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ΑΔΑ: ΨΡΨΖ7Λ6-ΕΣΠ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 06 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 279048/1770
ΠΡΟ:

Γραφείο
Προζδρου
Περιφερειακοφ
υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1222/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 279045/398/05-10-2021 ειςιγθςθ του Προζδρου Περιφερειακοφ
υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1222/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 3.100,00€ (με Φ.Π.Α.) που
αφορά τθν παροχι χϊρων και υπθρεςιϊν του υνεδριακοφ και Πολιτιςτικοφ Κζντρου Πανεπιςτθμίου
Πατρϊν, για τθν πραγματοποίθςθ δφο (2) ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με ενδεικτικζσ θμερομθνίεσ τθ Δευτζρα 11 Οκτωβρίου 2021 και τθν Κυριακι 07 Νοεμβρίου
2021», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΨΡΨΖ7Λ6-ΕΣΠ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 58/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΕΚΣΑΚΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 06θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 09.00 πραγματοποιικθκε
ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ δια περιφοράσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 279049/1771/05-10-2021 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.

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. πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
12. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - 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 ενθμζρωςε το ςϊμα και ομόφωνα εγκρίκθκε το
κατεπείγον τθσ ςυνεδρίαςθσ και εν ςυνεχεία κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.

ΑΔΑ: ΨΡΨΖ7Λ6-ΕΣΠ
Αρ. Απόφαςησ 1222/2021
Ειςάγεται το 1ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ
3.100,00€ (με Φ.Π.Α.) που αφορά τθν παροχι χϊρων και υπθρεςιϊν του υνεδριακοφ και Πολιτιςτικοφ
Κζντρου Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, για τθν πραγματοποίθςθ δφο (2) ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ
υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με ενδεικτικζσ θμερομθνίεσ τθ Δευτζρα 11 Οκτωβρίου 2021 και τθν
Κυριακι 07 Νοεμβρίου 2021».

