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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 761/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:180711/2163/20-07-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 761/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 750,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε.
ςτθν ακλθτικι εκδιλωςθ –«AHEPA CUP» Beach Volleyball tournament που διοργανϊνει το Σμιμα
AHEPA ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ LEPANTO 1571 από 31/07/2020 ζωσ 02/08/2020 ςτθ Ναφπακτο», και
παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 40/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 27θ Ιουλίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 185790/1134/23-07-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε
νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ
ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Βοφλγαρθ - Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ κ. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Γεωργία Αγγελοποφλου 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 761/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 2ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 750,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ ςυμμετοχι τθσ
Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. ςτθν ακλθτικι εκδιλωςθ –«AHEPA CUP» Beach Volleyball
tournament που διοργανϊνει το Σμιμα AHEPA ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ LEPANTO 1571 από 31/07/2020 ζωσ
02/08/2020 ςτθ Ναφπακτο».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν

υπ’ αρικμ.

πρωτ.:180711/2163/20-07-2020

ειςιγθςθ

τθσ Δ/νςθσ

Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε.

Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ » (ΦΕΚ87/τ Α/7-6-2010) όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει .
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 φκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΤΑ» (ΦΕΚ139/Α/31-8-2019).
3. Το άρκρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/2014) «Αρχζσ Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ και Εποπτείασ
(Ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) & Δθμοςιολογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ.
4. Τισ διατάξεισ των άρκρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Ζλεγχοσ για εκκακάριςθ και πλθρωμι δαπανϊν Δθμοςίου»
του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Ρτωχευτικό Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Τζλθ Ραράβολα, Οικειοκελισ
αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Ηλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, τροποποιιςεισ του ν. 4270/2014
και λοιπζσ διατάξεισ»
5. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145Α) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» .
6. Τθν εγκφκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ
διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν»
7. Τισ Α) Τθν υπϋ αρ. 88897/18-5-2018 απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ- Συμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ» ( ΦΕΚ2070/Β/76-2018 ) με τθν οποία ςυμπλθρϊνεται θ υπϋ αρ. 248595/27-12/2019 απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου , Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ
του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ4309Βϋ/30-12-2016) Β) Τθν
υπαρ.165633/8-8-2017 απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ2953/βϋ/298-2017) με τθν οποία τροποποιείται θ υπϋ αρ. 248595/27-12-2019 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ
Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»( ΦΕΚ4309/Βϋ/30-12-2016).
8. Τθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο
Ρεριφερειάρχθσ και οι Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι τθσ ΡΔΕ για τθν περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου περιφερειακισ περιόδου από 1-9-2019 ζωσ και 31-12-2023.
9. Τθν υπ αρικμ. Ρρωτ. οικ. 258207/3469/3-9-2019 απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ706/τ.ΥΟΔΔ/9.9.2019) Ρερί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ»
10. Τθν υπ’ αρ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Ρροζδρου
και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΡΔΕ»
11. Τθν υπ’αρ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Αναπλιρωςθσ
Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ», ΦΕΚ3667/Β/3-10-2019.
12. Τθν υπ’ αρ. 281668/3810/26-9-2019 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Μεταβίβαςθ
άςκθςθσ Αρμοδιοτιτων οργανικϊν Μονάδων τθσ ΡΔΕ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ
Συμβοφλουσ» (ΦΕΚ3722/Β/8-10-2019).
13. Τθν υπϋ αρικμ. 182/26-11-2019 Απόφαςθ (14θ Συνεδρίαςθ ζτουσ 2019) του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου με
τθν οποία «Εγκρίνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρ.Δ.Ε. ζτουσ 2020 και το Ολοκλθρωμζνο Ρλαίςιο Δράςθσ τθσ Ρ.Δ.Ε.
οικ. ζτουσ 2020 » .
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14. Τθν από 08/07/2020 ζγκριςθ αιτιματοσ από το Γραφείο Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδοσ για ςυνδιοργάνωςθ
πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ που διοργανϊνει το Τμιμα AHEPA ΝΑΥΡΑΚΤΟΥ LEPANTO 1571 με τθν Ρεριφερειακι
Ενότθτα Αιτ/νίασ τθσ Ρ.Δ.Ε., ςτισ 31/07/2020 ζωσ 02/08/2020 ςτθ Ναφπακτο, με ςυνθμμζνο το από το από
