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ΠΡΟ: Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο
Μέξηκλαο ηεο Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1509/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 156923/1964/19.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γεκόζηαο Τγείαο &
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1509/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο πνζνύ 1.150,00€ γηα ηελ θάιπςε θαηαρώξηζεο
δεκνζηεύζεσλ ζηνλ εκεξήζην ηνπηθό ηύπν, θελώλ ζέζεσλ θαξκαθείσλ κελόο Ινπλίνπ 2019 ηεο Π.Δ.
Ηιείαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4509/22-12-2017 (ΦΔΚ201/η.Α/22-12-2017)»,
γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: 7ΖΔΥ7Λ6-ΠΦΣ
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
Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

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

Γεξάζηκνο,
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Απ. Απόθαζηρ 1509 /2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 75ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν: «Έγθξηζε
δαπάλεο πνζνύ 1.150,00€ γηα ηελ θάιπςε θαηαρώξηζεο δεκνζηεύζεσλ ζηνλ εκεξήζην ηνπηθό ηύπν,
θελώλ ζέζεσλ θαξκαθείσλ κελόο Ινπλίνπ 2019 ηεο Π.Δ. Ηιείαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
64 ηνπ Ν.4509/22-12-2017 (ΦΔΚ201/η.Α/22-12-2017)».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε ηελ
ππ’ αξηζκ. πξση: 156923/1964/19.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γεκόζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο
ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3852/10 (ΦΔΚ 87/Α) « Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
2. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 68 ηνπ ππνθεθαιαίνπ 1 « Έιεγρνο δεζκεύζεσλ» ηνπ λ. 4270/2014 ( ΦΔΚ 143
η.Α΄) « Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο».
3. Τηο ππ` αξηζκό 13289/7-8-2015 (Φ.Δ.Κ.1716/η.Β./17-08-2016) θαη 13922/20-8-2015 (Φ.Δ.Κ.1806/η.Β./20-082016) απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνύ Δπηθξαηείαο κε ηηο νπνίεο θαζνξίζηεθαλ νη εκεξήζηεο θαη εβδνκαδηαίεο λνκαξρηαθέο
θαη ηνπηθέο εθεκεξίδεο πνπ έρνπλ δπλαηόηεηα θαηαρώξηζεο δεκνζηεύζεσλ νη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ .
4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 ( ΦΔΚ 145 η.Α΄) « Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο.
5. Τελ εγθύθιην 2/100018/0026/30-12-2016 ( ΑΓΑ: ΨΒΞΒΖ-ΓΤΖ) ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ « Κνηλνπνίεζε
δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηώλ».
6. Τελ αξηζ. 248595/27-12-2016 ( ΦΔΚ 4309/η.Β΄/ 30-12-2016) απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο θαη Ηνλίνπ» «Τξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
7. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ πξνζαξκόζηεθε ε Διιεληθή Ννκνζεζία ζηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηώλ 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ) ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε «Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο επηηξέπεηαη όηαλ ε
εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο είλαη ίζε ή θαηώηεξε από ην πνζό ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξώ, ρσξίο λα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ».
8. Τελ ππ’ αξηζκ. 226/15-11-2018 (ΑΓΑ: ΩΣΔ27Λ6-544) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
9. Τελ ππ. αξηζκ. 228/15-11-2018 (6Ε067Λ6-Γ03) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε
ζέκα «Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
10. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 «Σθνπόο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζύκθσλα κε ηηο
νπνίεο « ν Γηαηάθηεο είλαη ν Υπνπξγόο ή ην πξνβιεπόκελν από ηελ θείκελε λνκνζεζία ή ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο
όξγαλν θάζε θνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ή νπνηνδήπνηε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο όξγαλν, πνπ είλαη
ππεύζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ θνξέα ηνπ, αλαιακβάλεη ππνρξεώζεηο ζε βάξνο ησλ πηζηώζεσλ
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απηνύ θαη πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ζε βάξνο ηνπ. Κύξηνο δηαηάθηεο είλαη ν δηαηάθηεο πνπ
