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Πάηπα 7 Αςγούζηος 2019
Απ. Ππωη: 220824/2296
ΠΡΟ: Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1938/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 220574/5482/22-07-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ
ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1938/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο, δηάζεζεο πίζησζεο θαη έθδνζεο ΥΔΠ,
ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.000,00 € θαζ’ έθαζηνλ γηα ηελ θάιπςε ησλ νδνηπνξηθψλ εμφδσλ (εθηφο έδξαο
κεηαθίλεζε – δηακνλή - εκεξήζηα απνδεκίσζε) ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ επξσπατθνχ
έξγνπ TRITON, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ζπλάληεζε εξγαζίαο (Steering Committee) ηνπ
επξσπατθνχ έξγνπ ΣΡΙΣΟΝ ζηελ Ιηαιία (Πεξηθέξεηα Απνπιίαο) ζηηο 01, 02 & 03 Οθησβξίνπ
2019», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεπάζιμορ – Νεκηάπιορ Μοςλίνορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 27/2019 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΔΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
2α Απγνχζηνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
228534/2403/29.07.2019 λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Πεηξφπνπινο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. χξκνο Γεψξγηνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Απφ ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ ν θ. Παξαζθεπφπνπινο Γεξάζηκνο
θαη ε θ. Καξδάξα Δπζηαζία, Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ γηα ην πξψην (1) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο νη εθπξφζσπνη ησλ
Αγξνηηθψλ Αιηεπηηθψλ πλεηαηξηζκψλ
i. θ. Κάππαο Παλαγηψηεο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Αγία Δηξήλε»)
ii. θ. Μπφηαο Γεψξγηνο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Σν Γηβάξη»)
iii. θ. Κιανπδάηνο ηαχξνο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Η Γεηάλεηξα» θαη
iv. θ. Καυκελάθεο Νηθφιανο, δηθεγφξνο Μεζνινγγίνπ (εθπξφζσπνο ηνπ πλ/ζκνχ «Σν θαιί»
Δπίζεο γηα ην πξψην (1) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο παξαβξέζεθαλ ν Γ/ληήο ηεο Γ.Α.Ο.Κ. ΠΔ
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. θ. Νηθνιφπνπινο ηέθαλνο θαη ε Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο ΠΔ
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. θ. Παξπνχξα Άιθεζηηο - Υξπζάλζε.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο

ΑΔΑ: 6ΘΙΕ7Λ6-ΨΩΕ
Απ. Απόθαζηρ 1938/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 63ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο, δηάζεζεο πίζησζεο θαη έθδνζεο ΥΔΠ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.000,00 € θαζ’ έθαζηνλ
γηα ηελ θάιπςε ησλ νδνηπνξηθψλ εμφδσλ (εθηφο έδξαο κεηαθίλεζε – δηακνλή - εκεξήζηα απνδεκίσζε)
ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ TRITON, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ
ζπλάληεζε εξγαζίαο (Steering Committee) ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ ΣΡΙΣΟΝ ζηελ Ιηαιία (Πεξηθέξεηα
Απνπιίαο) ζηηο 01, 02 & 03 Οθησβξίνπ 2019».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 220574/5482/22-07-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ., ε
νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έτοντας σπόυη:
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/η.Α’/28.6.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) & δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4336/2015 (ΦΔΚ 94/η.Α’/14.08.2015) «Γαπάλεο κεηαθηλνχκελσλ εληφο θαη εθηφο έδξαο
επηθξαηείαο» θαη ηελ ππ. αξηζ. νηθ. 2/74450/ΓΔΠ/24.11.2015 (ΑΓΑ: ΧΦΘΧΖ-ΓΑ2) εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
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/η.Α’/14.8.2015) «Γαπάλεο κεηαθηλνχκελσλ εληφο θη
εθηφο έδξαο επηθξάηεηαο».
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α’/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ
ηνπο δηαηάθηεο».
5. Σελ ππ’ αξ. 88897/18-5-2018 Απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε – πκπιήξσζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 2070/η.Β’/7.6.2018) κε ηελ νπνία ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’ αξ. 248595/27-12-2016 (ΦΔΚ
4309/η.Β’/30.12.2016) Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»,
φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ππ’ αξ 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ 2953/η.Β’/29.8.2017) Απφθαζε ηνπ πληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ
Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
6. Σελ ππ’ αξ. 349607/633/19.11.2018 (ΑΓΑ: 6Ε067Λ6-Γ03) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ
νπνία «Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019» (Νφκηκε, κε ηελ ππ’ αξ. 265933/28.12.2018 (ΑΓΑ:
ΧΦ7ΛΟΡ1Φ-ΠΓΟ) Απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη
Ηνλίνπ).
7. Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19.01.2017 Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε» ζηνλ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/η.Β’/7.2.2017).
8. Σελ ππ’ αξ. 425/05-12-2016 (ΑΓΑ: 7Ζ5Ρ7Λ6-ΜΑ8) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο
Πνιηηηθήο Π.. Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζηα
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg» { «Αλάπηπμε ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο θαη ησλ νδεγηψλ γηα ηελ άκεζε
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε δηάβξσζε ζάιαζζαο θαη ηελ
θαζηέξσζε ησλ θαηάιιεισλ πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ - Development of management Tools and
diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion and establishment
of appropriate eNvironmental control systems (ΣΡΗΣΟΝ)»}
9. Σελ ππ’ αξ. 33/15-02-2018 (ΑΓΑ: 69ΣΡ7Λ6-ΖΖΣ) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο
Πνιηηηθήο Π.. Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε απνδνρήο θαη πινπνίεζεο εγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg V/A Διιάδα – Ηηαιία 2014-2020 (1ε
Πξφζθιεζε)» θαη εηδηθφηεξα ην ζεκείν 1) «TRITON».
10. Σελ ππ’ αξηζ. 39/12-03-2019 (ΑΓΑ: 6ΑΟ57Λ6-ΣΖΛ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο,
κε ζέκα «Έγθξηζε Α΄ Σξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
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11. Σελ ππ’ αξηζ. 53/22-04-2019 (ΑΓΑ: 6ΟΦ57Λ6-0ΗΡ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο,
κε ζέκα «Έγθξηζε Β΄ Σξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
12. Σελ ππ’ αξηζ. 112/17-07-2019 (ΑΓΑ: Χ6ΕΓ7Λ6-6ΛΧ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο, κε ζέκα «Έγθξηζε Γ΄ Σξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο
2019».
13. Σελ ππ’ αξηζ. 39/03.04.2018 (ΑΓΑ: Χ40Υ7Λ6-Τ2Γ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο
κε ζέκα: «Άλνηγκα Νέσλ Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ» {TRITON (Δξγαιεία θαη νδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο)}.
14. Σελ ππ’ αξηζ. 105789/517/08.05.2018 (Οξζή Δπαλάιεςε) (ΑΓΑ: 7ΝΞΚ7Λ6-6ΑΥ) απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα: «Οξηζκφο ππεπζχλσλ πινπνίεζεο θαη νκάδσλ έξγνπ ησλ εγθξηζέλησλ επξσπατθψλ
έξγσλ Interreg V/A Διιάδα – Ηηαιία 2014-2020 (1ε Πξφζθιεζε) ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» κε ηελ
νπνία νξίζηεθε ε Οκάδα Έξγνπ «TRITON»: 1) ε θ. Όιγα Γηαλλαθηηζίδνπ, σο ππεχζπλε έξγνπ θαη επηθνηλσλίαο,
2) ε θ. Αζελά Αληδνπιάηνπ, σο ππεχζπλε γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη 3) ε θ. Αδακαληία Καηζαΐηε, σο
ηερληθή ππεχζπλνο θαζψο θαη ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ ΠΓΔ σο αξκφδηα Τπεξεζία Τινπνίεζεο δηακέζνπ
ηεο νπνίαο ζα δηαθηλείηαη θαη ε αιιεινγξαθία ηνπ έξγνπ.
15. Σν απφ 12-04-2018 ππνγεγξακκέλν ζπκθσλεηηθφ εηαηξηθήο ζρέζεο (Partnership Agreement – PA).
16. Tελ απφ 16-04-2018 ζχκβαζε ρξεκαηνδφηεζεο (Subsidy Contract) κεηαμχ ηνπ επηθεθαιήο ηνπ έξγνπ TRITON,
APULIA REGION - Department of Economic Development, Education, Training and Employment θαη ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Interreg V/A Διιάδα – Ηηαιία 2014 – 2020.
