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Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2340/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 319729/4163/31-10-2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Πεξηθεξεηάξρε
ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2340/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη ηελ εμεηδίθεπζε δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ
ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζην 3ν πλέδξην Δπαγγεικαηηθήο Μειηζζνθνκίαο,
πνπ πινπνηεί ν Μειηζζνθνκηθφο χιινγνο Αραΐαο «Η ΑΝΘΔΙΑ» ην νπνίν δηνξγαλψλεηαη ζηηο 1
έσο 3 Ννεκβξίνπ 2019 ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, κε ηελ θάιπςε ηνπ ελ
κέξεη

θφζηνπο

ελνηθίαζεο

ρψξνπ,

δαπάλεο

έσο

ηνπ

πνζνχ

ησλ

3.000,00

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
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ΑΔΑ: Ψ4Υ27Λ6-ΒΘΓ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 37/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζήκεξα ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12:00 κ. ζηα Γξαθεία ηεο
Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
316043/3030/25.10.2019 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη δφζεθε
ζε φια ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ
επί ηνπ ζπλφινπ έληεθα (11) κειψλ ηα παξαθάησ κέιε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

αθειιαξφπνπινο Παλαγηψηεο - Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Γηαλλφπνπινο Βαζίιεηνο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Γεκεηξνγηάλλεο Λάκπξνο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καηζνπγθξάθεο Νηθφιανο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Νηθνιαθφπνπινο Γεκήηξηνο– ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Φίιηαο Αλδξέαο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Μσξαΐηεο Νηθφιανο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Υαξνθφπνο Αληψληνο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Κσζηαθφπνπινο Υξήζηνο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη πξνζθιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη ηαθηηθά
κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ. Μεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο θαη Λχηξαο Ισάλλεο.