αλαιακβάλεη ππνρξεώζεηο ζε βάξνο ησλ πηζηώζεσλ, νη νπνίεο ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπ απεπζείαο από ηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηνπ θνξέα ηνπ, αθνινπζώληαο ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 66, 67 θαη 79. Γεπηεξεύσλ δηαηάθηεο είλαη
ν δηαηάθηεο πνπ αλαιακβάλεη ππνρξεώζεηο ζε βάξνο πηζηώζεσλ, νη νπνίεο ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπ θαη’ εληνιή ηνπ
θύξηνπ δηαηάθηε».
11. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4509/22-12-2017 (ΦΔΚ201/η.Α/22-12-2017) «Μέηξα ζεξαπείαο αηόκσλ πνπ
απαιιάζζνληαη από ηελ πνηλή ιόγσ ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
12. Τελ ππ' αξηζκ. νηθ. 55961/643/01-03-2017 (ΦΔΚ 111/η. Υ.Ο.Γ.Γ./9.03.2017) απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Οξηζκόο Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» .
13. Τελ ππ΄αξηζκ. νηθ.16428/180/19-01-2017 (ΦΔΚ 281/η.Β/07-02-2017) απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
«πεξί Δμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ»..
14. Τελ ππ’ αξηζ.69641/869/14-3-2017 (Φ.Δ.Κ. 138/η.Υ.Ο.Γ.Γ/23-03-2017) Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα: «Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
15. Τν αξηζ. νηθ.ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/153449/10454/23-05-2019 έγγξαθό Π.Γ.Δ. «Βεβαίσζε ύπαξμεο πίζησζεο».
16. Τελ αξηζκ.πξση.155024/10529/21-05-2019 κε Α/Α2370 Απόθαζε Αλάιεςε Υπνρξέσζεο (ΑΓΑ:65ΘΗ7Λ6-ΘΨ1),
πεξί έγθξηζεο πίζησζεο 860,00 επξώ ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ηεο ΠΓΔ θαη
εηδηθόηεξα ηεο Π.Δ. Ζιείαο α)ηεο Γ/λζεο Γεκνζίαο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ΚΑΔ 02.03.151 0841.01.0001
πνζό 860,00 επξώ θαη β) ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ- Οηθνλνκηθώλ ΚΑΔ 02.03.072.0841.01.0001 πνζό 290,00 επξώ
ήηνη ζπλνιηθνύ πνζνύ 1.150,00 επξώ γηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο θαηαρώξηζεο δεκνζηεύζεσλ ζηνλ εκεξήζην ηνπηθό
ηύπν νη νπνίεο ζα αλαθέξνληαη ζε δεκνζηεύζεηο θελώλ ζέζεσλ θαξκαθείσλ κελόο Ηνπλίνπ έηνπο 2019.
Δηζεγνύκαζηε
1.Τελ έγθξηζε δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Π.Δ Ζιείαο ηξέρνληνο έηνπο 2019 γηα θαηαρώξηζε
δεκνζηεύζεσλ θελώλ ζέζεσλ θαξκαθείσλ κελόο Ηνπλίνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ (11) ζρεηηθνύ,
ζηηο ηξεηο (3) ηνπηθέο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο «Παηξίο», «Πξσηλή» θαη «Πξώηε» ηνπ Ν. Ζιείαο, ύςνπο δαπάλεο
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383,33 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α
έθαζηνο, ήηνη
ζπλνιηθνύ πνζνύ
κέρξη 1.150,00 επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α .
Ζ δαπάλε ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2019
α)ηεο Γ/λζεο Γεκνζίαο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ΚΑΔ 02.03.151 0841.01.0001 πνζό 860,00 επξώ θαη
β) ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ- Οηθνλνκηθώλ ΚΑΔ 02.03.072.0841.01.0001 πνζό 290,00 επξώ ήηνη ζπλνιηθνύ πνζνύ
1.150,00 επξώ
2.Γηα ην ζθνπό απηό έρεη εθδνζεί ε κε α/α (16) ζρεηηθέο απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο.

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.
 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)

ΑΔΑ: 7ΖΔΥ7Λ6-ΠΦΣ
 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: 156923/1964/19.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γεκόζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο
Μέξηκλαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Π.Δ Ηιείαο ηξέρνληνο έηνπο 2019 γηα θαηαρώξηζε
δεκνζηεύζεσλ θελώλ ζέζεσλ θαξκαθείσλ κελόο Ινπλίνπ ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ζηηο ηξεηο
(3) ηνπηθέο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο «Παηξίο», «Πξσηλή» θαη «Πξώηε» ηνπ Ν. Ηιείαο, ύςνπο δαπάλεο
383,33 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α

έθαζηνο, ήηνη ζπλνιηθνύ πνζνύ κέρξη 1.150,00 επξώ

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2019 α) ηεο Γ/λζεο Γεκνζίαο Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ΚΑΔ 02.03.151 0841.01.0001 πνζό 860,00 επξώ θαη β) ηεο Γ/λζεο ΓηνηθεηηθώλΟηθνλνκηθώλ ΚΑΔ 02.03.072.0841.01.0001 πνζό 290,00 επξώ ήηνη ζπλνιηθνύ πνζνύ 1.150,00 επξώ
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

