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ΑΔΑ: Ω3737Λ6-ΧΟΡ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 10 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ: 116324/734
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 536/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 116319/1367/06-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 536/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 850,00 ευρϊ (με Φ.Π.Α.)
για τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν διαδικαςία παραγωγισ ςειράσ ντοκιμαντζρ
με τίτλο «ΠΡΑΙΝΕ ΙΣΟΡΙΕ»», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: Ω3737Λ6-ΧΟΡ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 24/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 10θ Μαΐου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 116419/736/06-05-2021 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.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ 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.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - 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. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. 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 Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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ΑΔΑ: Ω3737Λ6-ΧΟΡ
Αρ. Απόφαςησ 536/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 21ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 850,00 ευρϊ (με Φ.Π.Α.) για τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν διαδικαςία παραγωγισ ςειράσ ντοκιμαντζρ με τίτλο «ΠΡΑΙΝΕ ΙΣΟΡΙΕ»».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 116319/1367/06-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ,
Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία
αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. 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».
2. Σο άρκρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/2014) «Αρχζσ Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ και Εποπτείασ
(Ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) & Δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ.
3. 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. 248595/27-12/2016 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).
4. 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».
5. Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
6. Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο
Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί ςφμβουλοι
7. Σθν υπ αρικμ. Πρωτ. οικ. 258207/3469/3-9-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικι Ελλάδα
(ΦΕΚ706/τ.ΣΟΔΔ/9.9.2019) Περί «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικι Ελλάδασ»
8. 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».
9. 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».
10.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.
11.Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
12.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.
13. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπι των Διμων&των
Περιφερειϊν» του ν.4623/2019(ΦΕΚ 134/Α/09.08.2019) «ρυκμίςεισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν..», που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του ν .3852/010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ Επιτροπισ
περιφερειϊν».
14. Σθν υπ’ αρικ. 186/2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ αναφορικά με τθν
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«Ζγκριςθ προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021. Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ
τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικμό 2730/11-01-2021 απόφαςθ του υντονιςτι τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ).
15. Σθν υπ. αρικμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/114898/6541/06-05-2021 βεβαίωςθ φπαρξθ πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ Δθμ. Ελζγχου τθσ ΠΔ.Ε.
Θ ΠΔΕ μζςω τθσ ςυμμζτοχθσ τθσ ςτο ευρωπαϊκό ζργο CIAK του προγράμματοσ Διαςυνοριακισ υνεργαςίασ
INTERREG μεταξφ Ελλάδασ και Ιταλίασ 2014-2020δθμιοφργθςε το δικό τθσ Film Office για τθν προςζλκυςθ και
υποςτιριξθ οπτικοακουςτικϊν παραγωγϊν ςτθν Π.Δ.Ε..θμειϊνεται ότι θ δθμιουργία περιφερειακοφ Film Office
ςε όλεσ τισ Περιφζρειεσ ωσ ςθμείο αναφοράσ και επικοινωνίασ με τθν οπτικο-ακουςτικι βιομθχανία, αποτελεί
εκνικι πολιτικι, δεδομζνου ότι είναι μία δομι που διαςυνδζει πόρουσ (τοπία, ανκρϊπουσ, εξοπλιςμό),
παραγωγοφσ και οπτικοακουςτικά ζργα παρζχοντασ πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ για τθν περιοχι και τουσ
ανκρϊπουσ τθσ. υγκεκριμζνα, δθμιουργείται θ ευκαιρία για τισ περιοχζσ αυτζσ να γίνουν ευρφτερα γνωςτζσ και
να αναδειχκεί θ ελκυςτικότθτα των τόπων, κακϊσ και θ ιςτορικι και φυςικι ομορφιά τουσ ωσ καταλφτεσ για τθν
τουριςτικι τουσ ανάπτυξθ. Δεδομζνου ότι θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ςτθρίηει τζτοιεσ δράςεισ που
ςτοχεφουν ςτθν πολιτιςτικι αναβάκμιςθ τθσ κοινωνίασ και εξυπθρετοφν τουσ ςτόχουσ και τουσ ςκοποφσ τθσ
πολιτιςτικισ πολιτικισ ςκοπεφει ςτο μζλλον να ςυνάψει προγραμματικι ςφμβαςθ μεταφοράσ τεχνογνωςίασ με
το ΕΚΟΜΕ (Εκνικό Κζντρο Οπτικoακουςτικϊν Μζςων και Επικοινωνίασ) ϊςτε να ενιςχφςει και να λειτουργιςει
άμεςα το γραφείο του FilmOffice.
το πλαίςιο ανάδειξθσ τθσ Δυτικισ Ελλάδασ και τθσ άυλθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ, πρόκειται να
πραγματοποιθκοφν κινθματογραφικά γυρίςματα ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Διμου Ιεράσ Πόλεωσ Μεςολογγίου
τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ και του Διμου Πφργου τθσ Π.Ε. Θλείασ, και πιο ςυγκεκριμζνα …., για τθν παραγωγι
ςειράσ ντοκιμαντζρ. Με τθν ολοκλιρωςθ των γυριςμάτων το ντοκιμαντζρ πρόκειται να προβλθκεί από τθν
τθλεόραςθ τθσ ΕΡΣ ςτο κανάλι ΕΡΣ3 κακϊσ και ςτθ διαδικτυακι πλατφόρμα με video on demand ΕΡΣflix.
φμφωνα με τθν εταιρεία παραγωγισ του ντοκιμαντζρ ςτουσ τίτλουσ τζλουσ κα εμφανίηεται το λογότυπο τθσ
Π.Δ.Ε. και του Film office.
Θ ςυμμετοχι τθσ ΠΔΕ ςτθν ανωτζρω δράςθ κα ενιςχφςει και κα αναδείξει τουσ φυςικοφσ και πολιτιςτικοφσ τθσ
πόρουσ, μετατρζποντασ τθν ςε πόλο ζλξθσ τουριςτϊν και επενδυτϊν. Για τθν υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
δράςθσ και κατόπιν αιτιματοσ τθσ εταιρείασ παραγωγισ απαιτείται δαπάνθ ςυνολικοφ ποςοφ 850,00€ (με
Φ.Π.Α.) για τθν κάλυψθ τθσ διαμονισ του ςυνεργείου παραγωγισ (το οποίο αποτελείται από 6 άτομα).
υγκεκριμζνα θ δαπάνθ αφορά:
 Διαμονι 6 ατόμων ςε ξενοδοχείο τθσ περιοχισ (Μεςολόγγι του Δ. Ιεράσ Πόλεωσ Μεςολογγίου, από 10/05/21
ζωσ 11/05/21) ζωσ του ποςοφ των 200,00€ (με Φ.Π.Α.)
 Διαμονι 6 ατόμων ςε ξενοδοχείο τθσ περιοχισ (Πφργοσ του Δ. Πφργου, από 11/05/21 ζωσ 14/05/21) ζωσ του
ποςοφ των 650,00€ (με Φ.Π.Α.)
θμειϊνεται ότι θ ανωτζρω δαπάνθ ςυμβάλλει ςτθν λειτουργικι δραςτθριότθτα τθσ Π.Δ.Ε. και ςτθν εκπλιρωςθ
των ςκοπϊν τθσ, διότι α) ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων εκ μζρουσ τθσ, οι οποίεσ προάγουν τα
κοινωνικά, πνευματικά, πολιτιςτικά και οικονομικά ςυμφζροντα των πολιτϊν με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ τοπικισ
και πολιτιςτικισ κλθρονομίασ, τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ και τθσ τουριςτικισ και εν γζνει αναπτυξιακι προοπτικισ
τθσ περιφζρειασ και δεν υπερβαίνει το προςικον μζτρο με βάςθ τθν αρχι τθσ οικονομικότθτασ και τα
επιβαλλόμενα από τθν ακολουκοφμενθ δθμοςιονομικι πολιτικι τθσ χϊρασ περιοριςτικά μζτρα (Πράξεισ Ε
31/2012 και 71/2012, Σμιμα IV).
Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε για:
Σθν ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 850,00ευρϊ (με Φ.Π.Α.) για τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν διαδικαςία παραγωγισ ςειράσ ντοκιμαντζρ με τίτλο «ΠΡΑΙΝΕ ΙΣΟΡΙΕ» θ οποία αφορά:
 Διαμονι 6 ατόμων ςε ξενοδοχείο τθσ περιοχισ (Μεςολόγγι του Δ. Ιεράσ Πόλεωσ Μεςολογγίου, από
10/05/21 ζωσ 11/05/21) ζωσ του ποςοφ των 200,00€ (με Φ.Π.Α.)
 Διαμονι 6 ατόμων ςε ξενοδοχείο τθσ περιοχισ (Πφργοσ του Δ. Πφργου, από 11/05/21 ζωσ 14/05/21) ζωσ του
ποςοφ των 650,00€ (με Φ.Π.Α.)