Βάςει τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ.: 279045/398/05-10-2021 γραπτισ ειςιγθςθσ του Προζδρου Περιφερειακοφ
υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ.Αϋ/2010), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
2. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν με
αρικ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΣΗ) Εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «Κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά
με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν».
3. Σα άρκρα 66 και 68 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
4. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 14 «Ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΣΑ» του Ν.4625/2019
(ΦΕΚ 139/τ. Α’/31-08-2019) «Ρυκμίςεισ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν και άλλεσ επείγουςεσ
διατάξεισ» ορίηονται τα εξισ: «Η περίπτωςθ ςτϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 159 του Ν.3852/2010
αντικακίςταται ωσ εξισ: «Αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ όλων των εγγεγραμμζνων
ςτον προχπολογιςμό πιςτϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των πιςτϊςεων που εγγράφονται ςε αυτόν με
αναμόρφωςθ, με τθν ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. Για τθν άςκθςθ τθσ αρμοδιότθτασ αυτισ δεν
απαιτείται προθγοφμενθ απόφαςθ ςυλλογικοφ οργάνου, εκτόσ αν αυτι είναι απαραίτθτθ, προκειμζνου να
επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ εξειδίκευςθ τθσ πίςτωςθσ. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, πριν από τθν απόφαςθ
του Περιφερειάρχθ, προθγείται απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για μζροσ ι το ςφνολο των πιςτϊςεων που
χριηουν εξειδίκευςθσ. Εξειδικευμζνθ κεωρείται θ πίςτωςθ, όταν κατονομάηεται ρθτά θ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ για
τθν οποία προορίηεται και προςδιορίηεται ςτο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίθςθσ του
προχπολογιςμοφ».
5. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ *υπ’ αρικ. 248595/27-12-2016 Απόφαςθ Γεν. Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 4309/τ.Β´/30-12-2016)+, όπωσ
ιςχφει.
6. Σθν υπ’ αρικ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ Περιφερειάρχθ «Οριςμόσ
Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
7. Σθν υπ’ αρικ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
«Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ».
8. Σθν αρικμ. 186/2020 (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ, με
τθν οποία εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
9. Σο υπ’ αρικ. 2/80427/0026/30-11-2012 ζγγραφο τθσ 26θσ Δ/νςθσ του ΓΛΚ, ςφμφωνα με το οποίο θ ζκδοςθ
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ προθγείται κάκε ενζργειασ για τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε δαπάνθσ και διενεργείται ςε
ςυνζχεια τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
10. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019, ςφμφωνα με τισ οποίεσ ο Περιφερειάρχθσ
«αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ όλων των εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό
πιςτϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των πιςτϊςεων που εγγράφονται ςε αυτόν με αναμόρφωςθ, με τθν
ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. Για τθν άςκθςθ τθσ αρμοδιότθτασ αυτισ δεν απαιτείται προθγοφμενθ
απόφαςθ ςυλλογικοφ οργάνου, εκτόσ αν αυτι είναι απαραίτθτθ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ
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εξειδίκευςθ τθσ πίςτωςθσ. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, πριν από τθν απόφαςθ του Περιφερειάρχθ,
προθγείται απόφαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ για μζροσ ι το ςφνολο των πιςτϊςεων που χρίηουν
εξειδίκευςθσ. Εξειδικευμζνθ κεωρείται θ πίςτωςθ, όταν κατονομάηεται ρθτά θ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ για τθν
οποία προορίηεται και προςδιορίηεται ςτο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίθςθσ του προχπολογιςμοφ.»
11. Σθν παρ. 1 του άρκρου 10 τθσ από 11.03.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α’ 55), θ οποία
κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, θ οποία αναφζρει τα εξισ:
«Κατά το διάςτθμα λιψθσ των μζτρων αποφυγισ τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19, θ λιψθ των
αποφάςεων των πάςθσ φφςεωσ ςυλλογικϊν οργάνων των Ο.Σ.Α. α’ και β’ βακμοφ και των διοικθτικϊν
ςυμβουλίων των εποπτευόμενων νομικϊν τουσ προςϊπων μπορεί να λαμβάνει χϊρα: α) είτε διά περιφοράσ
κατά τισ προβλζψεισ τθσ παρ.5 του άρκρου 67 και τθσ παρ.1 του άρκρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’87) β) είτε με
