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Πάτρα 31 Μαρτίου 2020
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ΠΡΟ:

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 398/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:75211/1716/24-03-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 398/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ από 13/05/2019 ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ
(ΑΔΑΜ: 19SYMV005078592 2019-06-07) μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και τθσ Βλάχου
Αναςταςίασ, που υπογράφθκε ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του ζργου (Ανάπτυξθ των εργαλείων
διαχείριςθσ και των οδθγιϊν για τθν άμεςθ προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ
που επθρεάηονται από τθ διάβρωςθ κάλαςςασ και τθν κακιζρωςθ των κατάλλθλων
περιβαλλοντικϊν ςυςτθμάτων ελζγχου - Development of management Tools and diRectives for
immediate protection of bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion and establishment of
appropriate eNvironmental control systems)» για το ζργο INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020
«ΣΡΙΣΟΝ», με αφξθςθ οικονομικοφ αντικειμζνου από το ποςό των 12.000,00€ ςτο ποςό των
14.000,00€», και παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: Ω9ΨΚ7Λ6-ΥΡΦ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 30θ Μαρτίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 π.μ. πραγματοποιικθκε δια
περιφοράσ θ 14θ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 79421/528/24.03.2020 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. Μωραϊτθσ Νικόλαοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Μολφζςθ 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.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ.Απόφαςησ 398/2020
Ειςάγεται το 7ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ, με τίτλο: «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ από 13/05/2019
ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ (ΑΔΑΜ: 19SYMV005078592 2019-06-07) μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ και τθσ Βλάχου Αναςταςίασ, που υπογράφθκε ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του ζργου (Ανάπτυξθ
των εργαλείων διαχείριςθσ και των οδθγιϊν για τθν άμεςθ προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ ςτισ
παράκτιεσ περιοχζσ που επθρεάηονται από τθ διάβρωςθ κάλαςςασ και τθν κακιζρωςθ των κατάλλθλων
περιβαλλοντικϊν ςυςτθμάτων ελζγχου - Development of management Tools and diRectives for
immediate protection of bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion and establishment of
appropriate eNvironmental control systems)» για το ζργο INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020
«ΣΡΙΣΟΝ», με αφξθςθ οικονομικοφ αντικειμζνου από το ποςό των 12.000,00€ ςτο ποςό των
14.000,00€».
Βάςει τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ.: 75211/1716/24-03-2020 γραπτισ ειςιγθςθσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ
Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σο νόμο 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ.87/τ.Αϋ/7.6.1010) και ειδικότερα το άρκρο 176 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Περιφερειϊν», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει, βάςει του οποίου θ Οικονομικι Επιτροπι «Αποφαςίηει
αιτιολογθμζνα για τθν τροποποίθςθ του φυςικοφ ι οικονομικοφ αντικειμζνου ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τθν
εφαρμοηόμενθ ςε κάκε περίπτωςθ νομοκεςία.»
2. Σισ διατάξεισ των άρκρων 65 και 68 του υποκεφαλαίου Ι «Ζλεγχοσ δεςμεφςεων» του Ν.4270/2014
(ΦΕΚ.143/τ.Α’/2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)
− δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ.145/τ.Αϋ) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
4. α) Σθν υπ’ αρ. 88897/18-5-2018 απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ - υμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ.2070/τ.Βϋ/7.6.2018) με τθν οποία ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-122016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
(ΦΕΚ.4309/τ.Βϋ/30.12.2016). β) τθν υπ’ αρ. 165633/8-8-2017 απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ.2953/τ.Βϋ/29.8.2017) με τθν οποία τροποποιείται θ υπ’ αρ. 248595/27-122016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
(ΦΕΚ.4309/τ.Βϋ/30.12.2016).
5. Σθν υπ’ αρ. 287072/3873/01-10-2019 Εξουςιοδότθςθ υπογραφισ «Με εντολι Περιφερειάρχθ» ςτον
Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ Πολιτικισ και Διοίκθςθσ τθσ ΠΔΕ» (ΑΔΑ: 69ΩΙ7Λ6-ΒΕΦ).
(ΦΕΚ.4027/τ.Βϋ/4.11.2019).
6. Σθν υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/258207/3469/03-09-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ.706/τ.ΤΟΔΔ/3.9.2019) με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
7. Σθν υπ’ αρ. 274705/3714/19-09-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ
Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
8. Σθν υπ’ αρ. 311632/4261/22-10-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ.3722/τ.Βϋ/08.10.2019) με κζμα «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςε περιφερειακοφσ ςυμβοφλουσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
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9. Σθν υπ' αρικμ. 182/26-11-2019 (ΑΔΑ: Ψ327Λ6-ΨΣΝ) απόφαςθ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ, με κζμα «Ζγκριςθ του Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2020,