Υξέε γξακκαηέα Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο άζθεζε ε Βαζηιηθή Μνιθέζε, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ επίζεο ν θ. Κξελίδεο Ηιίαο, Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο
Οηθνλνκηθνχ & Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ., θαη ν θ. Καξχδεο Αξηζηείδεο απφ ηε Ννκηθή
Τπεξεζία ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 2340/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 2ο θέμα ηηρ ππο ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ηο
ζώμα ζςμθώνηζε ομόθωνα, κε ηίηιν: «Έγθξηζε δαπάλεο θαη ηελ εμεηδίθεπζε δηάζεζεο πίζησζεο
γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζην 3ν πλέδξην Δπαγγεικαηηθήο
Μειηζζνθνκίαο, πνπ πινπνηεί ν Μειηζζνθνκηθφο χιινγνο Αραΐαο «Η ΑΝΘΔΙΑ» ην νπνίν
δηνξγαλψλεηαη ζηηο 1 έσο 3 Ννεκβξίνπ 2019 ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ,
κε ηελ θάιπςε ηνπ ελ κέξεη θφζηνπο ελνηθίαζεο ρψξνπ, δαπάλεο έσο ηνπ πνζνχ ησλ 3.000,00 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 319729/4163/31-10-2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Πεξηθεξεηάξρε
ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ζπζηήζεθαλ θαη
ζπγθξνηήζεθαλ Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
Με ηελ απφθαζε 248595/27.12.2016 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ Σξνπνπνίεζεθε ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο (ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016).
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο
θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζθνπφο ηνπ
παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε 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 L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε εληαίν θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε,
ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ.145Α’) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ
εγθχθιην 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΓΑ:ΦΒΞΒΗ-ΓΣΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θνηλνπνηήζεθαλ
δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηψλ. χκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2β ηνπ άξζξνπ 2 «Γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ε έθδνζε ηεο
απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο δηελεξγείηαη ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο
ζρεηηθήο δαπάλεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ θνξέα».
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 «Αξκνδηφηεηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Γήκσλ & ησλ
Πεξηθεξεηψλ», ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ…»,
αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 176 ηνπ Ν.3852/2010 «ρέδην Καιιηθξάηεο» «αξκνδηφηεηεο νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο πεξηθεξεηψλ».
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 «Ρχζκηζε νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ΟΣΑ» ηνπ Ν.4625/2019
(ΦΔΚ.139Α’/31.8.2019) «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη άιιεο επείγνπζεο
δηαηάμεηο» νξίδνληαη ηα εμήο: «Η πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ λ. 3852/2010
αληηθαζίζηαηαη, σο εμήο: «Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε φισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηζηψζεσλ πνπ εγγξάθνληαη ζε απηφλ κε
αλακφξθσζε, κε ηελ έθδνζε απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο δελ
απαηηείηαη πξνεγνχκελε απφθαζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, εθηφο αλ απηή είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πξηλ απφ ηελ απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, πξνεγείηαη απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο γηα κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ πνπ
ρξήδνπλ εμεηδίθεπζεο. Δμεηδηθεπκέλε ζεσξείηαη ε πίζησζε, φηαλ θαηνλνκάδεηαη ξεηά ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε
γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ζην αλαιπηηθφηεξν δπλαηφ επίπεδν θσδηθνπνίεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ».
