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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 02 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ:310488/1839
ΠΡΟ:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ
Π.Δ.Ε..

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1289/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:310484/3329/20-11-2020 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερείαρχθ Π.Ε. Αχαΐασ
τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1289/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Παράταςθ χρόνου ιςχφοσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του Διμου Ερυμάνκου για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ «ΕΝΙΧΤΗ
ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩΝ με
τρόφιμα και είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ για τθν ζμπρακτθ ςτιριξθ των ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ,
οι οποίοι ζχουν πλθγεί λόγω των ςυνεπειϊν που βιϊνουν από τθ διαςπορά και τθ διάδοςθ του
κορωνοϊοφ SARS-Cov-2 (COVID-19)»» για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 65/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 01θ Δεκεμβρίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 317325/1896/27-11-2020 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.

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.

Λφτρασ Ιωάννθσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 1289/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 5ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Παράταςθ
χρόνου ιςχφοσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του Διμου
Ερυμάνκου για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ «ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ
ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩΝ με τρόφιμα και είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ για τθν ζμπρακτθ
ςτιριξθ των ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ, οι οποίοι ζχουν πλθγεί λόγω των ςυνεπειϊν που
βιϊνουν από τθ διαςπορά και τθ διάδοςθ του κορωνοϊοφ SARS-Cov-2 (COVID-19)»».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:310484/3329/20-11-2020 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερείαρχθ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ
Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ :
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και
ιςχφει και ςυγκεκριμζνα παρ.Η ΙΙ 6 *Τλοποίθςθ Προγραμμάτων Δθμόςιασ Τγείασ κατά τισ ρυκμίςεισ του άρκρου
12 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α’)+ κακϊσ και τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του ιδίου Νόμου με το οποίο
ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το
οποίο 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.
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και
τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε
με τισ διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει.
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων
ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
7. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
8. Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
9. Σθν υπ αρικμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/1-9-20 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
715/τ. Τ.Ο.Δ.Δ. 7-9-20 ) Περί «Oριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ»
10. Σθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και
3 του Ν.3852/2010)».
11. Σθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
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με κζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
12. Tισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Περιφερειϊν» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυκμίςεισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν…», που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν».
13. Σθν αρικμ. 249252/4252/(ΦΕΚ4372/Β/5-10-20) απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ δυτικισ Ελλάδασ»
14. Σισ διατάξεισ του άρκρου 40 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ197/Α/12-10-20)
15. Σθν υπ’ αρικ. 182/2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου (14θ υνεδρίαςθ ςτισ 26-11-2019)
«Ζγκριςθ Προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020» (ΑΔΑ: Ψ327Λ6-ΨΣΝ). Θ Απόφαςθ αυτι,
αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικ. 277812/31-12-2019 απόφαςθ
του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΧΦΟΟΡ1ΦΣΙΣ).
16. Σο από 239608/2512/21-9-20 αίτθμα για παράταςθ χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ του Διμου Ερυμάνκου
ασ γνωρίηουμε ότι:
Με το Διμο Ερυμάνκου ζχει υπογραφεί θ αρικ. 226997/2335 προγραμματικι ςφμβαςθ για τθν υλοποίθςθ
τθσ δράςθσ «ΕΝΙΧΤΘ ΣΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΩΝ ΔΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΙΕΡΩΝ
ΜΘΣΡΟΠΟΛΕΩΝ» με τρόφιμα και είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ για τθν ζμπρακτθ ςτιριξθ των ευπακϊν ομάδων του
πλθκυςμοφ, οι οποίοι ζχουν πλθγεί λόγω των ςυνεπειϊν που βιϊνουν από τθ διαςπορά και τθ διάδοςθ του
κορωνοϊοφ SARS-Cov-2 (COVID-19)» θ οποία εγκρίκθκε με τθν αρικ. 76/20 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ
Αναπτυξιακισ & Κοινωνικισ Πολιτικισ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ. τουσ όρουσ τθσ
παραπάνω ςφμβαςθσ αναφζρεται ότι θ ιςχφσ τθσ προγραμματικισ φμβαςθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ και λιγει αμζςωσ μετά τθν πλιρθ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ θ οποία κα πρζπει να ζχει
ολοκλθρωκεί μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν μθνϊν . Παράταςθ για ίςο χρονικό διάςτθμα μπορεί να δοκεί
και γίνεται μόνο εγγράφωσ με κοινι ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν.
Θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ παραπάνω ςφμβαςθσ ορίςτθκε θ 9/9/20 . φμφωνα με το παραπάνω αίτθμα του
Διμου Ερυμάνκου μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ (9/12/20) δεν δφναται να ολοκλθρωκεί θ δράςθ,
και αιτοφνται τθν παράταςι τθσ μζχρι τθν 21/12/20.
Θ Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςυναινεί με τθν παραπάνω παράταςθ.
Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε για τθν ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ παραπάνω προγραμματικισ ςφμβαςθσ,
χωρίσ επαφξθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ, ωσ εξισ:
Για τθν αρικ. 226997/2335/9-9-20 προγραμματικι ςφμβαςθ με το Διμο Ερυμάνκου ,εγκρίνεται θ παράταςθ
του χρόνου ιςχφοσ αυτισ μζχρι τθν 21/12/20.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί 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. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
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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. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ 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 Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:310484/3329/20-11-2020 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερείαρχθ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ
Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν παράταςθ χρόνου ιςχφοσ τθσ από 09-09-2020 προγραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του Διμου Ερυμάνκου για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ «ΕΝΙΧΤΗ
ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩΝ με
τρόφιμα και είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ για τθν ζμπρακτθ ςτιριξθ των ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ,
οι οποίοι ζχουν πλθγεί λόγω των ςυνεπειϊν που βιϊνουν από τθ διαςπορά και τθ διάδοςθ του
κορωνοϊοφ SARS-Cov-2 (COVID-19)», χωρίσ επαφξθςθ του προχπολογιςμοφ, μζχρι τθν 21/12/2020, για
τουσ αναφερόμενουσ ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ λόγουσ.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
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ΑΔΑ: Ψ4ΞΛ7Λ6-Ξ44
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

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