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ΠΡΟ:

Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ &
Κτθνιατρικισ Π.Ε Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. –
Σμιμα Πολιτικισ Γθσ & Εγγείων
Βελτιϊςεων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 2426/2019 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:321173/19819/01-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ
Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ Π.Ε Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Πολιτικισ Γθσ & Εγγείων Βελτιϊςεων

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 2426/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ δαπανϊν οδοιπορικϊν εξόδων εντόσ και εκτόσ
ζδρασ μετακινιςεων υπαλλθλικοφ προςωπικοφ τθσ Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ και διάκεςθ πίςτωςθσ

ςυνολικοφ ποςοφ 2.705,08 €, από τον Προχπολογιςμό τθσ

Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ ζτουσ 2019», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 38/2019 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 14θ Νοεμβρίου 2019, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 1:00 μ.μ. ςτα Γραφεία τθσ
Περιφζρειασ (Ν.Ε.Ο. Πατρϊν Ακθνϊν 32 & Αμερικισ), ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ θ
Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
331507/3118/08.11.2019 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε
ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν
επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1. ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
2. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
3. Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
4. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
5. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ– τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
6. Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
7. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
8. Λφτρασ Ιωάννθσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
9. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Μολφζςθ, ο Γεϊργιοσ τακοφλιασ και θ Βαςιλικι Σςοφμα,
υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
328521/4534/06-11-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

τθ ςυνεδρίαςθ παρευρζκθκαν επίςθσ ο Γενικόσ Δ/ντισ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ
Περ/ντοσ & Τποδομϊν κ.Καραβίδασ Δθμιτριοσ, ο Προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ &
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. κ. Κρθνίδθσ Ηλίασ, ο

Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ Δομϊν

Περιβάλλοντοσ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ κ.Μαςίκασ Νικόλαοσ και ο κ. Καρφδθσ Αριςτείδθσ από τθ Νομικι
Τπθρεςία τθσ Π.Δ.Ε.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
.
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Αρ. Απόφαςησ 2426/2019
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 26ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ, με τίτλο:
«Ζγκριςθ δαπανϊν οδοιπορικϊν εξόδων εντόσ και εκτόσ ζδρασ μετακινιςεων υπαλλθλικοφ
προςωπικοφ τθσ Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και διάκεςθ πίςτωςθσ
ςυνολικοφ ποςοφ 2.705,08 €, από τον Προχπολογιςμό τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ
ζτουσ 2019».

Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:321173/19819/01-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ
Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ Π.Ε Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Πολιτικισ Γθσ & Εγγείων Βελτιϊςεων, θ
οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη:
φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87 Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και
ςυγκροτικθκαν Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
Με τθν απόφαςθ 248595/27.12.2016 του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου Σροποποιικθκε ο Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143 Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ
διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ
διατάξεισ», ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ του υμβουλίου τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά
πλαίςια των κρατϊν − μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε
ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωςθ, θ επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ
και εποπτείασ και των διατάξεων του δθμόςιου λογιςτικοφ.
φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου (γ) του άρκρου 176 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (Φ.Ε.Κ. 87/τΑϋ/2010), το
οποίο τροποποιικθκε με το άρκρο 5 Αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ περιφερειϊν του Ν. 4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ
Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ»(ΦΕΚ 85/τΑϋ/2012), «Θ Οικονομικι Επιτροπι είναι αρμόδια για τθν ζγκριςθ των
δαπανϊν και τθ διάκεςθ πιςτϊςεων του Προχπολογιςμοφ, εκτόσ από εκείνεσ που ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ αποφαςίηει το Περιφερειακό υμβοφλιο».
Με τισ διατάξεισ του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) ορίςκθκε θ «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ»
και με τθν εγκφκλιο 2/100018/0026/30.12.2016
(ΑΔΑ:ΨΒΞΒΘ-ΔΣΘ) του Τπουργείου Οικονομικϊν
κοινοποιικθκαν διατάξεισ ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν.
Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2 του ΠΔ «Για τουσ λοιποφσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ
θ ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ διενεργείται ςε ςυνζχεια τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ
πραγματοποίθςθσ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ από το αρμόδιο όργανο του φορζα.
Σθν υπʼ αρικ. 228/15-11-2018 (ΑΔΑ: 6Η067Λ6-Γ03) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ Προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2019» και τθν υπ αρικ.
πρωτ. 265933/28-12-2018 Απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου ΑΔΑ: ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΔΟ) ςφμφωνα με τθν οποία , θ υπʼ αρικ. 228/2018 ανωτζρω, αφοφ ελζγχκθκε ωσ
προσ τθν νομιμότθτα τθσ, βρζκθκε νόμιμθ και ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ των άρκρων 224-225 και 268 του Ν.
3825/2010.
Με τθν υπʼ αρικ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, γίνεται θ επικφρωςθ των
αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ τθσ 2ασ Ιουνίου
2019, με τθν οποία ανακθρφχτθκαν ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ, κακικοντα τθν 1θ επτεμβρίου 2019 (Άρκρο 46 παράγραφοσ 6γ
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του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ.133Αʼ/19.7.2018). Με το από 29.9.2019 πρακτικό ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά
τθσ θ νζα Περιφερειακι Αρχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. Με τθν υπʼ αρικ.258207/3469/3.9.2019
(ΦΕΚ.706τ.ΤΟΔΔ/9.9.2019) απόφαςθ του ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ, όριςε τουσ
Αντιπεριφερειάρχεσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Με τθν υπ’ αρικμό. οικ.6296/59/9.1.2017 (ΦΕΚ.211Β’/30.1.2017) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
μεταβιβάςτθκαν αρμοδιότθτεσ α) ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ που ορίςτθκαν από τον Περιφερειάρχθ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και β) ςε Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Με τθν υπ’ αρικμό οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 (ΑΔΑ:ΩΨΘΩΘ-ΓΑ2) εγκφκλιο του Τπουργοφ
Οικονομικϊν παρζχονται οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ υποπαραγράφου Δ9 τθσ
παραγράφου Δ του άρκρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ.94Α’) «Δαπάνεσ μετακινοφμενων εντόσ και εκτόσ
επικράτειασ». τισ διατάξεισ του νόμου υπάγονται οι μετακινοφμενοι με οποιαδιποτε ιδιότθτα, με εντολι
φορζα του Δθμοςίου, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν παράγραφο ςτ’ του άρκρου 14 του Ν.4270/2014
(ΦΕΚ.143Α’), ςυμπεριλαμβανομζνων των Ανεξάρτθτων Διοικθτικϊν Αρχϊν (Α.Δ.Α.) με νομικι
προςωπικότθτα, των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.) Α’ και Β’ βακμοφ, των νομικϊν προςϊπων
δθμοςίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ο.Κ.Α.) και των φορζων τθσ
περίπτωςθσ 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ παρ. Γϋ του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ.222 Α), ςτο
εςωτερικό ι το εξωτερικό, για εκτζλεςθ ι παροχι υπθρεςίασ, ειδικι αποςτολι, για ςυμμετοχι ςε θμερίδεσ,
διθμερίδεσ, ςυνζδρια, ςεμινάρια, εκπαίδευςθ και μετεκπαίδευςθ, κακϊσ και οι μετατικζμενοι,
αποςπϊμενοι ι τοποκετοφμενοι. Επίςθσ ςτο ΦΕΚ.20Β’/14.1.2016 δθμοςιεφτθκε θ υπ’ αρικμό
2/73/ΔΕΠ/4.1.2016 απόφαςθ του
Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν «Δικαιολογθτικά αναγνϊριςθσ και εκκακάριςθσ δαπανϊν
μετακινοφμενων εντόσ και εκτόσ τθσ Επικράτειασ».
Με τθν υπ’ αρικμό 277080/31-12-2018/24-12-2018ΦΕΚ6043 Β 31-12-2018 απόφαςθ του αςκοφντοσ
κακικοντα Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου, θ
οποία δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 6043 Β 31-12-2018, εγκρίκθκε «Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου
επιτρεπομζνων θμερϊν κίνθςθσ εκτόσ ζδρασ υπαλλιλων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2019» ..Σισ
με Αρικμό Πρωτ.: .: α).Α.Π.252592/15900/23-08-2-2019 α.α. 2982 ΑΔΑ:7Μ5Η7Λ6-ΡΕΘ,β).
Α.Π.263248/16382/04-9-2019 α.α.3015 ΑΔΑ: Ω97Β7Λ6-Ι5 ,
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ πραγματοποίθςθσ μετακινιςεων για τθν κάλυψθ υπθρεςιακϊν αναγκϊν
που προκφπτουν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου και του ςκοποφ των υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ,
παρακαλοφμε την ειςήγηςη ςασ ςτην Οικονομική Επιτροπή Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ:
Για τθν ζγκριςθ δαπανϊν οδοιπορικϊν εξόδων και εκτόσ ζδρασ μετακινιςεων του υπαλλθλικοφ προςωπικοφ
τθσ Δ/νςησ Αγροτικήσ Οικονομίασ & Κτην/κήσ Π.Ε. Αχαίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και τθ διάκεςθ
πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςό 2.705.08 ευρώ, από τον Προχπολογιςμό τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ
οικονομικοφ ζτουσ 2019, για τθν κάλυψθ υπθρεςιακϊν αναγκϊν που προζκυψαν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
υπθρεςίασ τουσ, ωσ κατωτζρω παρατίκενται ανά κατάςταςθ , χρονολογικι περίοδο και ςφνολο δαπάνθσ:
1). Βανταράκησ Γεώργιοσ κ.λ.π. ωσ θ ςυνθμμζνθ κατάςταςθ εκ ποςοφ
2.705,08 €.
για τθν πλθρ. Οδοιπ. Εξόδων εκτόσ ζδρασ & θμ. Αποηθμ. Οκτϊβρθ. 2019.
ΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΘ
2.705,08 €.
Οι δαπάνεσ βαρφνουν τισ εγγεγραμμζνεσ ςτον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2019 πιςτϊςεισ του
Ειδικοφ Φορζα 291–1231, εκ ποςό 2.705,08 ευρώ, και τουσ Κ.Α.Ε. 0719 (01),0721,(01) και «Ζξοδα
μετακίνθςθσ πολιτικϊν υπαλλιλων ςτο εςωτερικό και θμεριςιεσ αποηθμιϊςεισ» για τισ οποίεσ υπάρχει
βεβαιωμζνθ φπαρξθ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2019.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» περί φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο
5 του ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν
αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».