των Πινάκων τοχοκεςίασ τθσ Π.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπϊνουν ςε ςυνοπτικι μορφι τα οικονομικά ςτοιχεία του
Π/Τ ζτουσ 2020 και του Ολοκλθρωμζνου Πλαιςίου Δράςθσ (Ο.Π.Δ.) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
οικονομικοφ ζτουσ 2020, το οποίο αποτελείται από 1) τον Προχπολογιςμό τθσ ΠΔΕ οικ. Ζτουσ 2020, 2) τουσ
Πίνακεσ τοχοκεςίασ τθσ ΠΔΕ για το οικ. Ζτοσ 2020, 3) τον Προχπολογιςμό του ΝΠΔΔ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία
«Κδρυμα τιριξθσ Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Η Ελπίδα» οικ. Ζτουσ 2020 και 4) τουσ Πίνακεσ τοχοκεςίασ του ΝΠΔΔ
τθσ Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία «Κδρυμα τιριξθσ Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Η Ελπίδα» για το οικ. Ζτοσ 2020, κακϊσ
επίςθσ και τθν ζγκριςθ αναγκαιότθτασ όλων των δαπανϊν οι οποίεσ κα προκφψουν από τθν εκτζλεςθ του
προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020».
10.Σθν αρ. πρ. 277812/31-12-2019 απόφαςθ υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου με τθν οποία βρζκθκε νόμιμθ θ υπ’ αρ. απόφαςθ 182/2019 του Περιφερειακοφ υμβουλίου
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΑΔΑ: ΩΧΦΟΟΡ1Φ-ΣΙΣ).
11.Σθν υπ’ αρικμ. 33/2018 (ΑΔΑ: 69ΣΡ7Λ6-ΗΗΣ) απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ
Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ αποδοχισ και υλοποίθςθσ εγκεκριμζνων
προτάςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Interreg V/A Ελλάδα –Ιταλία 20142020 (1θ Πρόςκλθςθ)».
12.Σθν υπ’ αρ. 47/25-4-2018 απόφαςθ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ «Προςδιοριςμόσ του
ωρομιςκίου του ζκτακτου προςωπικοφ που προςλαμβάνεται ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ με ςφμβαςθ
μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο των ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων μζςω ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων» (ΑΔΑ:
6ΣΡΒ7Λ6-461).
13.Σο από 12-04-2018 υπογεγραμμζνο ςυμφωνθτικό εταιρικισ ςχζςθσ (Partnership Agreement - PA) του ζργου
TRITON.
14.Σθν Α/Α 793/2020 απόφαςθ ζγκριςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ (ΑΔΑ: Ψ0ΧΡ7Λ6-ΑΧΗ).
15.Σθν υπ’ αρ. ΜΕ 2/2018 (α.π. 201154/2494/14-09-2018) Ανακοίνωςθ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ
ζργου με ςυνολικά δζκα άτομα για τθν κάλυψθ αναγκϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο
ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων Ευρωπαϊκισ διακρατικισ/διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ (ΑΔΑ:
ΨΛΛΑ7Λ6-Η30).
16.Σον από 13-12-2018 αναμορφωμζνο πίνακα βακμολογίασ και κατάταξθσ των υποψθφίων τθσ υπ’ αρικ. ΜΕ
2/2018 με κωδικό κζςθσ 100 (ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ (ειδικότθτασ οικονομολόγου) ι ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ειδ. Πολιτικϊν Μθχανικϊν) ι ΠΕ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΩΝ (ειδ. Γεωλόγων) ι ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ).
17.Σο αρ. πρ. 111148/2697/10-4-2019 μινυμα θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ περί αποδοχισ τθσ πρόςλθψθσ από
τθν κ. Βλάχου Αναςταςία.
18.Σθν από 13/5/2019 υπογραφείςα φμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και τθσ
κ. Αναςταςίασ Βλάχου (ΑΔΑΜ: 19SYMV005078592 2019-06-07).
19.Σθν από 9/12/2019 υπογραφείςα τθσ τροποποίθςθσ τθσ φμβαςθσ Μίςκωςθσ Ζργου μεταξφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ και τθσ κ. Αναςταςίασ Βλάχου (ΑΔΑΜ: 19SYMV005988408 2019-12-09).
20.Σθν από 08/11/2019 αίτθςθ μασ για τροποποίθςθ των επιμζρουσ δαπανϊν του ζργου TRITON και ειδικότερα
τθσ αμοιβισ του προςωπικοφ από 12.000 € ςε 14.000 € κακϊσ οι ανάγκεσ του ζργου απαιτοφν περιςςότερεσ ϊρεσ
απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ από αυτζσ που είχαν εκτιμθκεί κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ.
21.Σθν από 04/03/2020 ζγκριςθ τροποποίθςθσ του προχπολογιςμοφ (justification of the budget) και θ οποία
επιςυνάπτεται.
Εισηγούμεθα
ε ςυνζχεια των ανωτζρω τθν ζκδοςθ απόφαςθσ για:
Α. «Ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθσ πίςτωςθσ επιπλζον ποςοφ 2.000 € ςτθν από 13/05/2019 ΤΜΒΑΗ
ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ (ΑΔΑΜ: 19SYMV005078592 2019-06-07) μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και τθσ
Βλάχου Αναςταςίασ που υπογράφθκε ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του ζργου (Ανάπτυξθ των εργαλείων διαχείριςθσ
και των οδθγιϊν για τθν άμεςθ προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ που επθρεάηονται από
τθ διάβρωςθ κάλαςςασ και τθν κακιζρωςθ των κατάλλθλων περιβαλλοντικϊν ςυςτθμάτων ελζγχου Development of management Tools and diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal areas
affected by sea erOsion and establishment of appropriate eNvironmental control systems)» για το ζργο INTERREG
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 «ΣΡΙΣΟΝ».
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Η προκαλοφμενθ δαπάνθ κα βαρφνει τον εκτελοφμενο προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ εισ
βάροσ του ΚΑΕ 01.071.9919.01.1282 για το ζτοσ 2020 και για αυτι υπάρχει θ με α/α 793/2020 απόφαςθ ζγκριςθσ
δζςμευςθσ πίςτωςθσ.
Β. Σθν εξουςιοδότθςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ ι των Αντιπεριφερειαρχϊν ςτουσ οποίουσ ζχει
ανακζςει τισ αρμοδιότθτεσ με απόφαςι του για τθν υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων.

