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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20
20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 24η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/151593/830/20-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
9.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Καπλάνης Διονύσιος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 39ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών του Aντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Ε., κ. Παπαδόπουλου Παναγιώτη, για την μετάβασή του στην Αθήνα
στις 19-20/5/2022, για τη συμμετοχή του σε συναντήσεις στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων
του».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΑΔΗΔ/144701/439/17-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Συντονισμού, Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Ε. κ. Παπαδόπουλου Παναγιώτη, η
οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87/τ. Α/7-6-2010 ) όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Ν. 4623/2019 «Απόφαση έγκρισης της αποζημίωσης του
περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συμβούλων, εκτός της έδρας τους για
εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο
περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης ή μέλος του περιφερειακού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση
της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η
μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι» (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019).
3. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014 ) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας
(Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ ) & Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών
Δημοσίου» του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα,
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις
του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 ( ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
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6. Την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση
διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
7. Τις: Α) Την υπ΄αρ. 88897/18-5-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ( ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018 ) με την οποία συμπληρώνεται η υπ΄αρ. 248595/2712/2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας » (ΦΕΚ4309
Β΄/30-12-2016). Β) Την υπ αρ.165633/8-8-2017 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/β΄/29-8-2017 ) με την οποία τροποποιείτε η υπ΄αρ. 248595/27-122019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας » (ΦΕΚ 4309/Β΄/3012-2016).
8. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-9-2019 έως και 31-12-2023.
9. Την υπ’ αριθ. 9406/191/20-01-2022 (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20-1-2022) απόφαση Περιφερειάρχη «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει.
10. Την υπ’αρ. 9456/193/14-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου
και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»
11.Την υπ’ αριθ. 9405/190/13-1-2022 (ΦΕΚ 141/Τ.Β΄/ 20-01-2022) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
«Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε
Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους» όπως ισχύει.
12.Την υπ΄ αριθ. 71/2021(ΑΔΑ: Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση του
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022 και την υπ΄ αριθ. πρωτ.
234546/31-12-2021 Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ), σύμφωνα με την οποία αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της η αρ.
71/2021 ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη και σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 του ν.
3852/2010.
13.Την υπ’ αριθμό οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 (ΑΔΑ:ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών στην
οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του
άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ.94Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας». Στις διατάξεις
του νόμου υπάγονται οι μετακινούμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του Δημοσίου, όπως αυτός
ορίζεται στην παράγραφο στ’ του άρθρου 14 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’), συμπεριλαμβανομένων των
Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) με νομική προσωπικότητα, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) Α’ και Β’ βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισμών Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) και των φορέων της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ.222Α’), στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, ειδική
αποστολή, για συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση,
καθώς και οι μετατιθέμενοι, αποσπώμενοι ή τοποθετούμενοι. Επίσης στο ΦΕΚ.20Β’/14.1.2016 δημοσιεύτηκε η
υπ’ αριθμό 2/73/ΔΕΠ/4.1.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογητικά
αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός της Επικράτειας».
14.Την αρ. πρωτ. Την υπ΄ αριθ. 233215/29-12-2021 (ΦΕΚ6482/Τ.Β/31-12-2021) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Καθορισμός ανωτάτου ορίου
επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων και αιρετών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το
έτος 2022.
15.Το απ’ αριθ. πρωτ.:ΠΔΕ/ΔΔ/29305/514/01-02-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα περί αδυναμίας διάθεσης
υπηρεσιακού αυτοκινήτου για μετακίνηση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Αθήνα στις 0203/2/2022.
16.Το υπ’ αριθμ. 30471/2221/2-2-2022 αίτημα δέσμευσης πίστωσης προς τον Διατάκτη και την Α/Α:864/2022
με ΑΔΑ: ΨΟ5Μ7Λ6-ΓΥΒ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημ/κού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.
Σας γνωρίζουμε ότι, ο κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Aντιπεριφερειάρχης Συντονισμού, Διοίκησης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετακινήθηκε , εκτάκτως, στην Αθήνα από
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19/5/2022 έως και 20/5/2022, για την συμμετοχή του σε συναντήσεις στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων
του
Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε:
την έγκριση της έκτακτης μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών του κ.Παπαδόπουλου Παναγιώτη,
Aντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
στην Αθήνα από 19/5 έως και 20/5/2022, για την συμμετοχή του στις υπηρεσιακές συναντήσεις στα πλαίσια
άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
Αναλυτικά η μετακίνηση και το κόστος αυτής έχουν ως εξής:
Ημερομηνία Αναχώρησης: 19/5/2022
Ημερομηνία Επιστροφής: 20/5/2022
Ημέρες εκτός έδρας: 2 (δύο)
Σύνολο ημερών εκτός έδρας (συμπερ. της παρούσας):ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ(17)
Υπόλοιπο ημερών εκτός έδρας:ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ (43)
Διανυκτερεύσεις: 1 (μία) (με κόστος- διαμονή σε ξενοδοχείο)
Μέσο Μετακίνησης : Μετακίνηση με ΙΧ (Πάτρα- Αθήνα-Πάτρα) και
Αναλυτικά η δαπάνη έχει ως εξής:
Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης: 2 x 40,00€ = 80,00€
Έξοδα διανυκτέρευσης: 96,00€(1 ΗΜΈΡΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΤΕΥΣΗ)
Έξοδα μετακίνησης: α) 2 x 18,90€= 37,80€(αντίτιμο ΚΤΕΛ Πάτρα-Αθήνα, Αθήνα-Πάτρα)
Συνολικό κόστος οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης : 213,80€
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 και τον
Κ.A. εξόδων 02.00.072.0716.01.1122.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές
που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος και λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Την περίπτωση ι(i) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, για την μετακίνηση χωρίς
προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη μετακίνηση και την αποζημίωση δαπανών του Aντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Ε., κ. Παπαδόπουλου Παναγιώτη, για την μετάβασή του στην
Αθήνα στις 19-20/5/2022, για τη συμμετοχή του σε συναντήσεις στα πλαίσια άσκησης των
αρμοδιοτήτων του.
Αναλυτικά η μετακίνηση και το κόστος αυτής έχουν ως εξής:
Ημερομηνία Αναχώρησης: 19/5/2022
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Ημερομηνία Επιστροφής: 20/5/2022
Ημέρες εκτός έδρας: 2 (δύο)
Σύνολο ημερών εκτός έδρας (συμπερ. της παρούσας):δέκα επτά(17)
Υπόλοιπο ημερών εκτός έδρας: σαράντα τρεις (43)
Διανυκτερεύσεις: 1 (μία) (με κόστος- διαμονή σε ξενοδοχείο)
Μέσο Μετακίνησης : Μετακίνηση με ΙΧ (Πάτρα- Αθήνα-Πάτρα) και
Αναλυτικά η δαπάνη έχει ως εξής:
Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης: 2 x 40,00€ = 80,00€
Έξοδα διανυκτέρευσης: 96,00€ (1 ημέρα διανυκτέρευση)
Έξοδα μετακίνησης: α) 2 x 18,90€= 37,80€ (αντίτιμο ΚΤΕΛ Πάτρα-Αθήνα, Αθήνα-Πάτρα)
Συνολικό κόστος οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης : 213,80€

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022
και τον Κ.A. εξόδων 02.00.072.0716.01.1122.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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