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ΠΡΟ: Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ Π.Δ.
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1491/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 137118/2950/08.05.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ –
Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1491/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο επηδηθαζζέληνο πνζνύ ζηνλ Παπαξξίδν Υξήζην ηνπ
Λάκπξνπ θαηόπηλ έθδνζεο ηεο αξηζ. Α121/2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ
ύζηεξα από ηελ από 30.03.2012 αγσγή ηνπ θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ έμη ρηιηάδσλ
ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα δύν επξώ θαη είθνζη έμη ιεπηώλ (6.472,26) από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Π.Γ.Δ. /
Π.Δ. Αηησι/λίαο έηνπο 2019», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: Ψ6Λ97Λ6-Θ1Γ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 21/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ 28ε
Ινπλίνπ, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 185323/1883/20.06.2019 λόκηκε
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο.
ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
7. ύξκνο Γεώξγηνο-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεώξγηνο ηαζνύιηαο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθε ν θ. Παξαζθεπόπνπινο

Γεξάζηκνο,

Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο

ΑΔΑ: Ψ6Λ97Λ6-Θ1Γ
Απ. Απόθαζηρ 1491 /2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 57ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν: «Έγθξηζε
δαπάλεο επηδηθαζζέληνο πνζνύ ζηνλ Παπαξξίδν Υξήζην ηνπ Λάκπξνπ θαηόπηλ έθδνζεο ηεο αξηζ.
Α121/2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ ύζηεξα από ηελ από 30.03.2012 αγσγή
ηνπ θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ έμη ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα δύν επξώ θαη είθνζη
έμη ιεπηώλ (6.472,26) από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Π.Γ.Δ. / Π.Δ. Αηησι/λίαο έηνπο 2019».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε ηελ
ππ’ αξηζκ. πξση: 137118/2950/08.05.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Αηη/λίαο
ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ νη Πεξηθέξεηεο
σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’ .
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85Α/11-4-2012), κε ηηο νπνίεο αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν
176 ηνπ Ν.3852/2010 «ρέδην Καιιηθξάηεο» πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη
εηδηθφηεξα ηελ παξάγξαθν 1γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ απηνχ , ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη
αξκφδηα θαη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο
πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, θαζψο επίζεο απνθαζίδεη
αηηηνινγεκέλα θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο εθηέιεζεο έξγσλ, πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ,
εθπφλεζεο κειεηψλ πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3316/2005 (Α' 42), ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο
πεξηπηψζεηο.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέοδεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» πεξί ελζσκάησζεο
ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο
απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L306/41), θαζψο θαη ε
ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε εληαίν θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζεησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π. Γ/ηνο 80/2016 (ΦΔΚ.145Α’) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ αξηζ.
εγθχθιην 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΓΑ:ΦΒΞΒΗ-ΓΣΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ «Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ
ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηψλ».
5. Σελ αξηζ. 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε επηθχξσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μαΐνπ 2014, αλαθεξχρηεθαλ ν Πεξηθεξεηάξρεο, νη
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ
πεξίνδν 2014−2019, θαζψο θαη ηελ αξηζ. 456/2014 δηφξζσζε − ζπκπιήξσζε απηήο.
6. Σελ αξηζ. 6302/60/09-01-2017 (Φ.Δ.Κ. 211/η.Β΄/30-01-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο .
7. Tελ αξηζ. 248595/27-12-2016 (ΦΔΚ 4309/η.Β΄/30-12-2016) απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ , Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε Οξγαληζκνχ Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
8. Σελ αξηζ. 55961/643/01-03-2017 (ΦΔΚ 111/η΄. Τ.Ο.Γ.Γ./09-03-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο κε ηελ νπνία νξίζηεθαλ νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
