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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 1
1η ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ (ΜΙΚΣΗ)
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα ςιμερα, τθν 25θ Ιανουαρίου 2022 θμζρα Σρίτθ 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.:
17841/56/21-01-2022 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.

Φίλιασ Ανδρζασ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Μαυρομμάτθσ Ακανάςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Μπονάνοσ Χαράλαμποσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

Καπλάνθσ Διονφςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Καρπζτασ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Παπαδόπουλοσ Παναγιϊτθσ (Σάκθσ) - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
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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.
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 21ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
μετακίνθςθσ και αποηθμίωςθσ δαπανϊν του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ Πολιτικισ &
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ ΠΔΕ, κ. Παναγιϊτθ ακελλαρόπουλου, ςτθν Ακινα από 9/1/2022 ζωσ
12/1/2022 για τθ ςυμμετοχι του ςε προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ με υπθρεςιακοφ παράγοντεσ ςε
Τπουργεία για κζματα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 7459/15/12-01-2022 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Δ.Ε. κ.
ακελλαρόπουλου Παναγιϊτθ, 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.
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. 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»
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΣΑ» (ΦΕΚ 139/Α/31-82019).
5. 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
6. 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».
7. 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.
8. τθν υπ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/1-9-2020 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 715/τ.
ΤΟΔΔ/7.9.2020) Περί «Oριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ»
9. Σθν υπ’αρ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ
Προζδρου και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ»
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10.Σθν υπ’αρ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Αναπλιρωςθσ
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ», ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019.
11. 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/Β/5-10-2020).
12. Σθν υπ’αρ. 287072/3873/1-10-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Εξουςιοδότθςθ
υπογραφισ «Με εντολι Περιφερειάρχθ» ςτον Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ Πολιτικισ & Διοίκθςθσ Π.Δ.Ε.»
(ΦΕΚ 4027/Β/4-11-2019)
13.Σθν υπ’ αρικ. 71/21 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου (22θ υνεδρίαςθ ςτισ 23-12-21) «Ζγκριςθ
Προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2022» (ΑΔΑ: Ω8Ν7Λ6-4Ι3). Θ Απόφαςθ αυτι, αφοφ
ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικ. 234546/31-12-21 απόφαςθ του
υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΝΤΦΟΡ1Φ-ΡΙ).
14.Σθν υπ’ αρικμ. 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».
15. Σθν υπϋαρ. 233215/29-12-2021 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου επιτρεπομζνων θμερϊν κίνθςθσ εκτόσ ζδρασ ζτουσ
2022».
16.Σο με αρικμ. πρωτ. 3003/9/5-1-2022 αίτθμα δζςμευςθσ πίςτωςθσ προσ Διατάκτθ.
17.Σθν με Α/Α 498/2022 (ΑΔΑ Ψ9ΗΕ7Λ6-0ΘΑ) Απόφαςθ ανάλθψθσ δαπάνθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμ/κοφ
Ελζγχου τθσ ΠΔΕ..
18.Σθν με Α/Α 4234/7-1-2021 Εντολι κίνθςθσ οχιματοσ του Σμιματοσ Διοικθτικισ Μζριμνασ & Κίνθςθσ
Οχθμάτων τθσ ΠΔΕ.
ασ γνωρίηουμε ότι
ασ γνωρίηουμε ότι ο κ. Παναγιϊτθσ ακελλαρόπουλοσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Οικονομικισ Πολιτικισ &
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε., μετζβθ ςτθν Ακινα, ςτισ 9/1/2022, για προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ
με υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ - υπουργεία, για κζματα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Αναλυτικά θ μετακίνθςθ ζχει ωσ εξισ :
Θμερομθνία Αναχϊρθςθσ: 9/1/2022
Θμερομθνία επιςτροφισ: 12/1/2022
Θμζρεσ εκτόσ ζδρασ: (4)
Διανυκτερεφςεισ: (3)
Μζςο Μετακίνθςθσ: υπθρεςιακό όχθμα τθσ ΠΔΕ
Μετακίνθςθ: ΠΑΣΡΑ -ΑΘΘΝΑ-ΠΑΣΡΑ
Δικαιοφμενεσ θμζρεσ: (60) εξιντα,
Πραγματοποιθκείςεσ μζχρι και αυτισ: (4)
Τπόλοιπεσ: (56).
Αναλυτικά θ δαπάνθ ζχει ωσ εξισ :
Θμεριςια αποηθμίωςθ: 4 x 40,00= 160,00€
Διανυκτζρευςθ : 3 x 96,00= 288,00€
Ζξοδα μετακίνθςθσ : 0
υνολικό εκτιμϊμενο ποςό διαμονισ και θμεριςιασ αποηθμίωςθσ μζχρι του ποςοφ των 448,00 ευρϊ.
Κατόπιν των ανωτζρω ειςθγοφμαςτε :
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Σθν ζγκριςθ μετακίνθςθσ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ Πολιτικισ & Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ ΠΔΕ κ.
Παναγιϊτθ ακελλαρόπουλου ςτθν Ακινα ςτισ 9/1/2022 ςε προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ με υπθρεςιακοφσ
παράγοντεσ ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων του, ςυνολικισ δαπάνθσ θμεριςιασ αποηθμίωςθσ μζχρι του ποςοφ
των 448,00 €.
Θ ανωτζρω δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2022
ΕΦ/ΚΑΕ 02.00.072.0716.01.1122 και ζχει εκδοκεί για το ςκοπό αυτό θ με 498/2022 (ΑΔΑ Ψ9ΗΕ7Λ6-0ΘΑ)
Απόφαςθ ανάλθψθσ δαπάνθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμ/κοφ Ελζγχου τθσ ΠΔΕ.

Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σθν υπ’ αρικμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
αναφορικά με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
27/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικ. 233215/29-12-2021 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου (ΦΕΚ 6482/τ.Β’/31.12.2021) περί «Κακοριςμοφ ανωτάτου
ορίου επιτρεπομζνων θμερϊν κίνθςθσ εκτόσ ζδρασ υπαλλιλων και αιρετϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδοσ για το ζτοσ 2022».


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 τθσ ΠΔΕ, κ. Παναγιϊτθ
ακελλαρόπουλου, για τθ μετάβαςι του ςτθν Ακινα από 9/01/2022 ζωσ 12/01/2022, για τθ
ςυμμετοχι του ςε προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ με υπθρεςιακοφ παράγοντεσ ςε Τπουργεία για
κζματα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ.

Αναλυτικά θ μετακίνθςθ ζχει ωσ εξισ :
Θμερομθνία Αναχϊρθςθσ: 9/1/2022
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Θμερομθνία επιςτροφισ: 12/1/2022
Θμζρεσ εκτόσ ζδρασ: (4)
Διανυκτερεφςεισ: (3)
Μζςο Μετακίνθςθσ: υπθρεςιακό όχθμα τθσ ΠΔΕ
Μετακίνθςθ: ΠΑΣΡΑ -ΑΘΘΝΑ-ΠΑΣΡΑ
Δικαιοφμενεσ θμζρεσ: (60) εξιντα
Πραγματοποιθκείςεσ μζχρι και αυτισ: (4)
Τπόλοιπεσ: (56)

Αναλυτικά θ δαπάνθ ζχει ωσ εξισ :
Θμεριςια αποηθμίωςθ: 4 x 40,00€= 160,00€
Διανυκτζρευςθ : 3 x 96,00€= 288,00€
Ζξοδα μετακίνθςθσ : 0
υνολικό εκτιμϊμενο ποςό διαμονισ και θμεριςιασ αποηθμίωςθσ μζχρι του ποςοφ των 448,00 €.

Θ ανωτζρω δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ
ζτουσ 2022 ΕΦ/ΚΑΕ 02.00.072.0716.01.1122 και ζχει εκδοκεί για το ςκοπό αυτό θ με 498/2022 (ΑΔΑ
Ψ9ΗΕ7Λ6-0ΘΑ) Απόφαςθ ανάλθψθσ δαπάνθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμ/κοφ Ελζγχου τθσ ΠΔΕ.

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

ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛΙΑ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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