Με ηελ ππ’ αξηζ. 313/2019 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, γίλεηαη ε επηθχξσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ Απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ ηεο 26εο Μαΐνπ θαη ησλ επαλαιεπηηθψλ ηνπο ηεο 2αο Ινπλίνπ
2019, κε ηελ νπνία αλαθεξχρηεθαλ ν Πεξηθεξεηάξρεο θαη νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο, πνπ αλαιακβάλνπλ, επηζήκσο, θαζήθνληα ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2019 (Άξζξν 46 παξάγξαθνο 6γ ηνπ
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Ν.4555/2018 (ΦΔΚ.133Α’/19.7.2018). Με ην απφ 29.9.2019 πξαθηηθφ νξθσκνζίαο αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο
ε λέα Πεξηθεξεηαθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Με ηελ ππ’ αξηζ.258207/3469/3.9.2019
(ΦΔΚ.706η.ΤΟΓΓ/9.9.2019) απφθαζε ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Διιάδαο, φξηζε ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Με ηελ ππ’ αξηζ. 281668/3810/26.9.2019 απφθαζε ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο
Γπηηθήο Διιάδαο κεηαβίβαζε ηελ άζθεζε Αξκνδηνηήησλ νξγαληθψλ Μνλάδσλ ηεο ΠΓΔ ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο
θαη ζε εθιεγκέλνπο Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο» (ΦΔΚ3722/Β/8-10-2019).
Με ηελ ππ’ αξηζ. 228/2018 (22ε πλεδξίαζε ζηηο 15.11.2018) απφθαζε ηνπ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην,
«Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ
ππ. αξηζ. 2433/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Οηθνλνκηθψλ θ. Παλαγηψηε Μπξάκνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Η απφθαζε αθνχ ειέγρζεθε σο πξνο
ηελ λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε, κε ηελ ππ’ αξηζ. 265933/28.12.2018 απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 226/2018 (21ε πλεδξίαζε 15-11-2018 (ΑΓΑ:ΧΔ27Λ6-544) απφθαζε ηνπ, ην Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην Γπηηθήο Διιάδαο ελέθξηλε ην εηήζην πξφγξακκα πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο,
φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ. 147Α'/8.8.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), ζεζπίδνληαη θαλφλεο: α) γηα ηηο
δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαγσληζκψλ κειεηψλ πνπ ππάγνληαη
ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Βηβιίνπ Ι (άξζξα 2 έσο 221), β) γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζχλαςεο
ζπκβάζεσλ θαη δηαγσληζκψλ κειεηψλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Βηβιίνπ ΙΙ (άξζξα 2 θαη 222
έσο 338), γ) γηα ηε δηαθπβέξλεζε, νη νπνίνη εθαξκφδνληαη, ζχκθσλα κε ην Βηβιίν ΙΙΙ (άξζξα 339 έσο 344),
απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη ηνπο αλαζέηνληεο θνξείο θαη δ) γηα ηελ έλλνκε πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε
ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Βηβιίνπ ΙV (άξζξα 345 έσο 374).
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143Α’) «Γεκφζην
Λνγηζηηθφ & άιιεο δηαηάμεηο», δεκφζηα δαπάλε είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε πίζησζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ ζθνπψλ ή ηεο απνζηνιήο ηνπ δεκνζίνπ, επίζεο σο δεκφζηεο δαπάλεο
αλαγλσξίδνληαη φζεο πξνβιέπνληαη απφ δηάηαμε ηππηθνχ λφκνπ ή θαλνληζηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Καη’
εμαίξεζε, αλαγλσξίδνληαη σο δεκφζηεο δαπάλεο θαη φζεο δελ πξνβιέπνληαη ξεηά απφ δηάηαμε λφκνπ, αιιά
εμππεξεηνχλ αηηηνινγεκέλα ηνπο ζθνπνχο ησλ θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 παξάγξαθνο ΙΙ Η ηνπ Ν.3852/2010, ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ
πεξηθεξεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα Παηδείαο – Πνιηηηζκνχ – Αζιεηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ:
α) ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ θνξέσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ δήκσλ
(πεξίπησζε 11), β) ε πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειψζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο
(πεξίπησζε 13), γ) Η θνηλή νξγάλσζε κε ηνπηθνχο θνξείο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε
ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο (πεξίπησζε15), ε πινπνίεζε αζιεηηθψλ
πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, αζιεηηθνχο
ζπιιφγνπο, δήκνπο, θαζψο θαη κε άιινπο θνξείο Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (πεξίπησζε 19).
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ε Πεξηθέξεηα δχλαηαη λνκίκσο, κε απνθάζεηο
ησλ ζπιινγηθψλ ηεο νξγάλσλ, λα πξνβαίλεη ζηε δηάζεζε πηζηψζεσλ θαη ηε ζπλαθφινπζε θαηαβνιή δαπαλψλ,
πνπ δελ πξνβιέπνληαη κελ απφ δηάηαμε λφκνπ φκσο είλαη ιεηηνπξγηθέο γηα ηελ Πεξηθέξεηα, ζπλάδνπλ δειαδή
πξνδήισο κε ηελ απνζηνιή θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο ή ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε κε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο ζα πξνθαινχζε
πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ή ζα εκπφδηδε ηελ επηδίσμε ησλ λνκίκσλ ζθνπψλ ηεο.
Οη δαπάλεο νη νπνίεο δελ αθνξνχλ θαζαξά ζπλδηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, φπσο
θαζνξίδνληαη κε ην άξζξν 186Η ηνπ Καιιηθξάηε θαη νξίδνληαη ζην εηήζην πξφγξακκα ην νπνίν εγθξίλεη ην
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, δελ εκπίπηνπλ ζην ηζρχνλ πιαίζην θαη δελ είλαη λφκηκεο. Αληηζέησο δαπάλεο πνπ δελ
αθνξνχλ ηηο πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο, όμυρ ζςνάδοςν πποδήλυρ με ηην αποζηολή και ηιρ
απμοδιόηηηερ ηηρ (ζηο άπθπο 186 ηος Καλλικπάηη ή ζηιρ απμοδιόηηηερ ηος εζυηεπικού οπγανιζμού ηηρ
Πεπιθέπειαρ) και ζςμβάλλοςν ζηην εκπλήπυζη ηυν ζκοπών ηηρ ή ζηην ανηιμεηώπιζη ηυν λειηοςπγικών
αναγκών ηηρ (πρ. Ηκεξίδεο, πλέδξηα, Δθζέζεηο) είλαη λφκηκεο θαη επηιέμηκεο θαη εθθαζαξίδνληαη ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Πξσηνγελήο παξαγσγή είλαη ν παξαγσγηθφο ηνκέαο δξαζηεξηνηήησλ µε αληηθείκελν ηελ απφθηεζε ή
απφζπαζε αγαζψλ (πξψησλ πιψλ) άκεζεο ή έκκεζεο θαηαλάισζεο, θαη' επζείαλ απφ ηελ θχζε (γεσξγία,
αιηεία, θηελνηξνθία θιπ). Ο ηνκέαο απηφο απαζρφιεζεο απνηειεί πεγή εηζνδήκαηνο γηα κεγάιν ηκήκα ηνπ
πιεζπζκνχ ηεο Γπηηθήο Διιάδαο. Η απφζπαζε πξαγκαηνπνηείηαη είηε µε ηε ζπιινγή (ζπιιεθηηθέο επηρεηξήζεηο)
είηε µε ηελ εμφξπμε (εμνξπθηηθέο επηρεηξήζεηο) απφ ην έδαθνο ή ην ππέδαθνο. Δπνκέλσο ζηελ πξψηε θάζε ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηα πξντφληα πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαηαλαιίζθνληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο, φπσο
έρνπλ, ρσξίο λα ππνζηνχλ θακία επεμεξγαζία, ή κεηαπνίεζε – κεηαζρεκαηηζκφ. Γεσξγία είλαη ην ζχλνιν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ηεο γεο µε ζθνπφ ηελ παξαγσγή θπηηθψλ
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πξντφλησλ. Η γεσξγία θαηαηάζζεηαη ζηελ ειαθξά βηνκεραλία, επεηδή ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα πνπ
παξάγνληαη απφ απηήλ είλαη πξντφληα άκεζεο ρξήζεο απφ ηνλ άλζξσπν.
ε κία πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε Διιεληθή Οηθνλνκία καζηίδεηαη απφ έληνλε θαη παξαηεηακέλε θξίζε, χθεζε
θαη κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο αλάπηπμεο είλαη επηβεβιεκέλν λα αλαδεηνχληαη ηξφπνη δηαθπγήο θαη
αλάθακςεο, νη νπνίνη ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. Η Πεξηθέξεηα Γπηηθήο
Διιάδαο, είλαη απφ ηηο θησρέο πεξηθέξεηεο, κε πζηέξεζε ζηηο ππνδνκέο, νη παξαγσγηθέο ηάμεηο ζε φιε ηελ
πεξηθέξεηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη’ εμνρή ζηε γεσξγία, θηελνηξνθία, αιηεία. Η Πεξηθέξεηα ζηα πιαίζηα
ησλ δξάζεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ πξνάγεη γηα ηελ αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο ξίρλεη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ
πξσηνγελή παξαγσγή θαη νθείιεη λα δηακνξθψλεη απφ θνηλνχ κε ηνπο παξαγσγνχο έλα κνληέιν αλάπηπμεο
πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί, ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα εηζάγνπλ ζηα πξντφληα ηνπο ζηνηρεία πνπ ζα απμήζνπλ
ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπο. Με ηελ θαηλνηνκία, ηελ ηππνπνίεζε, ην θαιφ παθεηάξηζκα, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ
πηζηνπνίεζε, ζα κπνξέζνπλ λα θεξδίζνπλ κηα ζέζε ζηα ξάθηα ησλ μέλσλ αγνξψλ θαη ζα θιείζνπλ ην ράζκα
αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ ππάξρεη σο ζπλέπεηα απφ ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο θαη ην κηθξφ θιήξν. ε θάζε
πεξίπησζε πξσηεχεη ν ζηφρνο κηαο πνηνηηθήο γεσξγίαο-θηελνηξνθίαο πνπ λα απεπζχλεηαη ζε αγνξέο πςεινχ
βηνηηθνχ επηπέδνπ, κε πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Με παξφκνηνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο πςειήο
αμίαο ε Πεξηθέξεηα αμηνπνηεί θάζε επθαηξία λα αλαδείμεη λέεο ηερληθέο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή, λέα πξντφληα
γηα πξνψζεζε ζηε ληφπηα αιιά θαη ζηελ μέλε αγνξά.
Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο αλάγνληαη ηδίσο ζηελ θαηάξηηζε εηήζησλ θαη πνιπεηψλ
πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ αιηεία, ζηελ εθπφλεζε
θαη αμηνιφγεζε ζρεηηθψλ κειεηψλ θαη κέηξσλ πεξηθεξεηαθήο αγξνηηθήο θαη αγξνδηαηξνθηθήο πνιηηηθήο, ηφζν
ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο αγξνηηθψλ θαη
αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ. Μεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
θηελνηξνθίαο ζηνλ ηνκέα ηεο θπηηθήο θαη ηεο δσηθήο παξαγσγήο αληίζηνηρα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιήςε ησλ
αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Δπηθνηλσλεί κε
ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ θαζ’ χιε αξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη εθαξκφδεη ηηο εζληθέο πνιηηηθέο ζηα ζέκαηα
ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπο, ζπλεξγάδεηαη, επηθνηλσλεί θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο
Γήκνπο ηεο πεξηνρήο ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο, αιιά θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο
ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο θαη αιηείαο ζε επίπεδν
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ είλαη δπλαηή ε
πξαγκαηνπνίεζε θνηλψλ εθδειψζεσλ κε ηνπο Πξσηνβάζκηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ),
ηηο πιινγηθέο Αγξνηηθέο Οξγαλψζεηο (ΑΟ), ή θαη άιινπο Δπαγγεικαηηθνχο, Δπηρεηξεκαηηθνχο,
Δπηζηεκνληθνχο θαη Δξεπλεηηθνχο θνξείο ηεο αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ
απαζρνινχκελσλ ζηνλ αγξνηηθφ θαη αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα αιιά θαη ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ ελ γέλεη
εμππεξέηεζε απηψλ.
Με ην απφ 27.02.2019 έγγξαθφ ηνπ o Μειηζζνθνκηθφο χιινγνο Αραΐαο «Η ΑΝΘΔΙΑ», καο ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε ηελ δηνξγάλσζε ηνπ «3ος Πανελλήνιος Σςνεδπίος Επαγγελμαηικήρ Μελιζζοκομίαρ» πνπ
πινπνηείηαη απφ 1 έυρ 3 Νοεμβπίος 2019 ζηελ Πάηξα ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.
πγθεθξηκέλα ηε δηνξγάλσζε ηνπ πλεδξίνπ ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ θαη ζπλδηνξγαλψλνπλ ε Διιεληθή Δπηζηεκνληθή Δηαηξία Μειηζζνθνκίαο εξνηξνθίαο (ΔΔΔΜ)
θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
O Μειηζζνθνκηθφο χιινγνο Αραΐαο ζπζηάζεθε ζηελ Πάηξα ηελ 1/12/2015, κε έδξα επί ηεο Φσθαίαο θαη
αξηζκφ 24 ζηα Πξνζθπγηθά. ηα 5 ρξφληα πνξείαο ηνπ, είρε δηνξγαλψζεη 3 επηηπρεκέλεο Ηκεξίδεο
Μειηζζνθνκίαο, θαζψο θαη ηελ 1ε Κιαδηθή Έθζεζε Μειηζζνθνκίαο. Έρεη δηνξγαλψζεη εθδξνκέο εθπαηδεπηηθνχ
– επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα ζην εμσηεξηθφ. ηεξίδεη θάζε ρξφλν ην έξγν ηνπ πιιφγνπ «Υακφγειν ηνπ
Παηδηνχ» θαζψο θαη πξνζθέξεη πιηθνηερληθή ζηήξημε ζε κειηζζνθφκνπο πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα.
Δθπξνζσπείηαη ζην Γ ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο κε έλα κέινο θαη ζηελ Γ ηεο Οκνζπνλδίαο κε 4 κέιε.
Ο ζηφρνο ηνπ Μειηζζνθνκηθνχ πιιφγνπ Αραΐαο είλαη :
 Η εζηθή θαη νηθνλνκηθή εμχςσζε ησλ κειψλ ηνπ.
 Η ζπλερήο πξνάζπηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ.
 Η αλάπηπμε πλεχκαηνο αιιειεγγχεο.
 Η κειέηε, πξνζηαζία, ππνζηήξημε, αλαγλψξηζε, θαη θαηνρχξσζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ
ησλ κειψλ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ πνιηηεία.
