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ΑΔΑ: ΨΠ5Ι7Λ6-ΦΤΣ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 02 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ: 51375/309

Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
Π.Δ.Ε.- Σμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων
& Ζργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 220/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:47559/495/25-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ
Προγραμματιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε. - Σμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων & Ζργων.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 220/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ υποβολισ πρόταςθσ τροποποίθςθσ του τεχνικοφ δελτίου του
ζργου με τίτλο: «Πρόγραμμα περιςυλλογισ, διαχείριςθσ ι / και αποτζφρωςθσ κάκε είδουσ νεκρϊν
ηϊων και λιψθ δειγμάτων εγκεφαλικοφ ιςτοφ από νεκρά βοοειδι και αιγοπρόβατα Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ για τθν τριετία 2019-2021», προχπολογιςμοφ: 3.000.000,00€, χρθματοδότθςθ: ΑΕΠ
501 του Εκνικοφ κζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ζτουσ 2021, κ.ε.:2019ΕΠ50100000, χωρίσ μεταβολι του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ
του», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Λάμπροσ Δθμθτρογιάννθσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 1θ Μαρτίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:52139/321/25-02-2021 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.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, ο οποίοσ προιδρευςε

λόγω δικαιολογθμζνθσ απουςίασ του κ. ακελλαρόπουλου Παναγιϊτθ – Προζδρου τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ
2.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - 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

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

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 Αντιπρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 220/2021
Ακολοφκωσ ο Αντιπρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 11ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο:
«Ζγκριςθ υποβολισ πρόταςθσ τροποποίθςθσ του τεχνικοφ δελτίου του ζργου με τίτλο: «Πρόγραμμα
περιςυλλογισ, διαχείριςθσ ι / και αποτζφρωςθσ κάκε είδουσ νεκρϊν ηϊων και λιψθ δειγμάτων
εγκεφαλικοφ ιςτοφ από νεκρά βοοειδι και αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν τριετία
2019-2021», προχπολογιςμοφ: 3.000.000,00€, χρθματοδότθςθ: ΑΕΠ 501 του Εκνικοφ κζλουσ του
Προγράμματοσ

Δθμοςίων

Επενδφςεων

τθσ

Περιφζρειασ

Δυτικισ

Ελλάδασ

ζτουσ

2021,

κ.ε.:2019ΕΠ50100000, χωρίσ μεταβολι του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του».

