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Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2359/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 311377/7926/22-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ
ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2359/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπαλψλ νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεσλ
ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Γ.Δ. θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ
πνζνχ #2.656,95# επξψ πνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Γ.Δ, γηα κεηαθηλήζεηο
Απγνχζηνπ-επηεκβξίνπ 2019», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Βαζιλική Μολθέζη
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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.

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

6.
7.
8.
9.

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 2359/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 20ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπαλψλ νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεσλ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ
ηεο Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Γ.Δ. θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ #2.656,95 # επξψ πνπ
ζα βαξχλνπλ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Γ.Δ, γηα κεηαθηλήζεηο Απγνχζηνπ-επηεκβξίνπ 2019».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 311377/7926/22-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ
ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έχοντας υπόψη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3852/2010 « Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο » ( θεθ 87/Σα . Α/7-6-2010 ) όπσο απηόο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη .
2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 «Αξκνδηόηεηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Γήκσλ &
ησλ Πεξηθεξεηώλ», ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ…»,
αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 176 ηνπ Ν.3852/2010 «ρέδην Καιιηθξάηεο» «αξκνδηόηεηεο νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο πεξηθεξεηώλ».
3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 «Ρύζκηζε νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ ΟΣΑ» ηνπ
Ν.4625/2019 (ΦΔΚ.139Α’/31.8.2019) «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ θαη άιιεο
επείγνπζεο δηαηάμεηο» νξίδνληαη ηα εμήο: «Ζ πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ λ.
3852/2010 αληηθαζίζηαηαη, σο εμήο: «Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε όισλ ησλ
εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πηζηώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηζηώζεσλ πνπ εγγξάθνληαη
ζε απηόλ κε αλακόξθσζε, κε ηελ έθδνζε απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηόηεηαο
απηήο δελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε απόθαζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, εθηόο αλ απηή είλαη απαξαίηεηε,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απαηηνύκελε εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πξηλ από
ηελ απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, πξνεγείηαη απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο γηα κέξνο ή ην ζύλνιν ησλ
πηζηώζεσλ πνπ ρξήδνπλ εμεηδίθεπζεο. Δμεηδηθεπκέλε ζεσξείηαη ε πίζησζε, όηαλ θαηνλνκάδεηαη ξεηά ε
ζπγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ζην αλαιπηηθόηεξν δπλαηό επίπεδν
θσδηθνπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ».
4. Με ηελ ππ’ αξηζ. 313/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, γίλεηαη ε επηθύξσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ Απηνδηνηθεηηθώλ εθινγώλ ηεο 26εο Μαΐνπ θαη ησλ επαλαιεπηηθώλ ηνπο ηεο 2αο Ηνπλίνπ
2019, κε ηελ νπνία αλαθεξύρηεθαλ ν Πεξηθεξεηάξρεο θαη νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο, πνπ αλαιακβάλνπλ, επηζήκσο, θαζήθνληα ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2019 (Άξζξν 46 παξάγξαθνο 6γ ηνπ
Ν.4555/2018 (ΦΔΚ.133Α’/19.7.2018). Με ην από 29.9.2019 πξαθηηθό 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) απόθαζε ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Διιάδαο, όξηζε ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
5. Με ηελ ππ. αξηζ. 143/2019 (10ε πλεδξίαζε ζηηο 1.9.2019) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ
Γπηηθήο Διιάδαο «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)». Με ηελ ππ’ αξηζ.274705/3714/19.9.2019 απόθαζε ηνπ, ν Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο
Διιάδαο όξηζε ηνλ Πξόεδξν θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
6. Σν άξζξν 65 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α/2014 ) « Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο
(Δλζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ ) & Γεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο .
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 ( ΦΔΚ 145Α) « Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο » .
8. Σηο Α) Σελ ππ΄αξ. 88897/18-5-2018 απόθαζε ηνπ ζπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ « Σξνπνπνίεζε - πκπιήξσζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» ( ΦΔΚ 2070/Β/7-6-2018 ) κε ηελ νπνία ζπκπιεξώλεηαη ε ππ΄αξ. 248595/2712/2019 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ , Γπηηθήο Διιάδαο θαη
Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο » (
ΦΔΚ4309 Β΄/30-12-2016 ) . Β) Σελ ππ αξ.165633/8-8-2017 απόθαζε ηνπ ζπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο » ( ΦΔΚ 2953/β΄/29-8-2017 ) κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηε ε ππ΄αξ.
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248595/27-12-2016 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
» ( ΦΔΚ 4309/Β΄/30-12-2016.
9. Σελ ππ΄αξ. 228/2018 ( ΑΓΑ.6Ε067Λ6-Γ03 ) Απόθαζε (22Ζ πλεδξίαζε ) ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ
,αλαθνξηθά κε ηελ «Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019, ε αλσηέξσ
απόθαζε βξέζεθε λόκηκε κε ηελ αξ.πξση. 265933/28-12-2018 απόθαζε ηνπ αζθνύληα θαζήθνληα Γεληθνύ
Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ ( ΑΓΑ:ΧΦ7ΛΟΡ1ΦΠΓΟ).
10. ηελ ππ αξηζκ. πξση. νηθ. 258207/3469/3-9-2019 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
706/η. ΤΟΓΓ/9.9.2019) Πεξί «Oξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ Γπηηθήο Διιάδαο»
11. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 75-77 ηνπ θεθαιαίνπ Γ «Έιεγρνο γηα εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή δαπαλώλ
Γεκνζίνπ» ηνπ Ν. 4446/2016 (ΦΔΚ 240 Α) «Πησρεπηηθόο Κώδηθαο, Γηνηθεηηθή Γηθαηνζύλε, Σέιε-Παξάβνια,
Οηθεηνζειήο απνθάιπςε θνξνινγεηέαο ύιεο παξειζόλησλ εηώλ, Ζιεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, Σξνπνπνηήζεηο ηνπ
λ. 4270/2014 θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
12. Σελ ππ’ αξηζκό νηθ.2/74450/ΓΔΠ/24.11.2015 (ΑΓΑ:ΧΦΘΧΖ-ΓΑ2) εγθύθιην ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
ζηελ νπνία παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ9 ηεο παξαγξάθνπ Γ
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4336/2015 (ΦΔΚ.94Α’) «Γαπάλεο κεηαθηλνύκελσλ εληόο θαη εθηόο επηθξάηεηαο». ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ ππάγνληαη νη κεηαθηλνύκελνη κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα, κε εληνιή θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ,
όπσο απηόο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν ζη’ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’),
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ (Α.Γ.Α.) κε λνκηθή πξνζσπηθόηεηα, ησλ
Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) Α’ θαη Β’ βαζκνύ, ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ
(Ν.Π.Γ.Γ.), ησλ Οξγαληζκώλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Ο.Κ.Α.) θαη ησλ θνξέσλ ηεο πεξίπησζεο 12 ηεο
ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο παξ. Γ΄ ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2012 (ΦΔΚ.222Α’), ζην εζσηεξηθό ή ην
εμσηεξηθό, γηα εθηέιεζε ή παξνρή ππεξεζίαο, εηδηθή απνζηνιή, γηα ζπκκεηνρή ζε εκεξίδεο, δηεκεξίδεο,
ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, εθπαίδεπζε θαη κεηεθπαίδεπζε, θαζώο θαη νη κεηαηηζέκελνη, απνζπώκελνη ή
ηνπνζεηνύκελνη. Δπίζεο ζην ΦΔΚ.20Β’/14.1.2016 δεκνζηεύηεθε ε ππ’ αξηζκό 2/73/ΓΔΠ/4.1.2016 απόθαζε
ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Γηθαηνινγεηηθά αλαγλώξηζεο θαη εθθαζάξηζεο δαπαλώλ
κεηαθηλνύκελσλ εληόο θαη εθηόο ηεο Δπηθξάηεηαο».
13.Σελ αξ. 277080/24-12-2018 (ΦΔΚ 6043/Β/31-12-2018) απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Καζνξηζκόο αλσηάηνπ νξίνπ επηηξεπόκελσλ εκεξώλ
θίλεζεο εθηόο έδξαο ησλ ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην έηνο 2019»
1)Έρνληαο ππόςε
ηηο κε Αξηζκό Πξση. 282430/17230/23-9-2019 Α/Α3090 (ΑΓΑ.69ΗΓ7Λ6-9Ζ6)
282438/17231/23-9-2019 Α/Α 3091 (ΑΓΑ. Φ4Η87Λ6-ΒΜΡ) αλαιήςεηο πίζησζεο. ( α.α.1 ).
2)Έρνληαο ππόςε
ηηο κε Αξηζκό Πξση.190408/11995/25-6-2019 Α/Α2497 (ΑΓΑ.ΦΥΡ37Λ6-Ξ9Η) –
190411/11996/25-6-2019 Α/Α2499 (ΑΓΑ.9ΓΛΦ7Λ6-ΦΝ4) αλαιήςεηο πίζησζεο. (α.α 2).
θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο κεηαθηλήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ
πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ ζθνπνύ ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο, , νη νπνίεο δελ
θαιύπηνληαη από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ Π.Γ.Δ. παξαθαινύκε ηελ εηζήγεζε ζαο ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο:
ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ
Γηα ηελ έγθξηζε δαπαλώλ νδνηπνξηθώλ εμόδσλ θαη εθηόο έδξαο κεηαθηλήζεσλ θαηά ηνπο κήλεο Αύγνπζην –
επηέκβξην ηνπ ππαιιειηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ. θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο
ζπλνιηθνύ πνζνύ #2.656,95# επξώ ζα βαξύλνπλ ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο Π.Γ.Δ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019.
Χο θαησηέξσ παξαηίζεληαη αλά θαηάζηαζε , ρξνλνινγηθή πεξίνδν θαη ζύλνιν δαπάλεο:
1). Αζαλαζόπνπινο Γηνλύζηνο θιπ ππάιιεινη σο ε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε πνζνύ 991,60 € γηα ηελ πιεξσκή
νδνηπνξηθώλ εμόδσλ κελόο επηεκβξίνπ 2019.
2). Αγγειηθόπνπινο Κσλ/λνο θιπ ππάιιεινη σο ε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε πνζνύ 1.665,35 € γηα ηελ πιεξσκή
νδνηπνξηθώλ εμόδσλ κελόο Απγνύζηνπ 2019.
ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ #2.656,95 # €.
Ζ πξνθαινύκελε δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο νηθνλνκηθνύ έηνπο
2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο Κ.Α.Δ.00.310.0721.01.1122. Κ.Α.Δ. 00.310.0719.01.1122.