 Η πξναγσγή θαη αλάπηπμε ηεο κειηζζνθνκίαο θαζψο θαη ε επηζήκαλζε πεγψλ θαη ζηφρσλ ψζηε
λα επηθέξνπλ νηθνλνκηθά νθέιε ζηα κέιε θαη ηνπο θίινπο ηνπ ζπιιφγνπ.
H επηηπρία ηνπ ζπλεδξίνπ απηνχ απνηειεί ζεκαληηθφ γεγνλφο θαη ζηνίρεκα γηα ηελ ΠΓΔ θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ
Αγξνδηαηξνθηθή χκπξαμε, ηεο νπνίαο θχξηνο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε λέσλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη
ηερλνινγηψλ θαη ε κεηαθνξά θαη εθαξκνγή ηνπο ζηελ αγξνδηαηξνθηθή αιπζίδα, απνζθνπψληαο ζηελ αλάδεημε
ησλ εμαηξεηηθψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ αγξνδηαηξνθήο, ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ
ελίζρπζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζε έλα αεηθφξν πεξηβάιινλ.
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πγθεθξηκέλα ε δαπάλε πνπ ζα θαιχςεη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζην ελ ιφγσ πλέδξην, ην νπνίν ηειεί
ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ζπλδηνξγαλψλνπλ ε Διιεληθή
Δπηζηεκνληθή Δηαηξία Μειηζζνθνκίαο εξνηξνθίαο (ΔΔΔΜ) θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, αληηζηνηρεί
ζηελ θάιπςε κέξνπο ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ πλεδξηαθνχ ρψξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ
ζα ιάβεη ρψξα ην 3ν Παλειιήλην πλέδξην Δπαγγεικαηηθήο Μειηζζνθνκίαο θαη ζα είλαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
3.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. αλαγθαίνπ γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο.
Καηφπηλ ησλ πξνηαζέλησλ απνδεηθλχεηαη φηη ε δαπάλε ελνηθίαζεο ηνπ πλεδξηαθνχ ρψξνπ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ, ηελ νπνία ζα θαιχςεη ε Πεξηθέξεηα, α) ζπληειεί άκεζα ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ ηεο λφκν, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε εθδειψζεηο, απνζθνπψληαο ζηελ
αλάδεημε ησλ εμαηξεηηθψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ αγξνδηαηξνθήο, ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ
θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο, β) είλαη επηβεβιεκέλε θαη απνιχησο
αλαγθαία γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ επηηπρία ηεο εθδήισζεο, γ) ζα αλαιχεηαη αηηηνινγεκέλα θαη κε ζαθήλεηα
ζηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, δ) πξνθχπηεη κε βεβαηφηεηα θαη αλαιχεηαη εθηελψο ε ζχλδεζε ηεο
δαπάλεο κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο φπσο αλαπηχρζεθαλ ζηελ παξνχζα, ε) ηέινο
θαη’ νπδέλα ηξφπν ππεξβαίλεη, ελφςεη θαη ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, πνπ επηβάιιεη ηελ
πξνζαξκνγή ζε λένπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη αξρέο, ην θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη
ινγηθήο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο πξνζήθνλ κέηξν
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε:
Όπυρ εγκπίνεηαι ηη δαπάνη και ηην εξειδίκεςζη πίζηυζηρ για ηην ππαγμαηοποίηζη ηηρ δαπάνηρ πος
αθοπά ηην ζςμμεηοσή ηηρ Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδαρ ζηη διοπγάνυζη, ηος «3ο Πανελλήνιος
Σςνεδπίος Επαγγελμαηικήρ Μελιζζοκομίαρ» πος ςλοποιείηαι από ηον Μελιζζοκομικό Σύλλογο Ασαΐαρ
«Η ΑΝΘΕΙΑ», από 1 έυρ 3 Νοεμβπίος 2019 ζηην Πάηπα ζηο Σςνεδπιακό Κένηπο ηος Πανεπιζηημίος
Παηπών, με ηην κάλςτη ηος εν μέπει κόζηοςρ ενοικίαζηρ σώπος, δαπάνηρ έυρ ηος ποζού ηυν 3.000,00
εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α..
Η Γαπάλε πνζνχ 3.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ΦΠΑ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ-Γεκνζηννηθνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ έρεη
πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε δέζκεπζεο ζηνλ Κ.Α.Δ.: 02.01.072.0844.01.1231 πνζνχ 3.000,00 επξψ, κε Α/Α
δέζκεπζεο 3427, ε νπνία κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα νινθιεξσζεί ζε αλάιεςε κε ηα ίδηα
ζηνηρεία (αξ. πξση. ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/317909/19052/31.10.2019 νξζή επαλάιεςε βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο) .