Ο Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:47559/495/25-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ
Προγραμματιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε. - Σμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων & Ζργων, θ οποία αναφζρει
αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ :
1. Σισ αρμοδιότθτεσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΟΣΑ Β’, ςφμφωνα με το άρκρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ
197/Α’/12.10.2020) «Σροποποίθςθ του Κϊδικα Ελλθνικισ Ικαγζνειασ, νζο πλαίςιο επιλογισ διοικιςεων ςτον
δθμόςιο τομζα, ρφκμιςθ οργανωτικϊν κεμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ικαγζνειασ και τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Δθμόςιου Σομζα του Τπουργείου Εςωτερικϊν, ρυκμίςεισ για τθν
αναπτυξιακι προοπτικι και τθν εφρυκμθ λειτουργία των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ
διατάξεισ»,
2. Σισ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ όςον αφορά τθν παρακολοφκθςθ τθσ
υλοποίθςθσ των ζργων που χρθματοδοτοφνται με εκνικοφσ πόρουσ από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων
ςφμφωνα με το άρκρο 4, παρ. 2.vii, τθσ υπϋ αρικμ. 248595 Απόφαςθσ ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 4309/Β/30.12.16) περί
«Σροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ ΠΔΕ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςφμφωνα με
τθν υπ’ αρικ. 65633/08.08.17 υντονιςτι ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 2953/Β/29.08.17),
3. Σθ με αρικμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372/Β’/05.10.2020) Απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και
ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»,
4. Σθ με αρικμ. πρωτ. 17642/10.02.2021 (ΑΔΑ: 64ΦΗ46ΜΣΛΡ-ΜΧ9) Εγκφκλιο του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων με κζμα: «Εγκφκλιοσ Οδθγιϊν για τθν Ζγκριςθ και Χρθματοδότθςθ του ΠΔΕ 2021 & τον
Προγραμματιςμό Δαπανϊν ΠΔΕ 2022 – 2024»,
5. Σθ με αρικμ. πρωτ. 25286/28.02.2019 (ΑΔΑ: Ω27Γ465ΧΙ8-3Μ1) απόφαςθ ζνταξθσ του ζργου με τίτλο:
«Πρόγραμμα περιςυλλογισ, διαχείριςθσ ι / και αποτζφρωςθσ κάκε είδουσ νεκρϊν ηϊων και λιψθ δειγμάτων
εγκεφαλικοφ ιςτοφ από νεκρά βοοειδι και αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν τριετία 20192021» ςτθ ΑΕΠ 501 Σροπ. 0 του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων του Προγράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων ζτουσ 2019 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
6. Σο με αρικμ. πρωτ. 47510/221/22.02.2021 ζγγραφο (αρικμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ: 47559/495/22.02.2021) τθσ
Δ/νςθσ Κτθνιατρικισ ΠΔΕ.
Ειςθγείται τθν υποβολι πρόταςθσ τροποποίθςθσ του τεχνικοφ δελτίου του ζργου: «Πρόγραμμα περιςυλλογισ,
διαχείριςθσ ι / και αποτζφρωςθσ κάκε είδουσ νεκρϊν ηϊων και λιψθ δειγμάτων εγκεφαλικοφ ιςτοφ από νεκρά
βοοειδι και αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν τριετία 2019-2021 (Κ.Ε. 2019ΕΠ50100000,
εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ: #3.000.000,00€#) τθσ ΑΕΠ 501 του Εκνικοφ κζλουσ του Προγράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων ΠΔΕ ζτουσ 2021 ωσ προσ τθν αλλαγι του τίτλου αυτοφ, χωρίσ μεταβολι του
εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του, ωσ εξισ:
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Α/Α
ΕΡΓΟΤ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΙΣΛΟ
ΕΡΓΟΤ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
(€)