28/05/2020 ζγγραφο του Τμιματοσ AHEPA ΝΑΥΡΑΚΤΟΥ LEPANTO 1571 ςτο οποίο αναγράφεται το είδοσ τθσ
δαπάνθσ (εκτυπϊςεισ ζντυπου υλικοφ) κακϊσ και το ςυνολικό κόςτοσ (4.050,00 ευρϊ) τθσ εκδιλωςθσ .
15. Τθν υπ’ αρ. 173677/11396/20.07.2020 βεβαίωςθ δζςμευςθσ-πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ ΟικονομικοφΔθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ ΡΔΕ.
Η AHEPA (American Hellenic Educational and Progressive Association) είναι μια παγκόςμια οργάνωςθ με ρίηεσ ςτισ
ΗΡΑ και κεμελιϊδεσ ςτοιχείο τθσ αποςτολισ τθσ τθν καλλιζργεια των αρχϊν του Ελλθνιςμοφ. Ωσ βακιά
προοδευτικι οργάνωςθ προωκεί τθν εκπαίδευςθ, τθ φιλανκρωπία, τθν κοινωνικι υπευκυνότθτα και είναι ο
πρεςβευτισ των ελλθνικϊν αξιϊν ςε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο ακλθτιςμόσ ιταν ανζκακεν ςτο οπλοςτάςιο τθσ
AHEPA ωσ ζνασ από τουσ καλφτερουσ τρόπουσ προκειμζνου να επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ. Ζτςι ςτισ ΗΡΑ
διοργανϊνονται κάκε ζτοσακλθτικζσ εκδθλϊςεισ (γκολφ, μπαςκετ κλπ) με μεγάλο ενδιαφζρον και ςυμμετοχι.Η
μοναδικι ακλθτικι διοργάνωςθ για τθν AHEPA ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ είναι το“AHEPA CUP Beach volleyball
tournament” που γίνεται κάκε καλοκαίρι ςτθ Ναφπακτο με διοργανωτι το τοπικό τμιμα Ναυπάκτου “AHEPA
Lepanto 1571”. Το 2019 διοργανϊκθκε με επιτυχία το 6ο “AHEPA CUP” Beach volleyball tournament, υπό τθν
αιγίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ και με τθν υποςτιριξθ AHEPA Ελλάδοσ, τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδοσ και του Διμου Ναυπακτίασ. Το τουρνουά ιταν ενταγμζνο ςτο καλεντάρι των επίςθμων διοργανϊςεων
beach volley τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Ρετοςφαίριςθσ και ζχει γίνει δεκτό με ενκουςιαςμό από τουσ AHEPANS
ςε Ελλάδα, Ευρϊπθ και Αμερικι.
Δεδομζνου ότι βαςικόσ ςτόχοσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ- Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ είναι θ διατιρθςθ τθσ
παράδοςθσ και θ προϊκθςθ ςτθ νζα γενιά τθσ παρακατακικθσ που μασ παρζδωςαν οι προγονοί μασ, θ ΡΔΕ- Ρ.Ε.
Αιτωλ/νίασ κα ςυμμετζχει ςτισ προαναφερόμενεσ εκδθλϊςεισ. Η δαπάνθ θ οποία κα προκλθκεί από τθ ςυμμετοχι
τθσ Ρεριφζρειασ ςτθν εν λόγω εκδιλωςθ, ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα, μπορεί να μθν εξυπθρετεί άμεςα τθ
λειτουργικι δραςτθριότθτα τθσ Ρεριφζρειασ ι να μθν ςυνδζεται με τισ λειτουργικζσ τθσ ανάγκεσ, ςυντελεί όμωσ
ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν και των αρμοδιοτιτων τθσ όπωσ αυτζσ καταγράφονται ςτον ιδρυτικό νόμο
(Ν.3852/2010) και ςυγκεκριμζνα καλφπτουν, τθν κοινι οργάνωςθ με τοπικοφσ φορείσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων
με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τθ διάδοςι τθσ ςτουσ νζουσ, αλλά και μία εκ των
βαςικϊν επιδιϊξεων τθσ που πρζπει να είναι θ προϊκθςθ πολιτικϊν και δράςεων οι οποίεσ προάγουν τισ θκικζσ
αξίεσ, τθν αρετι, τθν ελευκζρα βοφλθςθ, τθ ςυλλογικι προςπάκεια αλλά κυρίωσ τθν ατομικι προςπάκεια ωσ μζςο
εςωτερικισ απελευκζρωςθσ και ανκρϊπινθσ ολοκλιρωςθσ. Ραρότι, όπωσ αναφζρκθκε, ζνασ εκ των πρωταρχικϊν
ςτόχων και βαςικι επιδίωξθ τθσ Ρεριφζρειασ είναι θ προϊκθςθ πολιτικϊν και δράςεων οι οποίεσ προάγουν τον
πολιτιςμό και τισ θκικζσ αξίεσ, εν τοφτοισ θ εκτεταμζνθ και παρατεταμζνθ οικονομικι κρίςθ δεν αφινει πολλά
περικϊρια για ςυμμετοχι ςε πολυδάπανεσ δραςτθριότθτεσ, ζςτω και παρόμοιασ πολιτιςτικισ και οικονομικισ
εμβζλειασ, δια τοφτο θ Ρεριφζρεια ςυμβάλει και ςυμμετζχει οικονομικά ςε εκδθλϊςεισ και δράςεισ, των οποίων
πιςτεφει ςτθν ουςιϊδθ ςυμβολι ςτα τεκταινόμενα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και ςτθν επιτυχι υλοποίθςι τουσ.
Κόςτοσ ςυμμετοχισ
Το κόςτοσ ςυμμετοχισ ανζρχεται μζχρι του ποςοφ των 750,00,ευρϊ ςυμπεριλαμβανόμενου Φ.Ρ.Α..Αναλυτικότερα,
θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ- Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ κα ςυμμετζχει ςτθ διοργάνωςθ τθσ εν λόγω εκδιλωςθσ με τθν
κάλυψθ τθσ εκτφπωςθσ διαφθμιςτικϊν μουςαμάδων .
Το κόςτοσ που κα κλθκεί να καλφψει θ Ρεριφζρεια κατά τθν άποψι μασ διζπεται από τθν αρχι τθσ χρθςτισ
δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν υπερβαίνει το εκ τθσ ειδικισ αυτισ
περίςταςθσ (οικονομικι κρίςθ) επιβεβλθμζνο και αναγκαίο μζτρο, το οποίο πθγάηει από τθν απαραίτθτθ λόγω
εποχισ δθμοςιονομικι λιτότθτα.
Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε:
Ππωσ εγκρίνετε τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ που αφορά τθν ςυμμετοχι τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ - Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ ςτθν ακλθτικι εκδιλωςθ –«AHEPA CUP» Beach Volleyball
tournament που διοργανϊνει το Τμιμα AHEPA ΝΑΥΡΑΚΤΟΥ LEPANTO 1571 με τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Αιτ/νίασ
τθσ Ρ.Δ.Ε., ςτισ 31/07/2020 ζωσ 02/08/2020 ςτθ Ναφπακτο, ποςοφ 750,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.
Η Δαπάνθ ποςοφ 750,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ - Ρ. Ε. Αιτωλ/νίασ ζτουσ 2020 και ςυγκεκριμζνα τον Ειδικό φορζα – ΚΑΕ 02.02.073.0844.01.1213
και ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικμ. πρωτ: ΡΔΕ/ΔΟΔΕ/173677/11396/20.07.2020 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ από τθ
Διεφκυνςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιοοικονομικοφ Ελζγχου τθσ Ρ.Δ.Ε.