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 Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 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».

ΑΔΑ: Ψ4Υ27Λ6-ΒΘΓ
 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. πξση. νηθ. 258207/3469/03.09.2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο (ΦΔΚ 706/η. ΤΟΓΓ/09.09.2019) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΓΑ:6ΛΧΓ7Λ6-ΓΓ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκφο Πξνέδξνπ θαη κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 143/2019 (ΑΓΑ:ΦΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ
αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 2064/2019 (ΑΓΑ:63497Λ6-3ΧΟ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 267572/3617/12.09.2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3667/η. Β΄/03.10.2019) πεξί Αλαπιήξσζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 281668/3810/26.09.2019 Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3722/η. Β΄/08.10.2019) πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Π.Γ.Δ. ζε
Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ζε εθιεγκέλνπο Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 319729/4163/31-10-2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεο
Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο πνπ
αθνξά ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηε δηνξγάλσζε, ηνπ «3ν
Παλειιήληνπ

πλεδξίνπ

Δπαγγεικαηηθήο

Μειηζζνθνκίαο» πνπ

πινπνηείηαη

απφ ηνλ

Μειηζζνθνκηθφ χιινγν Αραΐαο «Η ΑΝΘΔΙΑ», απφ 1 έσο 3 Ννεκβξίνπ 2019 ζηελ Πάηξα ζην
πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, κε ηελ θάιπςε ηνπ ελ κέξεη θφζηνπο
ελνηθίαζεο ρψξνπ, δαπάλεο έσο ηνπ πνζνχ ησλ 3.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α..
Η Γαπάλε πνζνχ 3.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ΦΠΑ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο

έηνπο

2019

θαη

ε

Γηεχζπλζε

Οηθνλνκηθνχ-

Γεκνζηννηθνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε δέζκεπζεο ζηνλ Κ.Α.Δ.:
02.01.072.0844.01.1231 πνζνχ 3.000,00 επξψ, κε Α/Α δέζκεπζεο 3427, ε νπνία κεηά ηελ
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έγθξηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα νινθιεξσζεί ζε αλάιεςε κε ηα ίδηα ζηνηρεία (αξ. πξση.
ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/317909/19052/31.10.2019 νξζή επαλάιεςε βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο) .
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
Η Γξακκαηέαο
Βαζηιηθή Μνιθέζε