9. Σελ αξηζ. 69641/869/14-03-2017 (ΦΔΚ 138/η΄. Τ.Ο.Γ.Γ./23-03-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο κε ηελ νπνία νξίζζεθε πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ. ν θ. Μπξάκνο Παλαγηψηεο.
10. Σελ αξηζ. 70536/1192/15-03-2017 (ΦΔΚ 1033/η.Β΄/ 27-03-2017) απφθαζε Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αηησι/λίαο
πεξί παξνρήο εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο εγγξάθσλ, απνθάζεσλ θαη άιισλ πξάμεσλ «ΜΔ ΔΝΣΟΛΗ
ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ» ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ θαζψο θαη ησλ πξντζηακέλσλ
απηήο.
11. Σελ αξηζ. 228/2018 Απφθαζε (22ε πλεδξίαζε ζηηο 15-11-2018) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ , κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019» , φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κεηαγελέζηεξα κε ηελ αξηζ.
39/2019 (5ε πλεδξίαζε ζηηο 12-03-2019).
12. Σελ απφ 30.03.2012 αγσγή ηνπ Παπαξξίδνπ Υξήζηνπ ηνπ Λάκπξνπ θαηά ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη
ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ελψπην ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αγξηλίνπ , κε ηελ νπνία ν ελάγσλ δεηά λα
ππνρξεσζεί ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο λα θαηαβάιιεη λνκηκνηφθσο απφ ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο θαη κέρξη ηελ
εμφθιεζε ην πνζφ ησλ 9.900,00 επξψ σο αμίσζε απφ πξνθιεζέλ αηχρεκα κε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ ηεο
παξνχζεο.
13. Σελ αξηζ. Α121/2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ , ε νπνία εμεδφζε θαηφπηλ ηεο αλσηέξσ
αγσγήο θαη κε ηελ νπνία ππνρξεψζεθε ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο λα θαηαβάιιεη ζηνλ Παπαξξίδν Υξήζην ηνπ
Λάκπξνπ ην πνζφ ησλ 4.600,00 επξψ κε ην λφκηκν ηφθν (6%) απφ ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο θαη κέρξη ηε πιήξε
εμφθιεζή ηνπο , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ απηήο .
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14. Σν αξηζ. 9962/47/02.04.2019 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Δ. Αηησι/λίαο , κε ην νπνίν καο γλσξίδεη φηη
ε αλσηέξσ δηθαζηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ είλαη αλέθθιεηε θαη δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλα
πεξαηηέξσ έλδηθν κέζν.
15. Σελ κε Α/Α 2262 ( αξ. πξση. : 138229/9562/30.04.2019 & ΑΓΑ 6ΤΓΤ7Λ6-84Η) απφθαζε αλάιεςεο
ππνρξέσζεο , κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο 6.472,26 επξψ γηα ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο
δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο Π.Γ.Δ. θαη εηδηθφηεξα ηεο Π.Δ. Αηησι/λίαο ζηνλ Δ.Φ. 073
«Τπεξεζίεο Γ/λζεο Γ/θνχ-Οηθ/θνχ & Πιεξνθνξηθήο» θαη Κ.Α. Δμφδσλ 0892.01.1213 γηα «Γαπάλεο δηθαζηηθψλ
απνθάζεσλ απν ηδία έζνδα (ηέιε)» .
Δηζεγνχκεζα φπσο πξνβείηε:
ηελ έγθξηζε δαπάλεο θαηαβνιήο ζπλνιηθνχ επηδηθαζζέληνο πνζνχ ζηνλ Παπαξξίδν Υξήζην ηνπ Λάκπξνπ χςνπο έμη
ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα δχν επξψ θαη είθνζη έμη ιεπηψλ (6.472,26) , ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. Α121/2019
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ θαζψο θαη ηε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Γ.Δ. / Π.Δ. Αηησι/λίαο έηνπο 2019 .
Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηεο Π.Γ.Δ. / Π.Δ. Αηησι/λίαο θαη εηδηθφηεξα ηνλ
Δ.Φ. 073 & Κ.Α. Δμφδσλ 0892.01.1213 γηα «Γαπάλεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ απν ηδία έζνδα (ηέιε)» θαη γηα ην
ζθνπφ απηφ έρεη εθδνζεί ε κε Α/Α 2262 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο έηνπο 2019.

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. 248595/2712/2016 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/72-2017).
 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./23-32017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή ηαθηηθώλ
αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.

ΑΔΑ: Ψ6Λ97Λ6-Θ1Γ
 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: 137118/2950/08.05.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ Π.Δ.
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαηαβνιήο ζπλνιηθνύ επηδηθαζζέληνο πνζνύ ζηνλ Παπαξξίδν Υξήζην ηνπ Λάκπξνπ
ύςνπο έμη ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα δύν επξώ θαη είθνζη έμη ιεπηώλ (6.472,26), ζύκθσλα κε ηελ
αξηζ. Α121/2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ θαζώο θαη ηε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο
πίζησζεο από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Π.Γ.Δ. / Π.Δ. Αηησι/λίαο έηνπο 2019.
Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ηεο Π.Γ.Δ. / Π.Δ. Αηησι/λίαο θαη
εηδηθόηεξα ηνλ Δ.Φ. 073 & Κ.Α. Δμόδσλ 0892.01.1213 γηα «Γαπάλεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ απν ηδία
έζνδα (ηέιε)» θαη γηα ην ζθνπό απηό έρεη εθδνζεί ε κε Α/Α 2262 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο
έηνπο 2019.
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
Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