ΑΔΑ: 9ΞΔΡ7Λ6-ΩΥ6
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’/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.
 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.

ΑΔΑ: 9ΞΔΡ7Λ6-ΩΥ6
 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.:180711/2163/20-07-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 750,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθν
ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ - Π.Ε. Αιτωλ/νίασ ςτθν ακλθτικι εκδιλωςθ –«AHEPA CUP»
Beach Volleyball tournament που διοργανϊνει το Σμιμα AHEPA ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ LEPANTO 1571 με τθν
Περιφερειακι Ενότθτα Αιτ/νίασ τθσ Π.Δ.Ε. ςτθ Ναφπακτο από 31/07/2020 ζωσ 02/08/2020, με τθν οποία
κα καλυφκεί θ δαπάνθ τθσ εκτφπωςθσ διαφθμιςτικϊν μουςαμάδων.

Η δαπάνθ ποςοφ 750,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ - Π. Ε. Αιτωλ/νίασ ζτουσ 2020 και ςυγκεκριμζνα τον Ειδικό φορζα – ΚΑΕ
02.02.073.0844.01.1213 και ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικμ. πρωτ: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/173677/11396/20.07.2020
βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιοοικονομικοφ Ελζγχου τθσ
Π.Δ.Ε.

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. κ. Λφτρασ Ιωάννθσ, Κατςαρι Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα και Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ και ψιφιςαν αρνθτικά. Ο Περιφερειακόσ
φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςε λευκό.

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