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
ελίδα 4 από 6

ΑΔΑ: Ω3737Λ6-ΧΟΡ
 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. 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.:

116319/1367/06-05-2021

ειςιγθςθ

του

Αντιπεριφερειάρχθ

Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
Π.Δ.Ε..
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ΑΔΑ: Ω3737Λ6-ΧΟΡ
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 850,00€ με Φ.Π.Α. για τθ ςυμμετοχι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθ διαδικαςία παραγωγισ ςειράσ ντοκιμαντζρ με τίτλο «ΠΡΑΙΝΕ
ΙΣΟΡΙΕ», με το οποίο κα καλυφκοφν οι κάτωκι δαπάνεσ:


Διαμονι 6 ατόμων ςε ξενοδοχείο τθσ περιοχισ (Μεςολόγγι του Δ. Ιεράσ Πόλεωσ Μεςολογγίου, από

10/05/21 ζωσ 11/05/21), ποςοφ 200,00€ με Φ.Π.Α..


Διαμονι 6 ατόμων ςε ξενοδοχείο τθσ περιοχισ (Πφργοσ του Δ. Πφργου, από 11/05/21 ζωσ

14/05/21), ποςό των 650,00€ με Φ.Π.Α..

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. κ. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ, Λφτρασ
Ιωάννθσ, Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ και Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςαν αρνθτικά.

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

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