17. Σηο κε Α/Α 341/2019 (ΑΓΑ: Φ1ΠΦ7Λ6-ΚΒΦ) θαη Α/Α 2093/2019 (ΑΓΑ: ΧΜΘ67Λ6-ΤΦΝ) απνθάζεηο αλάιεςεο
δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηε δέζκεπζε πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 01.071/9919.01.1282 (θάιπςε θφζηνπο εμφδσλ
ηαμηδηψλ θαη δηακνλήο).
18. Σν απφ 11.07.2019 email κε ηε ζπλεκκέλε αηδέληα ηεο ζπλάληεζεο εξγαζίαο (Steering Committee) ησλ εηαίξσλ
ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ TRITON, ε νπνία ζα θηινμελεζεί απφ ηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν θαη ζα δηεμαρζεί ζηελ
Ηηαιία (Πεξηθέξεηα Απνπιίαο) ζηηο 01,02 & 03 Οκτφβρίοσ 2019.
19. Σελ αλάγθε ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ, ζηελ ζπλάληεζε εξγαζίαο (Steering Committee) (εθηφο
έδξαο κεηαθίλεζε γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο).
Παξαθαινχκε φπσο εγθξίλεηε ηε δαπάλε, δηάζεζε πίζησζεο θαη έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο
(ΥΔΠ), ζπλνιηθνχ πνζνχ 1000€ θαηά άηνκν γηα ηελ θάιπςε ησλ νδνηπνξηθψλ εμφδσλ (εθηφο έδξαο κεηαθίλεζε –
δηακνλή - εκεξήζηα απνδεκίσζε) ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ TRITON, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ
ζπλάληεζε εξγαζίαο (Steering Committee) ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ ΤΡΙΤΟΝ (Interreg V-A «Διιάδα - Ηηαιία 20142020») ζηελ Ηηαιία (Πεξηθέξεηα Απνπιίαο) ζηηο 1, 2 & 3 Οκτφβρίοσ 2019.
πλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο (κεηαθίλεζε, δηακνλή, εκεξήζηα απνδεκίσζε θιπ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ: 1000€ κατ’
άτομο.
Ζ πξνθαινχκελε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ εθηεινχκελν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη έρνπλ
εθδνζεί γηα ην ζθνπφ απηφ νη απνθάζεηο αλάιεςεο δαπάλεο κε Α/Α 341/02.01.2019 (ΑΓΑ: Φ1ΠΦ7Λ6-ΚΒΦ) θαη Α/Α
2093/09.04.2019 (ΑΓΑ: ΧΜΘ67Λ6-ΤΦΝ) (θάιπςε θφζηνπο εμφδσλ ηαμηδηψλ θαη δηακνλήο) εηο βάξνο ηνπ ΚΑΔ
01.071.9919.01.1282.

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 Τπεξεζίαο ηεο
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Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’ αξ. 248595/2712/2016 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/72-2017).
 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./23-32017).
 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: 220574/5482/22-07-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Δγθξίλεη ηε δαπάλε, ηε δηάζεζε πίζησζεο θαη ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο (ΥΔΠ),
ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.000,00 € θαηά άηνκν γηα ηελ θάιπςε ησλ νδνηπνξηθψλ εμφδσλ (εθηφο έδξαο
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κεηαθίλεζε – δηακνλή - εκεξήζηα απνδεκίσζε) ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ TRITON, πξνθεηκέλνπ
λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ζπλάληεζε εξγαζίαο (Steering Committee) ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ ΣΡΙΣΟΝ
(Interreg V-A «Διιάδα - Ιηαιία 2014-2020») ζηελ Ιηαιία (Πεξηθέξεηα Απνπιίαο) ζηηο 1, 2 & 3
Οκηωβπίος 2019.
πλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο (κεηαθίλεζε, δηακνλή, εκεξήζηα απνδεκίσζε θιπ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ:
1.000,00 € καη’ άηομο.
Η πξνθαινχκελε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ εθηεινχκελν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
θαη έρνπλ εθδνζεί γηα ην ζθνπφ απηφ νη απνθάζεηο αλάιεςεο δαπάλεο κε Α/Α 341/02.01.2019 (ΑΓΑ:
Φ1ΠΦ7Λ6-ΚΒΦ) θαη Α/Α 2093/09.04.2019 (ΑΓΑ: ΧΜΘ67Λ6-ΤΦΝ) (θάιπςε θφζηνπο εμφδσλ
ηαμηδηψλ θαη δηακνλήο) εηο βάξνο ηνπ ΚΑΔ 01.071.9919.01.1282.
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο

Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