Η Οικονομικι Επιτροπι 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’/298-2017) 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.

ΑΔΑ: Ω9ΨΚ7Λ6-ΥΡΦ
 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.: 75211/1716/24-03-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει

τθν

τροποποίθςθ

τθσ

από

13/05/2019

ΤΜΒΑΗ

ΜΙΘΩΗ

ΕΡΓΟΤ

(ΑΔΑΜ:

19SYMV005078592 2019-06-07) μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και τθσ Βλάχου Αναςταςίασ,
που υπογράφθκε ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του ζργου (Ανάπτυξθ των εργαλείων διαχείριςθσ και των
οδθγιϊν για τθν άμεςθ προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ που επθρεάηονται από
τθ διάβρωςθ κάλαςςασ και τθν κακιζρωςθ των κατάλλθλων περιβαλλοντικϊν ςυςτθμάτων ελζγχου Development of management Tools and diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal
areas affected by sea erOsion and establishment of appropriate eNvironmental control systems)» για το
ζργο INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 «ΣΡΙΣΟΝ», με αφξθςθ οικονομικοφ αντικειμζνου από το ποςό
των 12.000,00€ ςτο ποςό των 14.000,00€.

Η προκαλοφμενθ δαπάνθ κα βαρφνει τον εκτελοφμενο προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ εισ βάροσ του ΚΑΕ 01.071.9919.01.1282 για το ζτοσ 2020 και για αυτι υπάρχει θ με α/α
793/2020 απόφαςθ ζγκριςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ.

2. Εξουςιοδοτεί τον Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ ι τον Αντιπεριφερειάρχθ ςτον οποίο ζχει ανακζςει
τισ αρμοδιότθτεσ με απόφαςι του για τθν υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων.

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Νικόλαοσ Μωραΐτθσ ψιφιςε
αρνθτικά.

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

ΑΔΑ: Ω9ΨΚ7Λ6-ΥΡΦ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