ΑΔΑ: 6ΞΑΧ7Λ6-ΨΩΓ
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου,
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του
μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ (ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
αναφορικά με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3722/τ. Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 321173/19819/01-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ
& Κτθνιατρικισ Π.Ε Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Πολιτικισ Γθσ & Εγγείων Βελτιϊςεων

ΑΔΑ: 6ΞΑΧ7Λ6-ΨΩΓ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τισ δαπάνεσ οδοιπορικϊν εξόδων και εκτόσ ζδρασ μετακινιςεων του υπαλλθλικοφ
προςωπικοφ τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθν/κισ Π.Ε. Αχαίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςό 2.705.08 ευρϊ, από τον Προχπολογιςμό τθσ
Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. οικονομικοφ ζτουσ 2019, για τθν κάλυψθ υπθρεςιακϊν
αναγκϊν που προζκυψαν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ τουσ, ωσ κατωτζρω παρατίκενται ανά
κατάςταςθ, χρονολογικι περίοδο και ςφνολο δαπάνθσ:
1). Βανταράκθσ Γεϊργιοσ κ.λ.π. ωσ θ ςυνθμμζνθ κατάςταςθ εκ ποςοφ

2.705,08 €.

για τθν πλθρ. Οδοιπ. Εξόδων εκτόσ ζδρασ & θμ. Αποηθμ. Οκτϊβρθ. 2019.
ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ

2.705,08 €.

Οι δαπάνεσ βαρφνουν τισ εγγεγραμμζνεσ ςτον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2019
πιςτϊςεισ του Ειδικοφ Φορζα 291–1231, εκ
(01),0721,(01) και

ποςό 2.705,08 ευρϊ,

και τουσ Κ.Α.Ε. 0719

«Ζξοδα μετακίνθςθσ πολιτικϊν υπαλλιλων ςτο εςωτερικό και θμεριςιεσ

αποηθμιϊςεισ» για τισ οποίεσ υπάρχει βεβαιωμζνθ φπαρξθ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό
οικονομικοφ ζτουσ 2019.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ

Βαςιλικι Σςοφμα