τθλεδιάςκεψθ με κάκε πρόςφορο μζςο θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν γ) είτε δια ηϊςθσ δ) είτε δια ηϊςθσ και με
τθλεδιάςκεψθ. τθν περίπτωςθ τθσ δια ηϊςθσ ςφγκλθςθσ των ςυλλογικϊν οργάνων και των διοικθτικϊν
ςυμβουλίων τθσ παρ.1, οι ςυνεδριάςεισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τα ιςχφοντα υγειονομικά μζτρα.
υνεδριάςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων και των διοικθτικϊν ςυμβουλίων τθσ παρ. 1, που ιδθ ζλαβαν χϊρα με
ζναν από τουσ ανωτζρω τρόπουσ κεωροφνται νόμιμεσ».
12. Σισ διατάξεισ τθσ Εγκυκλίου 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΣΛ6-Ο0Ε) του Τπουργείου Εςωτερικϊν, ςχετικά με τθ
λειτουργία των ςυλλογικϊν οργάνων των περιφερειϊν, κατά το διάςτθμα εφαρμογισ των μζτρων για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169).
13. Σο ςθμείο 1 του Πίνακα τθσ παρ. Α τθσ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.60400/01-10-2021 (ΦΕΚ 4577/03-10-2021/ τεφχοσ Β’)
ΚΤΑ, ςχετικά με τα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ διαςποράσ του COVID 19 ςτισ ςυνεδριάςεισ των ςυλλογικϊν
οργάνων, το οποίο αναφζρει τα εξισ: «υνεδριάςεισ ςυλλογικϊν οργάνων με φυςικι παρουςία, χωρίσ τον
περιοριςμό ατόμων του προθγοφμενου ςθμείου, αποκλειςτικά για πλιρωσ εμβολιαςμζνουσ, ςφμφωνα με τθν
παρ. 2 του άρκρου 10, και νοςιςαντεσ το τελευταίο εξάμθνο, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 10,
τθρουμζνων των υγειονομικϊν μζτρων *απόςταςθ ενάμιςι (1,5) μζτρου μεταξφ των παρευριςκόμενων, αναλογία
του ενόσ (1) ατόμου ανά πζντε (5) τ.μ., χριςθ μάςκασ και αντιςθπτικοφ+».
14. Σο γεγονόσ ότι θ αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου ςτο ιςόγειο του κτιρίου τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (Ν.Ε.Ο. Πατρϊν – Ακθνϊν 32 & Αμερικισ), δεν πλθροί τισ προδιαγραφζσ για τθ
τιρθςθ των υγειονομικϊν μζτρων του ςχετικοφ 13.
15. Σθν ζρευνα για τθ διακεςιμότθτα χϊρων – αικουςϊν κατάλλθλων για ςυνεδρίαςθ του Περιφερειακοφ
υμβουλίου, που να καλφπτει τισ προδιαγραφζσ για πραγματοποίθςθ ςυνεδρίαςθσ ςυλλογικοφ οργάνου
(χωρθτικότθτα, δυνατότθτα μαγνθτοφϊνθςθσ ςυνεδρίαςθσ για τα πρακτικά, διακεςιμότθτα ςτισ 11/10/2021 &
07/11/2021 κλπ) κακϊσ επίςθσ και τισ προδιαγραφζσ για τιρθςθ των υγειονομικϊν μζτρων (απόςταςθ ενάμιςθ
(1,5) μζτρου μεταξφ παρευριςκόμενων, αναλογία του ενόσ (1) ατόμου ανά πζντε (5) τετραγωνικά μζτρα).
16. Σθν ανάγκθ για δαπάνθ που αφορά τθν παροχι χϊρων και υπθρεςιϊν του υνεδριακοφ και Πολιτιςτικοφ
Κζντρου Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, για τθν πραγματοποίθςθ δφο (2) ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ
υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με ενδεικτικζσ θμερομθνίεσ τθ Δευτζρα 11 Οκτωβρίου 2021 και τθν Κυριακι 07
Νοεμβρίου 2021.
17. Σθν αρικ. πρωτ. 278181/15135/05-10-2021 βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ - Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου περί δζςμευςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 3.100,00€ ςτον προχπολογιςμό ςτον ΚΑΕ: 02.00.072.0899.01.1122.
Κατόπιν όλων των ανωτζρω,
Ειςθγοφμαςτε
Σθν ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 3.100,00€ (με Φ.Π.Α.) που αφορά τθν παροχι χϊρων και
υπθρεςιϊν του υνεδριακοφ και Πολιτιςτικοφ Κζντρου Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, για τθν πραγματοποίθςθ δφο (2)
ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με ενδεικτικζσ θμερομθνίεσ τθ Δευτζρα 11
Οκτωβρίου 2021 και τθν Κυριακι 07 Νοεμβρίου 2021.
Για το λόγο αυτό ζχει εκδοκεί θ υπϋαρικ. 278181/15135/05-10-2021 βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου περί δζςμευςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 3.100,00€ ςτον προχπολογιςμό ςτον ΚΑΕ:
02.00.072.0899.01.1122.

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

ΑΔΑ: ΨΡΨΖ7Λ6-ΕΣΠ
«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.: 279045/398/05-10-2021 ειςιγθςθ του Προζδρου Περιφερειακοφ υμβουλίου
Δυτικισ Ελλάδασ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 3.100,00€ (με Φ.Π.Α.) που αφορά τθν παροχι
χϊρων και υπθρεςιϊν του υνεδριακοφ και Πολιτιςτικοφ Κζντρου Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, για τθν

ΑΔΑ: ΨΡΨΖ7Λ6-ΕΣΠ
πραγματοποίθςθ δφο (2) ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με
ενδεικτικζσ θμερομθνίεσ τθ Δευτζρα 11 Οκτωβρίου 2021 και τθν Κυριακι 07 Νοεμβρίου 2021.

Για τθν ωσ άνω δαπάνθ ζχει εκδοκεί θ υπϋαρικ. 278181/15135/05-10-2021 βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ
Οικονομικοφ - Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου περί δζςμευςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 3.100,00€ ςτον
προχπολογιςμό ςτον ΚΑΕ: 02.00.072.0899.01.1122.

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
Σςοφμα Βαςιλικι

