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Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ
Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ
και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1298/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.:

Σθν

υπ’

αρικμ.

πρωτ.:

287364/910/12-10-2021

ειςιγθςθ

του

Αντιπεριφερειάρχθ

Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1298/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ μετακίνθςθσ και αποηθμίωςθσ δαπανϊν του Αντιπεριφερειάρχθ
Επιχειρθματικότθτασ Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Φωκίωνα Ηαΐμθ: α) ςτθν Αμαλιάδα ςτισ
20/10/21 για τθ ςυμμετοχι του ςτθ ςυνεδρίαςθ του ΕΑΔΕ και β) ςτθν Ανδρίτςαινα και Κρζςτενα ςτισ
21/10/21 για τθ ςυμμετοχι του ςε ςυνάντθςθ με τουσ τοπικοφσ φορείσ και με τον ερευνθτι του
Ινςτιτοφτου Μεςογειακϊν Δαςικϊν Οικοςυςτθμάτων και Σεχνολογίασ Δαςικϊν Προϊόντων με κζμα τθν
αςκζνεια του μεταχρωματικοφ ζλκουσ του πλατάνου», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΩΔΒΥ7Λ6-ΔΧΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 60/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 20θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
292426/1856/15-10-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε
όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του
ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

2.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Βοφλγαρθ–Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
11. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία – Θλίηα Καρακωνςταντι, 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. Απόφαςθσ 1298/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 35ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ
μετακίνθςθσ και αποηθμίωςθσ δαπανϊν του Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ Ζρευνασ και
Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Φωκίωνα Ηαΐμθ: α) ςτθν Αμαλιάδα ςτισ 20/10/21 για τθ ςυμμετοχι του ςτθ
ςυνεδρίαςθ του ΕΑΔΕ και β) ςτθν Ανδρίτςαινα και Κρζςτενα ςτισ 21/10/21 για τθ ςυμμετοχι του ςε
ςυνάντθςθ με τουσ τοπικοφσ φορείσ και με τον ερευνθτι του Ινςτιτοφτου Μεςογειακϊν Δαςικϊν
Οικοςυςτθμάτων και Σεχνολογίασ Δαςικϊν Προϊόντων με κζμα τθν αςκζνεια του μεταχρωματικοφ
ζλκουσ του πλατάνου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 287364/910/12-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ,
Ζρευνασ και Καινοτομίασ 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/Σ. Α/7-6-2010) όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και
ιςχφει .
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 176 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ » ( ΦΕΚ 87/Σ. Α/7-6-2010) όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και
ιςχφει .
3. Σισ περ. i και ii του άρκρου 40 του Ν. 4735/2020
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΣΑ» (ΦΕΚ 139/Α/31- 82019).
5. Σο άρκρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχζσ Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ και Εποπτείασ
(Ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2011/85/ΕΕ ) & Δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ
6. Σισ διατάξεισ των άρκρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Ζλεγχοσ για εκκακάριςθ και πλθρωμι δαπανϊν Δθμοςίου»
του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Σζλθ Παράβολα, Οικειοκελισ
αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, Σροποποιιςεισ του ν. 4270/2014
και λοιπζσ διατάξεισ»
7. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/2016 ( ΦΕΚ 145Α) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» .
8. Σθν εγκφκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΘ-ΔΣΘ) του Τπουργείου Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ
διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν» τισ :
Α) Σθν υπϋ αρ. 88897/18-5-2018 απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ - υμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με τθν οποία ςυμπλθρϊνεται θ υπϋ αρ. 248595/27-12/2019 απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ
του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» ( ΦΕΚ4309Βϋ/30-12- 2016).
Β) Σθν υπ’ αρ.165633/8-8-2017 απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
(ΦΕΚ 2953/Βϋ/29-8-2017) με τθν οποία τροποποιείται θ υπ.ϋ αρ. 248595/27-12-2019 απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του
Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Βϋ/30-12-2016).
9. Σθν υπ αρικμ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο
Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ ΠΔΕ για τθν περίοδο 2019- 2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ Περιφερειακοφ υμβουλίου περιφερειακισ περιόδου από 1-9-2019 ζωσ και 31-12-2023.
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10.Σθν υπ αρικμ. πρωτ. Οικ. 217911/3717/1-9-2020 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ περί οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν
Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ 715/07.09.2020
