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ΠΡΟ:

Δ/νςθ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 2427/2019 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:322778/7621/04-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε.
Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 2427/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ για τθν
πλθρωμι οδοιπορικϊν εξόδων των υπαλλιλων τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Αχαΐασ, για το μινα
επτζμβριο του ζτουσ 2019, ςυνολικοφ ποςοφ 3.163,69 €, ςε βάροσ του εγκεκριμζνου
προχπολογιςμοφ τρζχοντοσ ζτουσ», 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 2427/2019
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 27ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ, με τίτλο:
«Ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ για τθν πλθρωμι οδοιπορικϊν εξόδων των υπαλλιλων
τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Αχαΐασ, για το μινα επτζμβριο του ζτουσ 2019, ςυνολικοφ ποςοφ
3.163,69 €, ςε βάροσ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ τρζχοντοσ ζτουσ».

Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:322778/7621/04-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ
Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».
2. Σισ διατάξεισ των άρκρων 65 και 68 του υποκεφαλαίου 1 «Ζλεγχοσ δεςμεφςεων του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ
143 τ.Α) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
3. Σισ διατάξεισ του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α) «Δαπάνεσ μετακινοφμενων εντόσ και εκτόσ ζδρασ
επικράτειασ» και τθν υπϋαρικ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΘ-ΓΑ2) εγκφκλιο του Τπουργοφ
Οικονομικϊν με τθν οποία παρζχονται οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ υποπαραγράφου Δ9
τθσ παραγράφου Δ του άρκρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α) «Δαπάνεσ μετακινοφμενων εντόσ και εκτόσ
ζδρασ επικράτειασ».
4. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 τ.Α) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
5. Σθν αρ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β/ 30-12-2016) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου» “Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ
Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ”.
6. Σθν εγκφκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΘ-ΔΣΘ) του Τπουργείου
Οικονομικϊν
«Κοινοποίθςθ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι
οδθγιϊν».
7. Σθν υπ’ αρικμ. 228/15-11-2018 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Ζγκριςθ Προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2019» (ΑΔΑ: 6Η067Λ6-Γ03), θ οποία
βρζκθκε νόμιμθ με τθν αρικμ. πρωτ. 265933/28-12-2018 απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΔΟ).
8. Σθν αρ. 277080/24-12-2018 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου επιτρεπομζνων θμερϊν κίνθςθσ
εκτόσ ζδρασ υπαλλιλων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2019» (ΦΕΚ 6043/Β).
9. Σθν ανάγκθ διενζργειασ ελζγχων, με βάςθ το άρκρο 27 του ιςχφοντοσ Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 4309/τ.Β/30-12-2016), ιτοι: Ζλεγχοι ςχετικά με τθν
αςφάλεια των προϊόντων, ςε όλα τα ςτάδια διακίνθςθσ και εμπορίασ καταναλωτικϊν αγακϊν, τροφίμων,
ποτϊν, καυςίμων και λοιπϊν βιομθχανικϊν προϊόντων, τθ διενζργεια του Περιοδικοφ Ελζγχου Μζτρων &
τακμϊν, τον ζλεγχο των πρατθρίων υγρϊν καυςίμων και βυτιοφόρων διανομισ πετρελαιοειδϊν
καυςίμων, ςφμφωνα με τθ κάτωκι ςχετικι νομοκεςία: Ν.4177/2013 «Kανόνεσ ρφκμιςθσ τθσ αγοράσ
προϊόντων και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ», Ν.4235/2014 «Διοικθτικά μζτρα, διαδικαςίεσ
και κυρϊςεισ ςτθν εφαρμογι τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ ςτουσ τομείσ των τροφίμων, των
ηωοτροφϊν και τθσ υγείασ και προςταςίασ των ηϊων και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων», Ν.2251/1994 «Προςταςία των καταναλωτϊν», Ν.4264/2014
«Άςκθςθ εμπορικϊν δραςτθριοτιτων εκτόσ καταςτιματοσ και άλλεσ διατάξεισ», Ν.3054/2002 «Οργάνωςθ
τθσ αγοράσ πετρελαιοειδϊν και άλλεσ διατάξεισ», Y.A. A2-718/28-7-2014 «Κωδικοποίθςθ Κανόνων
Διακίνθςθσ και Εμπορίασ Προϊόντων και Παροχισ Τπθρεςιϊν (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ)» και ΚΥΑ Η3-2810/2004 και
15523/2006, το Ν.4446/16 (ΦΕΚ 240 Α΄) «Μζτρα για τθν προϊκθςθ των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν και
τθν καταπολζμθςθ τθσ απόκρυψθσ εςόδων».
10. Σισ διατάξεισ του Ν.1650/86 και του Ν.4014/11, ςε ςυνδυαςμό με τθν ΚΥΑ 12044/613/07 (προςταςία
περιβάλλοντοσ), των Ν.3325/05, Ν.3982/11 (ίδρυςθ, αδειοδότθςθ & λειτουργία βιοτεχνικϊν –

ΑΔΑ: ΩΨΝΖ7Λ6-Ν91
βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων) ςε ςυνδυαςμό με τθν ΥΑ 484/36/Φ.15/9-2-12 (διαδικαςία επιβολισ
προςτίμων), του Ν.3982/11 (περί απλοποίθςθσ αδειοδότθςθσ τεχνικϊν επαγγελμάτων) και τθσ
Εγκ.ΦΓ9.6/οικ7751/561/30-6-11, (ζλεγχοσ ποιότθτασ παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ζλεγχοσ τεχνικϊν
ςυνεργείων κλπ.), τθσ ΥΑ οικ483 /35/Φ.153-2-12, (εγκ/ςθ & λειτουργία μεταποιθτικϊν δραςτθριοτιτων),
του Ν.3853/’10 (ΦΕΚ 90 Α΄), τθσ Εγκ.9186/774/Φ.26/3-8-10 και τθσ ΥΑ.ΟΙΚ. – 10735/651/21-09-’12 του
Υφ.ΑΝ. (ΦΕΚ 2656 Β΄ – περι ατμολεβιτων), του Ν.1482/84 και Ν.2115/93 (περί λατομείων), τθσ ΚΥΑ
Φ.15/οικ. 1589/104/30-1-06 (περί λιψθσ μζτρων πυροπροςταςίασ ςε βιοτεχνικζσ – βιομθχανικζσ
εγκαταςτάςεισ), τθσ ΥΑ.Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488/24-6-09 (περί αδειϊν εγκατάςταςθσ για ίδια
χριςθ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων), τθσ ΥΑ Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19-4-95 (περί διαδικαςιϊν για ζκδοςθ αδειϊν
εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ) κλπ., ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ Δ/νςθ
Ανάπτυξθσ Π.Ε. Αχαΐασ είναι αρμόδια για τθν διενζργεια περιοδικϊν ι ζκτακτων ελζγχων κακϊσ και τθν
επιβολι διοικθτικϊν κυρϊςεων.
11.Σο υπ’ αρ. 255546/5883/30-8-2019 & 256135/5936/2-9-2019 & 277027/6402/23-9-2019 πρόγραμμα
ελζγχων μθνόσ επτεμβρίου 2019, των υπαλλιλων τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Αχαΐασ.
12.Σθ ςυνολικι μθνιαία κατάςταςθ “Θμεριςιασ δαπάνθσ, χιλιομετρικισ αποηθμίωςθσ και αντιτίμου
ειςιτθρίου” μθνόσ επτεμβρίου 2019 που αφορά ςυνολικά 25 υπαλλιλουσ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ Π.Ε.
Αχαΐασ.
13.Σισ με αρικ. πρωτ. 196165/12316/1-7-2019 (Α/Α 2583) (ΑΔΑ: Ω5ΦΦ7Λ6-ΕΤ) και 196154/12315/1-72019 (Α/Α 2582) (ΑΔΑ: Ω2ΝΜ7Λ6-58Ψ) Αποφάςεισ Ανάλθψθσ Πίςτωςθσ ΠΔΕ / Γεν. Δ/νςθσ Εςωτερικισ
Λειτουργίασ και τθν αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/187197/11814/4-7-2019 βεβαίωςθ φπαρξθσ πίςτωςθσ.
Παρακαλοφμε για τθν ζγκριςθ δαπάνθσ για τθν πλθρωμι οδοιπορικϊν εξόδων των υπαλλιλων τθσ Δ/νςθσ
Ανάπτυξθσ Π.Ε. Αχαΐασ, για το μήνα Σεπτεμβρίου του έτουσ 2019, ςε βάροσ του εγκεκριμένου
προχπολογιςμοφ τρέχοντοσ έτουσ, ωσ παρακάτω:
Περιγραφή
α) Θμεριςια αποηθμίωςθ
β) Ζξοδα μετακίνθςθσ
γ) Ζξοδα διανυκτζρευςθσ
ΤΝΟΛO

ΣΥΝΟΛΟ
ανά κατθγορία δαπάνθσ
1.200,00 €
1.963,69 €
0,00 €
3.163,69 €

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».
 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).
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 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.: 322778/7621/04-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε.
Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθ δαπάνθ και τθ διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ για τθν πλθρωμι οδοιπορικϊν εξόδων των
υπαλλιλων τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., για το μινα επτεμβρίου του ζτουσ
2019, ςε βάροσ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ τρζχοντοσ ζτουσ, ωσ παρακάτω:

Περιγραφή
α) Ημεριςια αποηθμίωςθ

ΤΝΟΛΟ
ανά κατθγορία δαπάνθσ
1.200,00 €

ΑΔΑ: ΩΨΝΖ7Λ6-Ν91
β) Ζξοδα μετακίνθςθσ
γ) Ζξοδα διανυκτζρευςθσ
ΤΝΟΛO

1.963,69 €
0,00 €
3.163,69 €

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