Πρόγραμμα περιςυλλογισ,
Πρόγραμμα περιςυλλογισ,
διαχείριςθσ ι / και αποτζφρωςθσ
διαχείριςθσ ι / και αποτζφρωςθσ
κάκε είδουσ νεκρϊν ηϊων και λιψθ κάκε είδουσ νεκρϊν ηϊων και λιψθ
1
δειγμάτων εγκεφαλικοφ ιςτοφ από
δειγμάτων εγκεφαλικοφ ιςτοφ από
3.000.000,00
νεκρά βοοειδι και αιγοπρόβατα
νεκρά βοοειδι και αιγοπρόβατα
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για
τθν τριετία 2019-2021
τθν τριετία 2021-2023
ΤΝΟΛΟ:
3.000.000,00€
φμφωνα με το με αρικμ. πρωτ. 47510/221/22.02.2021 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Κτθνιατρικισ ΠΔΕ και το
Σροποποιθμζνο Σεχνικό Δελτίο του ζργου που το ςυνοδεφει, θ αναγκαιότθτα τθσ ανωτζρω τροποποίθςθσ του
τίτλου προκφπτει από το γεγονόσ ότι το ζργο δθμοπρατικθκε τον επτζμβριο του 2020 με αποτζλεςμα να
κακυςτεροφν οι διαδικαςίεσ ςφμβαςθσ και ζναρξθσ εκτζλεςθσ αυτοφ. Ωσ εκ’ τοφτου κα υλοποιθκεί εντόσ τθσ
τριετίασ 2021-2023 και όχι τθσ τριετίασ 2019-2021.
Επιςθμαίνεται ότι το φυςικό αντικείμενο του ζργου με προτεινόμενο τίτλο: «Πρόγραμμα περιςυλλογισ,
διαχείριςθσ ι / και αποτζφρωςθσ κάκε είδουσ νεκρϊν ηϊων και λιψθ δειγμάτων εγκεφαλικοφ ιςτοφ από νεκρά
βοοειδι και αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν τριετία 2021-2023» αφορά:
 Περιςυλλογι, διαχείριςθ, απόρριψθ και αποτζφρωςθ των πτωμάτων νεκρϊν βοοειδϊν, αιγϊν και
προβάτων και λιψθ δειγμάτων εγκεφαλικοφ ιςτοφ, πριν τθν αποτζφρωςθ, από τα νεκρά βοοειδι και
αιγοπρόβατα ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Πρόγραμμα Επιτιρθςθσ Ελζγχου και Εξάλειψθσ των
Μεταδοτικϊν πογγωδϊν Εγκεφαλοπακειϊν, ςε εκτζλεςθ των Καν.(ΕΕ) 142/2011 τθσ Επιτροπισ ι του
Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου. Θ δειγματολθψία
εγκεφαλικοφ ιςτοφ διενεργείται ςτα νεκρά βοοειδι θλικίασ άνω των 24 ι 48 μθνϊν(ανάλογα με τθ χϊρα
αρχικισ προζλευςισ τουσ) και ςτισ αίγεσ και τα πρόβατα θλικίασ άνω των 18 μθνϊν
 Περιςυλλογι, διαχείριςθ, απόρριψθ και αποτζφρωςθ των πτωμάτων νεκρϊν βοοειδϊν, και αιγοπροβάτων
που δεν εντάςςονται ςτα ηϊα τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου
 Περιςυλλογι, διαχείριςθ, απόρριψθ ι και αποτζφρωςθ (όπου αυτό απαιτείται από τθν ιςχφουςα Εκνικι και
Κοινοτικι Νομοκεςία) των πτωμάτων κάκε είδουσ και όλων των θλικιϊν νεκρϊν ηϊων
Βάςει των ανωτζρω, θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ καλείται να εγκρίνει τθν
υποβολι πρόταςθσ τροποποίθςθσ του τεχνικοφ δελτίου του ζργου με προτεινόμενο τίτλο: «Πρόγραμμα
περιςυλλογισ, διαχείριςθσ ι / και αποτζφρωςθσ κάκε είδουσ νεκρϊν ηϊων και λιψθ δειγμάτων εγκεφαλικοφ
ιςτοφ από νεκρά βοοειδι και αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν τριετία 2021-2023» (Κ.Ε.
2019ΕΠ50100000, εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ: #3.000.000,00€#) τθσ ΑΕΠ 501 του Εκνικοφ κζλουσ του
Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ΠΔΕ ζτουσ 2021, χωρίσ μεταβολι του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ
του, προκειμζνου να διαβιβαςκεί ςτθ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Επενδφςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων ςυνοδευόμενθ από το τροποποιθμζνο τεχνικό δελτίο του ζργου, ςτο οποίο περιγράφεται
αναλυτικά το αντικείμενο και θ ςκοπιμότθτά του.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Αντιπρόεδρο 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
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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
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», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 47559/495/25-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ
τθσ Π.Δ.Ε. - Σμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων & Ζργων.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν υποβολι πρόταςθσ τροποποίθςθσ του τεχνικοφ δελτίου του ζργου με προτεινόμενο
τίτλο: «Πρόγραμμα περιςυλλογισ, διαχείριςθσ ι / και αποτζφρωςθσ κάκε είδουσ νεκρϊν ηϊων και
λιψθ δειγμάτων εγκεφαλικοφ ιςτοφ από νεκρά βοοειδι και αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ για τθν τριετία 2021-2023» (προχπολογιςμοφ: 3.000.000,00€, χρθματοδότθςθ: ΑΕΠ 501 του
Εκνικοφ κζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ
2021, κ.ε.:2019ΕΠ50100000, χωρίσ μεταβολι του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του.

ΑΔΑ: ΨΠ5Ι7Λ6-ΦΤΣ
Η παροφςα να διαβιβαςκεί ςτθ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Επενδφςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων ςυνοδευόμενθ από το τροποποιθμζνο τεχνικό δελτίο του ζργου, ςτο οποίο
περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο και θ ςκοπιμότθτά του.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ

ΛΑΜΠΡΟ ΔΗΜΗΣΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα

