμετοχής της κάθε Περιφέρειας στη διεθνή έκθεση τουρισμού στη Μόσχα (MITT 2019) ήταν
1.800,00 € αντί 3.000,00 € που ήταν το σωστό. Ως εκ τούτου προτείνεται η τροποποίηση της 192/ 2019
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Έγκριση δαπάνης και
διάθεσης πίστωσης του ποσού των 9.900,00 ευρώ για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε
διεθνείς εκθέσεις τουρισμού μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), με απευθείας ανάθεση στον
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμό (ΕΟΤ), ως αρμόδιου εθνικού φορέα εκπροσώπησης της Ελλάδας στο
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εξωτερικό» ως προς το ποσό της δαπάνης της συμμετοχής της ΠΔΕ στην έκθεση της Μόσχας (MITT 2019),
ήτοι 3.000,00 ευρώ από 1.800,00 ευρώ, λόγω αλλαγής του ποσού εκ μέρους του ΕΟΤ.
Να σημειωθεί ότι ο ΕΟΤ, ως ΝΠΔΔ, δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για:
Την εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για:
1. Έγκριση τροποποίησης της 192/ 2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας περί «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του ποσού των 9.900,00 ευρώ για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
(Ε.Ο.Τ.), με απευθείας ανάθεση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμό (ΕΟΤ), ως αρμόδιου εθνικού φορέα
εκπροσώπησης της Ελλάδας στο εξωτερικό» ως προς το ποσό της δαπάνης της συμμετοχής της ΠΔΕ στην
έκθεση της Μόσχας (MITT 2019), ήτοι 3.000,00 ευρώ από 1.800,00 ευρώ, λόγω αλλαγής του ποσού εκ μέρους
του ΕΟΤ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 (K.A.E.:
02.00.071.9899.01.1122).

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».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας 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 «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’ αριθμ. 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 «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
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 Την υπ’ αριθμ. 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).
 Την υπ’ αριθμ. 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’ 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» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 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: 137070/274/07-05-2019 εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού –
Αθλητισμού – Τουρισμού & Απασχόλησης της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής
Στρατηγικής
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη τροποποίηση της 192/ 2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας περί «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του ποσού των 9.900,00 ευρώ για
τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού μέσω του
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), με απευθείας ανάθεση στον Ελληνικό Οργανισμό
Τουρισμό (ΕΟΤ), ως αρμόδιου εθνικού φορέα εκπροσώπησης της Ελλάδας στο εξωτερικό» ως προς
το ποσό της δαπάνης της συμμετοχής της ΠΔΕ στην έκθεση της Μόσχας (MITT 2019), ήτοι
3.000,00 ευρώ από 1.800,00 ευρώ, λόγω αλλαγής του ποσού εκ μέρους του ΕΟΤ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2019 (K.A.E.: 02.00.071.9899.01.1122).
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Αρετή Χαραλαμποπούλου

