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ΘΕΜΑ: «Ορισμός  Εντεταλμένων  Περιφερειακών  Συμβούλων της Περιφέρειας     
             Πελοποννήσου».
                                                               
                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 159 παρ. 1 ιγ) «Ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την
άσκηση  αρμοδιοτήτων  του  σε  μέλη  του  περιφερειακού  συμβουλίου»  σε
συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 181 παρ.1  «...Έως δύο (2) από τους
περιφερειακούς  συμβούλους  κάθε  περιφέρειας,  στους  οποίους  ο
περιφερειάρχης  έχει  μεταβιβάσει  αρμοδιότητες,  δικαιούνται  αντιμισθίας,
ίσης  με  την  αντιμισθία  που  λαμβάνει  ο  πρόεδρος  του  περιφερειακού
συμβουλίου κατά την παράγραφο 3 ...» του ίδιου άρθρου» του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν (Α΄ 87).
β)  του  π.δ.  131/2010  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου»  (Α’
224), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την υπ΄ αρ. 18/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης
με  την  οποία  ανακηρύχτηκαν  ο  Περιφερειάρχης  και  οι  Περιφερειακοί
Σύμβουλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2019-2023.
3.Την υπ΄ αρ. 277035/67115/11.10.2019 (ΑΔΑ: ΨΘΑ77Λ1-ΥΙΜ) απόφαση
Περιφερειάρχη  Πελοποννήσου,  με  την  οποία  μεταβιβάστηκαν  στον
Περιφερειακό  Σύμβουλο  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  Μπουντρούκα
Ιωάννη  του  Παναγιώτη  αρμοδιότητες  σε  θέματα  επιχειρηματικότητας  και
καινοτομίας (Β΄ 3995), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από την όμοια
277035/67115/11.10.2019 (Β΄ 734).



4. Την υπ΄ αρ. 7514/10.01.2023 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,
με  την  οποία  ορίστηκαν  χωρικοί  Αντιπεριφερειάρχες  Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
5. Την υπ΄ αρ. 7512/10.01.2023 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,
περί ορισμού θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
6.  Την  ανάγκη  διασφάλισης  του  συντονισμού  και  της  επίβλεψης  τομέων
δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
7.  Το  γεγονός  ότι  η  απόφαση  αυτή  προκαλεί  δαπάνη  σε  βάρος  του
Προϋπολογισμού  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου/Π.Ε.  Αρκαδίας  και
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για την κάλυψή της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 Ορίζουμε  τα  κάτωθι  μέλη  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Περιφέρειας

Πελοποννήσου ως Εντεταλμένους Συμβούλους της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως
εξής:

α)  Μπουντρούκας  Ιωάννης του  Παναγιώτη  (ΑΔΤ:ΑΕ731106)  με  τομέα
αρμοδιότητας θέματα προώθησης συνεργασίας με Επιμελητήρια, Οικονομικούς
και Κοινωνικούς Φορείς. Ο ανωτέρω  θα  λαμβάνει την οριζόμενη εκ της παρ.1
του άρθρου 181 του  ν.3852/2010 αντιμισθία.

β) Κόρκα  Αθηνά  του  Αντωνίου  (ΑΔΤ: ΑΙ784775)  με τομέα αρμοδιότητας
θέματα Πολιτισμού. Η ανωτέρω  θα  λαμβάνει την οριζόμενη εκ της παρ.1 του
άρθρου 181 του  ν.3852/2010 αντιμισθία.

γ)  Καπέλιος  Βασίλειος του  Παναγιώτη  (ΑΔΤ:  ΑΝ539446)  με  τομέα
αρμοδιότητας θέματα Πολιτικής Προστασίας (άμισθος).

δ) Σχοινοχωρίτης  Δημήτριος  του  Κωνσταντίνου  (ΑΔΤ: AN283204) με τομέα
αρμοδιότητας θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης (άμισθος).

ε)  Σαρδέλης  Αναστάσιος  του  Θεοδώρου  (ΑΔΤ:  ΑΖ229595)  με  τομέα
αρμοδιότητας  θέματα  ΕΠΑ/ΠΔΕ  και  Συντονισμού Αναπτυξιακών  Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άμισθος).

 Κάθε άλλη σχετική με το θέμα απόφαση παύει να ισχύει από τη δημοσίευση
της παρούσας.

  Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει
από τη δημοσίευσή της.

                                                                        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

                                                                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ


