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Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο &
Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2546/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 324550/25520/4-11-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
& Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2546/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο νδνηπνξηθώλ εμόδσλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Γηεύζπλζεο
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ηιείαο Π.Γ.Δ θαη δηάζεζε
πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ ελελήληα επξώ θαη πέληε ιεπηώλ (1.590,05€) γηα ηνπο
κήλεο Ινύιην θαη Αύγνπζην 2019, από ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο
2019», 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. 42/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Ι. Π. Μεζνινγγίνπ, ζήκεξα ηελ 05ε Γεθεκβξίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:00 π.κ. ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο έδξαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηησι/ληαο, ζηελ Ι.Π. Μεζνινγγίνπ
(Κύπξνπ 1- Γηνηθεηήξην), ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 359121/3310/29-11-2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όια ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο
Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ επί ηνπ ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ ηα παξαθάησ κέιε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

αθειιαξόπνπινο Παλαγηώηεο - Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καηζνπγθξάθεο Νηθόιανο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Νηθνιαθόπνπινο Γεκήηξηνο- ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Φίιηαο Αλδξέαο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Λύηξαο Ισάλλεο- ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Μεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο- ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Μσξαΐηεο Νηθόιανο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Κνληνγηάλλεο Γεώξγηνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

9. Βνύιγαξε-Πνινλύθε Ακαιία – αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
10. Κσζηαθόπνπινο Υξήζηνο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη πξνζθιήζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη ηαθηηθό κέινο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Αγγειόπνπινο Γεώξγηνο.

Υξέε γξακκαηέσλ άζθεζαλ ε Βαζηιηθή Μνιθέζε, ν Γεώξγηνο ηαζνύιηαο θαη ε Βαζηιηθή Σζνύκα,
ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 328521/4534/06-112019 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΑΔΑ: ΩΩ6Ζ7Λ6-8Ξ8
Απ. Απόθαζηρ 2546/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 24ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ κε ηίηιν: «Έγθξηζε
δαπάλεο νδνηπνξηθώλ εμόδσλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ηιείαο Π.Γ.Δ θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ
ελελήληα επξώ θαη πέληε ιεπηώλ (1.590,05€) γηα ηνπο κήλεο Ινύιην θαη Αύγνπζην 2019, από ηνλ
Πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:324550/25520/4-11-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο &
Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. - Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α/7-6-2010), πεξί ζχζηαζεο θαη ζπγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ.
2. Σελ κε αξηζ. 248595/27-12-2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β/30-12-2016).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α/2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ κε αξηζ.
2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί «Κνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε
ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηψλ» (ΑΓΑ ΨΒΞΒΖ-ΓΣΖ)
4. Σα άξζξα 66 θαη 68 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α/2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 143 Α/ 28-06-2014)
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 «Ρχζκηζε νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ΟΣΑ» ηνπ Ν. 4625/2019 (ΦΔΚ
139 Α/31-08-2019) «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 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 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».
6. Σελ κε αξηζ. 313/2019 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, γίλεηαη ε επηθχξσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ Απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ ηεο 26εο Ματνπ θαη ησλ επαλαιεπηηθψλ ηνπο ηεο 2αο Ηνπλίνπ 2019,
κε ηελ νπνία αλαθεξχρηεθαλ ν Πεξηθεξεηάξρεο θαη νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, πνπ
αλαιακβάλνπλ, επηζήκσο, θαζήθνληα ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2019 (άξζξν 46 παξ. 6γ ηνπ Ν. 4555/2018 ΦΔΚ 133 Α/1907-2018). Με ην απφ 29-09-2019 πξαθηηθφ νξθσκνζία αλάιαβε ηα θαζήθνληά ηεο ε λέα Πεξηθεξεηαθή Αξρή ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Με ην αξηζ. 258207/3469/03.09.2019 (ΦΔΚ 706η. ΤΟΓΓ/09-09-2019) απφθαζε ηνπ
ν Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Διιάδαο, φξηζε ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
7. Σελ κε αξηζ. 143/2019 (10ε πλεδξίαζε ζηηο 01-09-2019) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο «εμειέγεζαλ ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο, γηα ηελ πεξηθεξεηαθή πεξίνδν 01/09/2019 έσο 07/11/2021 (άξζξν 175 παξ. 1,2 θαη 3 ηνπ Ν. 3852/2010)».
Με ηελ αξηζ. 274705/3714/19-09-2019 απφθαζή ηνπ, ν Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Διιάδαο, φξηζε ηνλ Πξφεδξν θαη ηα
κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
8. Σελ κε αξηζ. 228/2018 Απφθαζε (22ε πλεδξίαζε ζηηο 15-11-2018) (ΑΓΑ: 6Ε067Λ6-Γ03) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία «Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019».
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4336/2015 (ΦΔΚ 94/Α) «Γαπάλεο κεηαθηλνχκελσλ εληφο θαη εθηφο επηθξάηεηαο»
10. Σελ κε αξηζ. 277080/24-12-2018 Απφθαζε ηνπ αζθνχληνο θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 6043 Β΄/31-12-2018
«θαζνξηζκφο αλψηαηνπ νξίνπ επηηξεπφκελσλ εκεξψλ θίλεζεο εθηφο έδξαο ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο έηνπο 2019».
11. Σηο κε αξηζ. πξση. 196632/12395/01-07-2019 (ΑΓΑ:9Η9Λ7Λ6-Θ6Σ) θαη 196635/12396/01-07-2019
(ΑΓΑ:67Ν17Λ6-Ψ6Ξ) Απνθάζεηο έγθξηζεο πίζησζεο χςνπο ελλέα ρηιηάδσλ επξψ (9.00,00€) θαη δέθα ρηιηάδσλ επξψ
(10.000,00€) αληίζηνηρα, φπσο θαηαρσξήζεθαλ κε α/α 2600 θαη α/α 2599 ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ
Πιεξσκήο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ & Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. θαη αθνξά ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο
ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο θαη ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο &
Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Ζιείαο γηα ην Γ΄ ηξίκελν 2019.
Παξαθαινχκε ηελ εηζήγεζε ζαο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο:
Γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην 2019, ησλ ππαιιήισλ ηεο
Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο, ε νπνία επηβάιιεηαη γηα ηελ
θάιπςε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ηελ άζθεζε ησλ
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αξκνδηνηήησλ ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν θαη ηνλ ηζρχνληα εζσηεξηθφ νξγαληζκφ, φπσο θαη δηάζεζε
πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ ελελήληα επξψ θαη πέληε ιεπηψλ (1590,05€) σο ε παξαθάησ
θαηάζηαζε.
Οη δαπάλεο βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 ηνπ
Δηδηθνχ Φνξέα 291 πνζνχ 1590,05€ θαη αλαιχνληαη θαησηέξσ σο εμήο:
• Έμνδα κεηαθηλήζεσλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Ζιείαο γηα
ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην 20169 ζπλνιηθήο δαπάλεο πνζνχ 1.160,05€ πνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ
ΚΑΔ:03.291/0719.01.0001.
• Ζκεξήζηα απνδεκίσζε γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ππαιιήισλ ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο &
Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Ζιείαο γηα ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην 2019 ζπλνιηθήο δαπάλεο πνζνχ 430,00€ πνπ ζα
βαξχλνπλ ηνλ ΚΑΔ:03.291/0721.01.0001.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 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 – Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο 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’/298-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη
Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’ αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε
ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ
«Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ 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
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ
πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 258207/3469/03.09.2019 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 706/η. ΤΟΓΓ/09.09.2019) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΓΑ:6ΛΧΓ7Λ6-ΓΓ) Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκόο Πξνέδξνπ θαη κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 143/2019 (ΑΓΑ:ΦΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ
αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.

ΑΔΑ: ΩΩ6Ζ7Λ6-8Ξ8
 Σελ ππ’ αξηζκ. 2064/2019 (ΑΓΑ:63497Λ6-3ΧΟ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 267572/3617/12.09.2019 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3667/η. Β΄/03.10.2019) πεξί Αλαπιήξσζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 281668/3810/26.09.2019 Απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 3722/η.
Β΄/08.10.2019) πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηεο Π.Γ.Δ. ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο
θαη ζε εθιεγκέλνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.:324550/25520/4-11-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο &
Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε νδνηπνξηθώλ εμόδσλ θαηά ηνπο κήλεο Ινύιην θαη Αύγνπζην 2019, ησλ ππαιιήισλ
ηεο Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ηιείαο, ε νπνία
επηβάιιεηαη γηα ηελ θάιπςε ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ
θαη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζύκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθό λόκν θαη ηνλ ηζρύνληα εζσηεξηθό
νξγαληζκό, όπσο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ ελελήληα επξώ θαη
πέληε ιεπηώλ (1590,05€) .
Οη δαπάλεο βαξύλνπλ ηηο πηζηώζεηο από ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο
2019 ηνπ Δηδηθνύ Φνξέα 291 πνζνύ 1590,05€ θαη αλαιύνληαη θαησηέξσ σο εμήο:
• Έμνδα κεηαθηλήζεσλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο
Π.Δ. Ηιείαο γηα ηνπο κήλεο Ινύιην θαη Αύγνπζην 20169 ζπλνιηθήο δαπάλεο πνζνύ 1.160,05€ πνπ ζα
βαξύλνπλ ηνλ ΚΑΔ:03.291/0719.01.0001.
• Ηκεξήζηα απνδεκίσζε γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ππαιιήισλ ηεο Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο &
Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Ηιείαο γηα ηνπο κήλεο Ινύιην θαη Αύγνπζην 2019 ζπλνιηθήο δαπάλεο πνζνύ
430,00€ πνπ ζα βαξύλνπλ ηνλ ΚΑΔ:03.291/0721.01.0001.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
Η Γξακκαηέαο
Βαζηιηθή Μνιθέζε