11. Σθν υπ’ αρ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ
Προζδρου και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ»
12.Σθν υπ’ αρ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Αναπλιρωςθσ
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ», ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019
13.Σθν υπ’αρ. 249252/4252/29-9-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Μεταβίβαςθ
άςκθςθσ Αρμοδιοτιτων οργανικϊν
Μονάδων τθσ ΠΔΕ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ »(ΦΕΚ 4372/τεφχοσ Β/5-10-2020).
14.Σθν υπ` αρικμό 186/22-12-2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, αναφορικά με τθν «Ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, θ ανωτζρω απόφαςθ βρζκθκε νόμιμθ με τθν
αρ.πρωτ.2730/11-01-2021 απόφαςθ του αςκοφντα κακικοντα Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου(ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ).
15.Σο Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α/31-8-2019) Άρκρο 14 «Ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων OTA», ςφμφωνα με τον
οποίο θ περίπτωςθ ςτϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 159 του ν. 3852/2010 αντικακίςταται.
16.Σθν υπ’ αρικμ. 142/01-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΣ787Λ6-ΗΚΒ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Εκλογισ Προεδρείου του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ για τθν περιφερειακι
περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021, ςφμφωνα με το άρκρο 165 του Ν. 3852/2010».
17.Σθν υπ’ αρικμό οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 (ΑΔΑ:ΩΨΘΩΘ-ΓΑ2) εγκφκλιο του Τπουργοφ Οικονομικϊν ςτθν
οποία παρζχονται οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ υποπαραγράφου Δ9 τθσ παραγράφου Δ του
άρκρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ.94Α’) «Δαπάνεσ μετακινοφμενων εντόσ και εκτόσ επικράτειασ». τισ διατάξεισ
του νόμου υπάγονται οι μετακινοφμενοι με οποιαδιποτε ιδιότθτα, με εντολι φορζα του Δθμοςίου, όπωσ αυτόσ
ορίηεται ςτθν παράγραφο ςτ’ του άρκρου 14 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’), ςυμπεριλαμβανομζνων των
Ανεξάρτθτων Διοικθτικϊν Αρχϊν (Α.Δ.Α.) με νομικι προςωπικότθτα, των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
(Ο.Σ.Α.) Α’ και Β’ βακμοφ, των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανιςμϊν Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ (Ο.Κ.Α.) και των φορζων τθσ περίπτωςθσ 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ παρ. Γϋ του άρκρου πρϊτου
του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ.222Α’), ςτο εςωτερικό ι το εξωτερικό, για εκτζλεςθ ι παροχι υπθρεςίασ, ειδικι
αποςτολι, για ςυμμετοχι ςε θμερίδεσ, διθμερίδεσ, ςυνζδρια, ςεμινάρια, εκπαίδευςθ και μετεκπαίδευςθ, κακϊσ
και οι μετατικζμενοι, αποςπϊμενοι ι τοποκετοφμενοι. Επίςθσ ςτο ΦΕΚ.20Β’/14.1.2016 δθμοςιεφτθκε θ υπ’
αρικμό 2/73/ΔΕΠ/4.1.2016 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν «Δικαιολογθτικά αναγνϊριςθσ και
εκκακάριςθσ δαπανϊν μετακινοφμενων εντόσ και εκτόσ τθσ Επικράτειασ».
18.Σθν αρ. πρωτ. 220007/18-12-2020 (ΦΕΚ 5250/Β/31-12-2020) απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου περί κακοριςμοφ ανϊτατου ορίου επιτρεπομζνων θμερϊν
κίνθςθσ εκτόσ ζδρασ υπαλλιλων και αιρετϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2021.
19.Σθν υπϋαρικ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/241393/13075/3-9-2021 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ και τθν Α/Α 2802 (ΑΔΑ
6ΚΣ07Λ6-ΚΙΑ)
20.Σθν πρόςκλθςθ για ςυνεδρίαςθ του ΕΑΔΕ τθν 20θ/10/2021 που κα πραγματοποιθκεί ςτθν Αμαλιάδα
21.Σθν υπϋαρικ. 27190/867/29-9-2021 Πρόςκλθςθ προσ τον κ. Παναγιϊτθ Σςόπελα, Ερευνθτι Ινςτιτοφτο
Μεςογειακϊν Δαςικϊν Οικοςυςτθμάτων και Σεχνολογίασ Δαςικϊν Προϊόντων
ασ γνωρίηουμε ότι ο Αντιπεριφερειάρχθσ Επιχειρθματικότθτασ Ζρευνασ και Καινοτομίασ κ. Φωκίων Ηαϊμθσ κα
μετακινθκεί ςτισ 20/10/2021 ςτθν Αμαλιάδα για τθν ςυνεδρίαςθ του ΕΑΔΕ και ςτισ 21/10/2021 ςτισ περιοχζσ
Ανδρίτςαινα/Κρζςτανα μαηί με τον προςκεκλθμζνο ωσ ομιλθτι Ερευνθτι του Ινςτιτοφτο Μεςογειακϊν Δαςικϊν
Οικοςυςτθμάτων και Σεχνολογίασ Δαςικϊν Προϊόντων κ. Παναγιϊτθ Σςόπελα για ςυνάντθςθ με τοπικοφσ φορείσ
με κζμα : «Αςκζνεια του μεταχρωματικοφ ζλκουσ του πλατάνου», μία αςκζνεια τθν οποία ο κ. Π. Σςόπελασ
ερευνά εδϊ και αρκετά χρόνια με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςι τθσ.
Κατόπιν των παραπάνω ειςθγοφμαι :
Σθν ζγκριςθ μετακίνθςθσ και αποηθμίωςθσ των δαπανϊν μετακίνθςθσ, θμεριςιασ αποηθμίωςθσ και διαμονισ του
Αντιπεριφερειάρχθσ Επιχειρθματικότθτασ Ζρευνασ και Καινοτομίασ κ. Φ. Ηαϊμθ ςτθν Αμαλιάδα ςτισ 20
Οκτωβρίου 2021, για τθν ςυνεδρίαςθ του ΕΑΔΕ και ςτισ 21 Οκτωβρίου 2021 ςτισ περιοχζσ Ανδρίτςαινα
/Κρζςτενα μαηί με τον Ερευνθτι του Ινςτιτοφτο Μεςογειακϊν Δαςικϊν Οικοςυςτθμάτων και Σεχνολογίασ
Δαςικϊν Προϊόντων κ. Παναγιϊτθ Σςόπελα για ςυνάντθςθ με τοπικοφσ φορείσ με κζμα τθν αςκζνεια του
μεταχρωματικοφ ζλκουσ του πλατάνου, μία αςκζνεια τθν οποία ερευνά εδϊ και αρκετά χρόνια με ςκοπό τθν
αντιμετϊπιςι τθσ.
Αναλυτικά θ μετακίνθςθ ζχει ωσ εξισ :
ελίδα 4 από 7

