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Γ/λζε Αλαπηπμηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα
ρεδηαζκνχ Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2353/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 310002/2880/21-10-2019 εηζήγεζε Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα ρεδηαζκνχ Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2353/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πηζηψζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 930,00 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην πιαίζην πξνβνιήο ησλ δξάζεσλ
ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο 2019, πνπ πινπνηεί ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο», γηα δηθέο ζαο
ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Βαζιλική Μολθέζη

Παναγιώηηρ ακελλαπόποςλορ
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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.

αθειιαξφπνπινο Παλαγηψηεο - Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Γηαλλφπνπινο Βαζίιεηνο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Γεκεηξνγηάλλεο Λάκπξνο – Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καηζνπγθξάθεο Νηθφιανο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Νηθνιαθφπνπινο Γεκήηξηνο– ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Φίιηαο Αλδξέαο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

7. Μσξαΐηεο Νηθφιανο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
8. Υαξνθφπνο Αληψληνο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
9. 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.

ΑΔΑ: ΩΙ927Λ6-9ΣΜ
Απ. Απόθαζηρ 2353/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 14ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πηζηψζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 930,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην πιαίζην πξνβνιήο ησλ δξάζεσλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο 2019, πνπ
πινπνηεί ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 310002/2880/21-10-2019 εηζήγεζε Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα ρεδηαζκνχ Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο, ε νπνία αλαθέξεη
αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνοντας σπόψη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 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. Σν ππ’ αξηζκ. ΦΔΚ 4309/η.Β’/30.12.2016 κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
4. Σηο 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», ζχκθσλα κε
ην νπνίν 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.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/2005 (Φ.Δ.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη
ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (Φ.Δ.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) θαη φπσο ηζρχεη.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
7. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’
αξηζκφ 2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηψλ».
8. Σελ ππ αξηζκ 313/2019 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 26εο Μάηνπ 2019 θαη 2αο Ινπλίνπ 2019 θαη ην απφ
29/08/2019 πξαθηηθφ νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
9. Σελ ππ’ αξηζ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΔΚ.706η.ΤΟΓΓ/9.9.2019) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
10. Σελ ππ. αξηζ. 143/2019 (10ε πλεδξίαζε ζηηο 1.9.2019) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ηελ νπνία «εμειέγεζαλ ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, γηα ηελ πεξηθεξεηαθή πεξίνδν 1/9/2019 έσο 7/11/2021 (άξζξν 175 παξ.1, 2 θαη
3 ηνπ Ν.3852/2010)».
11. Σελ ππ. αξηζκ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΓΑ: 6ΛΩΓ7Λ6-ΓΓ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Οξηζκφο Πξνέδξνπ θαη κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο»
12. Tηο 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…», πνπ
αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 176 ηνπ Ν.3852/2010 «ρέδην Καιιηθξάηεο» «αξκνδηφηεηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο
πεξηθεξεηψλ».
13. Σελ αξηζκ. 281668/3810/26-9-2019 απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Μεηαβίβαζε
άζθεζεο αξκνδηνηήησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ζε
εθιεγκέλνπο Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο».
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14. Σελ ππ’ αξηζ. 228/2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ νπνία εγθξίλεη
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019. Η απφθαζε αθνχ ειέγρζεθε σο πξνο ηελ
λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε, κε ηελ ππ’ αξηζκφ 2659331/28-12-2018 απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ.
15. Σελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ην
ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500)
επξψ.
16. Σν Ν. 4625/2019 (ΦΔΚ 139/η.Α/31-8-2019) Άξζξν 14 «Ρχζκηζε νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ OTA», ζχκθσλα
κε ηνλ νπνίν ε πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν.3852/2010 αληηθαζίζηαηαη.
17. χκθσλα κε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Κνηλήο Σερληθήο Γξακκαηείαο, αλαθνξηθά κε ηε δεκνζηφηεηα θαη
ηνπο αληίζηνηρνπο θαλφλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg Διιάδα-Ιηαιία 2014-2020 «Communication guide for
beneficiaries», κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε, ηελ πξνβνιή θαη ηελ επξχηεξε επηθνηλσλία ηνπ έξγνπ CI-NOVATEC
18. Σν απφ 12/8/2019 email ηεο νκάδαο έξγνπ πινπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ CI-NOVATEC, φπσο
νξίζηεθε ζχκθσλα κε ηε 2ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ.αξηζκ. 373823/2537/26-11-2018, ΑΓΑ: Ω2647Λ6-951
απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε πεξί «Οξηζκνχ ησλ ππεπζχλσλ πινπνίεζεο θαη νκάδσλ έξγνπ ησλ εγθξηζέλησλ
επξσπατθψλ έξγσλ ΙNTERREG Gr-It V/A 2014-2020», βάζεη ηνπ νπνίνπ γλσζηνπνηήζεθε, πξνο ην αξκφδην
Σκήκα ρεδηαζκνχ ηεο Σνπξηζηηθήο ηξαηεγηθήο ηεο ΠΓΔ, ε ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο έξγνπ CI-NOVATEC ζηηο
Γηεζλείο Δθζέζεηο Σνπξηζκνχ PHILOXENIA 8-10/11 θαη AIT 6-8/12 ζηελ Αζήλα
19. Σν απφ 17/10/2019 email ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ Σνπξηζηηθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ θάιπςε ηεο
δαπάλεο ηεο κεηαθίλεζεο, απνδεκίσζεο θαη δηαλπθηέξεπζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ CINOVATEC απφ ηε Γηεχζπλζε Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ Σνπξηζκνχ & Απαζρφιεζεο
20. Σελ ππ’ αξηζκ ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/303258/18359 βεβαίσζε απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ
Διέγρνπ γηα ηε θάιπςε ηεο δαπάλεο θαη ηελ έθδνζε δέζκεπζεο ζηνλ ΚΑΔ: 02.00.071.9899.01.1122 πνζνχ
930,00€, κε Α/Α 3313 δέζκεπζεο πίζησζεο, αθνχ νινθιεξσζεί κε ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε θαη ηελ έγθξηζε
ηνπ πιινγηθνχ Οξγάλνπ (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή).
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4625/2019 ν Πεξηθεξεηάξρεο «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.»
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ νη πηζηψζεηο πνπ ρξήδνπλ εμεηδίθεπζεο απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή πεξηγξάθνληαη σο
εμήο:
1. Πίζησζε ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 545,00€, πνπ αθνξά ζηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ
εμφδσλ, δηακνλήο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο ηεο ππεχζπλεο ηνπ έξγνπ CI-NOVATEC θ. Καξαπάλνπ
Βαζηιηθήο, γηα ηε κεηαθίλεζή ηεο ζηε Θεζζαινλίθε απφ 7 έσο 11 Ννεκβξίνπ 2019 κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε,
πξνβνιή θαη ηελ επξχηεξε επηθνηλσλία ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ CI-NOVATEC, ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζηε Γηεζλή Σνπξηζηηθή Έθζεζε «Philoxenia 2019» (8-10/11/2019). Η αλσηέξσ
δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη εηδηθφηεξα ηνλ ΚΑΔ
02.00.071.9899.01.1122.
2. Πίζησζε ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 385,00 €, πνπ αθνξά ζηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ
εμφδσλ θαη δηακνλήο ηεο ππεχζπλεο ηνπ έξγνπ CI-NOVATEC θ. Μηραινπνχινπ Μαξίαο, σο ππεχζπλε γηα ηελ
επηζηεκνληθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ, γηα ηε κεηαθίλεζή ηεο ζηε Θεζζαινλίθε απφ 7 έσο 11
Ννεκβξίνπ 2019 κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε, πξνβνιή θαη ηελ επξχηεξε επηθνηλσλία ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ CINOVATEC, ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζηε Γηεζλή Σνπξηζηηθή Έθζεζε
«Philoxenia 2019» (8-10/11/2019). Η αλσηέξσ δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο έηνπο 2019 θαη εηδηθφηεξα ηνλ ΚΑΔ 02.00.071.9899.01.1122.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την:
Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πηζηψζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 930,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ νη νπνίεο αθνξνχλ
ζε πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο
Διιάδαο πγθεθξηκέλα:

ΑΔΑ: ΩΙ927Λ6-9ΣΜ
1. Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 545,00 €, πνπ αθνξά ζηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ
εμφδσλ, δηακνλήο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο ηεο ππεχζπλεο ηνπ έξγνπ CI-NOVATEC θ. Καξαπάλνπ
Βαζηιηθήο, γηα ηε κεηαθίλεζή ηεο ζηε Θεζζαινλίθε απφ 7 έσο 11 Ννεκβξίνπ 2019 κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε,
πξνβνιή θαη ηελ επξχηεξε επηθνηλσλία ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ CI-NOVATEC, ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζηε Γηεζλή Σνπξηζηηθή Έθζεζε «Philoxenia 2019» (8-10/11/2019). Η αλσηέξσ
δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη εηδηθφηεξα ηνλ ΚΑΔ
02.00.071.9899.01.1122 θαη γη απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν ζα εθδφζεθε ε ππ’αξηζκ. ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/303258/18359
βεβαίσζε απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ
2. Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 385,00 €, πνπ αθνξά ζηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ
εμφδσλ, δηακνλήο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο ηεο ππεχζπλεο ηνπ έξγνπ CI-NOVATEC θ. Mηραινπνχινπ
Μαξία, γηα ηε κεηαθίλεζή ηεο ζηε Θεζζαινλίθε απφ 7 έσο 11 Ννεκβξίνπ 2019 κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε,
πξνβνιή θαη ηελ επξχηεξε επηθνηλσλία ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ CI-NOVATEC, ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζηε Γηεζλή Σνπξηζηηθή Έθζεζε «Philoxenia 2019» (8-10/11/2019). Η αλσηέξσ
δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη εηδηθφηεξα ηνλ ΚΑΔ
02.00.071.9899.01.1122 θαη γη απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν ζα εθδφζεθε ε ππ’ αξηζκ. ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/303258/18359
βεβαίσζε απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ.

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».
 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».

ΑΔΑ: ΩΙ927Λ6-9ΣΜ
 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.:

310002/2880/21-10-2019

εηζήγεζε

Γ/λζεο

Αλαπηπμηαθνχ

Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα ρεδηαζκνχ Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πηζηψζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 930,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. νη
νπνίεο αθνξνχλ ζε πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί
ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ήηνη:

1.

Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 545,00 €, πνπ αθνξά ζηελ πιεξσκή

νδνηπνξηθψλ εμφδσλ, δηακνλήο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο ηεο ππεχζπλεο ηνπ έξγνπ CINOVATEC θ. Καξαπάλνπ Βαζηιηθήο, γηα ηε κεηαθίλεζή ηεο ζηε Θεζζαινλίθε απφ 7 έσο 11
Ννεκβξίνπ 2019 κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε, πξνβνιή θαη ηελ επξχηεξε επηθνηλσλία ηνπ επξσπατθνχ
έξγνπ CI-NOVATEC, ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζηε Γηεζλή
Σνπξηζηηθή Έθζεζε «Philoxenia 2019» (8-10/11/2019). Η αλσηέξσ δαπάλε βαξχλεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη εηδηθφηεξα ηνλ ΚΑΔ
02.00.071.9899.01.1122 θαη γη απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν ζα εθδφζεθε ε ππ’ αξηζκ.
ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/303258/18359 βεβαίσζε απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ.

2.

Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 385,00 €, πνπ αθνξά ζηελ πιεξσκή

νδνηπνξηθψλ εμφδσλ, δηακνλήο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο ηεο ππεχζπλεο ηνπ έξγνπ CINOVATEC θ. Mηραινπνχινπ Μαξία, γηα ηε κεηαθίλεζή ηεο ζηε Θεζζαινλίθε απφ 7 έσο 11
Ννεκβξίνπ 2019 κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε, πξνβνιή θαη ηελ επξχηεξε επηθνηλσλία ηνπ επξσπατθνχ
έξγνπ CI-NOVATEC, ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζηε Γηεζλή

ΑΔΑ: ΩΙ927Λ6-9ΣΜ
Σνπξηζηηθή Έθζεζε «Philoxenia 2019» (8-10/11/2019). Η αλσηέξσ δαπάλε βαξχλεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη εηδηθφηεξα ηνλ ΚΑΔ
02.00.071.9899.01.1122 θαη γη απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν ζα εθδφζεθε ε ππ’ αξηζκ.
ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/303258/18359 βεβαίσζε απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ.
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