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

ΑΔΑ: Ψ11Ν7Λ6-ΙΩΥ
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».
 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.: 311377/7926/22-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο
Π.Γ.Δ.
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεσλ θαηά ηνπο κήλεο
Αχγνπζην –επηέκβξην ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ. θαη
ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ #2.656,95# επξψ ζα βαξχλνπλ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο
Π.Γ.Δ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019.
Χο θαησηέξσ παξαηίζεληαη αλά θαηάζηαζε, ρξνλνινγηθή πεξίνδν θαη ζχλνιν δαπάλεο:
1). Αζαλαζφπνπινο Γηνλχζηνο θιπ ππάιιεινη σο ε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε πνζνχ 991,60 € γηα ηελ
πιεξσκή νδνηπνξηθψλ εμφδσλ κελφο επηεκβξίνπ 2019.
2). Αγγειηθφπνπινο Κσλ/λνο θιπ ππάιιεινη σο ε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε πνζνχ 1.665,35 € γηα ηελ
πιεξσκή νδνηπνξηθψλ εμφδσλ κελφο Απγνχζηνπ 2019.
ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ #2.656,95 # €.
Η πξνθαινχκελε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο Κ.Α.Δ.00.310.0721.01.1122. Κ.Α.Δ.
00.310.0719.01.1122.
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