ΑΔΑ: ΩΔΒΥ7Λ6-ΔΧΝ
Μζςο μετακίνθςθσ: υπθρεςιακό, ιδιωτικό ΙΧ (Πάτρα – Αμαλιάδα /Αμαλιάδα –Ανδρίτςαινα/Κρζςτενα )
Θμζρεσ εκτόσ ζδρασ: δυο (2)
Διανυκτζρευςθ :μία ( 1)
Θμερομθνία αναχϊρθςθσ: 20/10/2021
Θμερομθνία επιςτροφισ: 21/10/2021
Ζναρξθ εργαςιϊν : 20/10/2021
Λιξθ εργαςιϊν : 21/10/2021
Μζςο Μετακίνθςθσ:
Μετακίνθςθ με μζςο μαηικισ μεταφοράσ, υπθρεςιακό, ιδιωτικό ΙΧ (Πάτρα – Αμαλιάδα /Αμαλιάδα – ΑνδρίτςαιναΚρζςτενα)
Κόςτοσ μετακίνθςθσ: ζωσ του ποςοφ των 50,0€
Ζξοδα διαμονισ /διανυκτζρευςθσ:
1 νφχτα (20/10/2021) ςυνολικισ αξίασ 80 ευρϊ
Ζξοδα θμεριςιασ αποηθμίωςθσ:
2 θμζρεσ, ιτοι:
20/10/2021 = 40,00 ευρϊ
21/10/2021 =40,00 ευρϊ
υνολικό κόςτοσ θμεριςιασ αποηθμίωςθσ: ωσ του ποςοφ των 80 ευρϊ.
υνολικό εκτιμϊμενο κόςτοσ μετακίνθςθσ, διαμονισ και θμεριςιασ αποηθμίωςθσ μζχρι του ςυνολικοφ ποςοφ των
= 210,00€.
Θ ανωτζρω προκαλοφμενθ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
οικονομικοφ ζτουσ 2021 τον ΚΑΕ 000.072.0716.01.1122.

Θ 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’/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 Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
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ΑΔΑ: ΩΔΒΥ7Λ6-ΔΧΝ
 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.:

287364/910/12-10-2021

ειςιγθςθ

του

Αντιπεριφερειάρχθ

Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε.


Σθν περίπτωςθ ι(i) του άρκρου 176 του Ν.3852/2010 όπωσ ιςχφει, για τθν μετακίνθςθ χωρίσ

προθγοφμενθ απόφαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθ μετακίνθςθ και τθν αποηθμίωςθ δαπανϊν του Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ
Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Φωκίωνα Ηαΐμθ για τθ μετάβαςι του:α) ςτθν Αμαλιάδα ςτισ
20/10/21 για τθ ςυμμετοχι του ςτθ ςυνεδρίαςθ του ΕΑΔΕ και β) ςτθν Ανδρίτςαινα και Κρζςτενα ςτισ
21/10/21 για τθ ςυμμετοχι του ςε ςυνάντθςθ με τουσ τοπικοφσ φορείσ και με τον ερευνθτι του
Ινςτιτοφτου Μεςογειακϊν Δαςικϊν Οικοςυςτθμάτων και Σεχνολογίασ Δαςικϊν Προϊόντων κ.
Παναγιϊτθ Σςόπελα, με κζμα τθν αςκζνεια του μεταχρωματικοφ ζλκουσ του πλατάνου.

Αναλυτικά θ μετακίνθςθ ζχει ωσ εξισ :
Μζςο μετακίνθςθσ: υπθρεςιακό, ιδιωτικό ΙΧ (Πάτρα – Αμαλιάδα /Αμαλιάδα –Ανδρίτςαινα/Κρζςτενα )
Θμζρεσ εκτόσ ζδρασ: δυο (2)
Διανυκτζρευςθ :μία ( 1)
Θμερομθνία αναχϊρθςθσ: 20/10/2021
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ΑΔΑ: ΩΔΒΥ7Λ6-ΔΧΝ
Θμερομθνία επιςτροφισ: 21/10/2021
Ζναρξθ εργαςιϊν : 20/10/2021
Λιξθ εργαςιϊν : 21/10/2021

Μζςο Μετακίνθςθσ:
Μετακίνθςθ με μζςο μαηικισ μεταφοράσ, υπθρεςιακό, ιδιωτικό ΙΧ (Πάτρα – Αμαλιάδα /Αμαλιάδα –
Ανδρίτςαινα-Κρζςτενα)
Κόςτοσ μετακίνθςθσ: ζωσ του ποςοφ των 50,00€

Ζξοδα διαμονισ /διανυκτζρευςθσ:
1 νφχτα (20/10/2021) ςυνολικισ αξίασ 80,00€
Ζξοδα θμεριςιασ αποηθμίωςθσ:
2 θμζρεσ, ιτοι:
20/10/2021 = 40,00€
21/10/2021 = 40,00€
υνολικό κόςτοσ θμεριςιασ αποηθμίωςθσ: ωσ του ποςοφ των 80,00€.

υνολικό εκτιμϊμενο κόςτοσ μετακίνθςθσ, διαμονισ και θμεριςιασ αποηθμίωςθσ μζχρι του ςυνολικοφ
ποςοφ των = 210,00€.

Θ ανωτζρω προκαλοφμενθ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
οικονομικοφ ζτουσ 2021 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 000.072.0716.01.1122.

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.
Θ Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Θλίηα
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