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Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού
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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1697/2019Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 223250/2164/24.7.2019 εισήγηση της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1697/2019απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 1071/2019 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , με την οποία εγκρίθηκε η καταβολή δαπάνης συνολικού
επιδικασθέντος ποσού 33.622,25 ευρώ στην Κολώνια Παναγιώτα του Γεωργίου καθώς και η
διάθεση σχετικής πίστωσης από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2019 , ως
προς την έγκριση δαπάνης , πλέον της δικαστικής , ποσού 6.634,96 ευρώ , που αφορά τη καταβολή
δαπάνης ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη , η οποία εκ παραδρομής δεν είχε υπολογιστεί
καθώς και τη διάθεση της σχετικής

πίστωσης από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. / Π.Ε.

Αιτωλ/νίας έτους 2019», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
24η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

21961/2283/19.07.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος, Σύρμος Γεώργιος και Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Σαλμάς Κων/νος, Κουμπουλής Δημήτριος, Μπατιστάτος
Σπύρος-Γιάννης, για το 1ο 2ο και 93ο θέματα αντίστοιχα στην Ημερήσια διάταξη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 1697/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 18ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης που το
σώμα συμφώνησε ομόφωνα, με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 1071/2019 απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , με την οποία εγκρίθηκε η καταβολή
δαπάνης συνολικού επιδικασθέντος ποσού 33.622,25 ευρώ στην Κολώνια Παναγιώτα του
Γεωργίου καθώς και η διάθεση σχετικής πίστωσης από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. / Π.Ε.
Αιτωλ/νίας έτους 2019 , ως προς την έγκριση δαπάνης , πλέον της δικαστικής , ποσού 6.634,96
ευρώ , που αφορά τη καταβολή δαπάνης ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη , η οποία εκ
παραδρομής δεν είχε υπολογιστεί

καθώς και τη διάθεση της σχετικής

πίστωσης από τον

προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2019».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 223250/2164/24.7.2019 εισήγηση της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης (ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 176 «Αρμοδιότητες Οικονομικής
Επιτροπής» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μεταγενέστερα με τη παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν.
4447/16 (ΦΕΚ 241/τ.Α’/23.12.2016) , σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια
για ………. «Το συμβιβασμό ή τη κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού των σαράντα
πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00)».
3. Τις διατάξεις του άρθρου
5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012), με τις οποίες
αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων της
Οικονομικής Επιτροπής των Περιφερειών και ειδικότερα την παράγραφο 1γ του άρθρου 5 του νόμου
αυτού , σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια και για την έγκριση των
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις αποφασίζει το περιφερειακό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α' 42), σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχέςδημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» περί ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου
της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών −
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο
και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίησητων ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
5. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
και την αριθ. 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».
6. Την αριθ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η
επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014,
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ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014−2019, καθώς και την
αριθ. 456/2014 διόρθωση − συμπλήρωση αυτής.
7. Την αριθ. 6302/60/09-01-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-01-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας .
8. Tην αριθ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση Οργανισμού
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μεταγενέστερα.
9. Την αριθ. 55961/643/01-03-2017 (ΦΕΚ 111/τ΄.
Υ.Ο.Δ.Δ./09-03-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία ορίστηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
10.
Την αριθ. 69641/869/14-03-2017 (ΦΕΚ 138/τ΄. Υ.Ο.Δ.Δ./23-03-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Δ.Ε. ο κ. Μπράμος Παναγιώτης.
11.
Την αριθ. 70536/1192/15-03-2017 (ΦΕΚ 1033/τ.Β΄/ 27-03-2017) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Αιτωλ/νίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
καθώς και των προϊσταμένων αυτής.
12. Την αριθ. 228/2018 απόφαση (22η Συνεδρίαση στις 15-11-2018) του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας , με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Π.Δ.Ε. έτους 2019.
13. Την από 10.12.2012 αγωγή της Κολώνια Παναγιώτας του Γεωργίου με αριθ. κατάθεσης
δικογράφου 542/2012) σε βάρος 1) Της Ανώνυμης Εταιρίας «Κ.Ε.Κ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α.Ε.», ήτοι Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, εδρεύον στο
Αγρίνιο, Περιοχή Εθνικού Σταδίου, νομίμως εκπροσωπούμενης και 2) Του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», όπως εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος,
εδρευούσης εις την Πάτρα με αίτημα την έντοκη καταβολή του ποσού των 39.487,92 ευρώ από
οφειλόμενους μισθούς, δώρα εορτών και επιδόματα αδείας για το χρονικό διάστημα από τον μήνα
Οκτώβριο του 2010 έως και την 30η Νοεμβρίου 2012, κατά το οποίο παρείχε την εργασία της εις την
πρώτη εναγόμενη Α.Ε.
14. Την αριθ. 197/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρίνιου, με την οποία απερρίφθη
η ανωτέρω αγωγή και η οποία κατέστη τελεσίδικη, και ως προς την κύρια βάση της ως αόριστη, λόγω
ακυρότητας της σύμβασης εργασίας και ως προς την επικουρική της βάση (α.904 ΑΚ) ως
απαράδεκτη.
15.
Την από 07.11.2013 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρίνιου με αριθ.
κατάθεσης δικογράφου 4 82/08.11.2013 της Κολώνια Παναγιώτας του Γεωργίου σε βάρος 1) Της
Ανώνυμης Εταιρίας «Κ.Ε.Κ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α.Ε.», ήτοι Κέντρου
Επαγγελματικής Κατάρτισης, εδρεύον στο Αγρίνιο, Περιοχή Εθνικού Σταδίου, νομίμως
εκπροσωπούμενης και 2) Του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», όπως εκπροσωπείται
νομίμως από τον κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, εδρευούσης εις την Πάτρα με αίτημα, με αίτημα
την καταβολή των οφειλόμενων μισθών,επιδομάτων και δώρων δυνάμει του αδικαιολόγητου
πλουτισμού (α. 904 ΑΚ), στηριζόμενη στην απλή εργασιακή σχέση, η οποία την συνέδεε με την πρώτη
των εναγομένων, όπως κρίθηκε προηγουμένως με την υπ' αριθμόν 197/2013 απόφαση.
16.
Την αριθ. 555/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρίνιου, η οποία εξεδόθη
κατόπιν της ανωτέρω αγωγής με την οποία έκανε δεκτή εν μέρει την αγωγή και υποχρεώνει την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την «Α.Ε. Κ.Ε.Κ.» στη καταβολή του ποσού των 33.622,25 ευρώ,
νομιμοτόκως, καθώς και την δικαστική δαπάνη.
17.
Την από 06.02.2015 έφεσή μας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αγρινίου με αριθμό
κατάθεσης 07/2015 κατά της αριθ. 555/2014 οριστικής απόφασης ζητώντας την ακύρωση και
εξαφάνισή της , η οποία απερρίφθη με την αριθ. 196/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου
Αγρινίου ως αβάσιμη.
18.
Την από 09.07.2018 (με αριθ. κατάθεσης 27/2018) αίτησης αναίρεσής μας ενώπιον του
Αρείου Πάγου, προβάλλοντας νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους αναίρεσης της
αναιρεσιβαλλομένης και ζητώντας την ολική αναίρεση και εξαφάνιση της υπ' αριθμόν 196/2017
τελεσίδικης απόφασης, και κατ' επέκταση και της από 07.11.2013 αγωγής , η συζήτηση της οποίας
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εκκρεμεί να προσδιορισθεί.
19.
Την από 24.08.2018 πρόταση της Κολώνια Παναγιώτας περί συμβιβασμού καταβάλλοντάς
της το επιδικασθέν ποσό των 33.622,25 ευρώ καθώς και μέρος του ποσού των δεδουλευμένων τόκων
ίσου με τα 2/3 αυτών και ταυτόχρονης παραίτησης μας από την από 09.07.2018 ασκηθείσα αναίρεσή
μας.
20.
Την από 24.09.2018 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Αιτωλ/νίας επί της
ανωτέρω πρότασης , η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσης , με την οποία λαμβάνοντας
υπόψη το σύνολο της δικογραφίας και θεωρώντας σφόδρα πιθανό την απόρριψη της από 09.07.2018
αναίρεσή μας καθώς και την επιβάρυνση με επιπλέον τόκους υπερημερίας μέχρι την εκδίκασή της ,
εισηγείται την αποδοχή της ανωτέρω πρότασης και αντιπροτείνει τη παραίτηση των τόκων
υπερημερίας που αντιστοιχεί στο ½ του συνόλου.
21.
Την από 12.10.2018 δήλωση αποδοχής της Κολώνια Παναγιώτας στην αντιπρόταση της
Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για συμβιβασμό και παραίτηση των τόκων υπερημερίας που
αντιστοιχεί στο ½ του συνόλου.
22.
Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση συμβιβασμού ή τη
κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι του ποσού των 45.000,00 ευρώ.
23.
Την αριθ. 23728/2297/06.02.2019 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Οικονομικής
Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. στον προϋπολογισμό έτους
2019 της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας για τη κάλυψη του κόστους καταβολής του επιδικασθέντος ποσού
των 38.579,93 ευρώ στην ενάγουσα
κατόπιν της αριθ. 555/2014 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αγρινίου.
24.
Την με Α/Α 1131 ( αρ. πρωτ. : 31617/3010/30.01.2019 & ΑΔΑ ΩΚ5Θ7Λ6-Δ33) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης , με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 38.579,93 ευρώ για
την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Δ.Ε. έτους 2019 και
ειδικότερα της Π.Ε. Αιτωλ/νίας στον Ε.Φ. 073 «Υπηρεσίες Δ/νσης Δ/κού-Οικ/κού & Πληροφορικής»
και Κ.Α. Εξόδων 0892.01.1213 για «Δαπάνες δικαστικών αποφάσεων απο ιδία έσοδα (τέλη)» .
25.
Την αριθ. 1071/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας περί κατάργησης δίκης και έγκρισης δαπάνης καταβολής συνολικού επιδικασθέντος
ποσού 33.622,25 ευρώ στην Κολώνια Παναγιώτα και τη διάθεση πίστωσης σχετικής πίστωσης
από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας / Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2019.
26.
Το γεγονός ότι κατά τον έλεγχο της εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης της σχετικής
δαπάνης διαπιστώθηκε η εκ παραδρομής μη έγκριση καταβολής της δαπάνης των
ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη ποσού 6.634,96 ευρώ , που βαρύνει την Π.Δ.Ε. και
ειδικότερα την Π.Ε. Αιτωλ/νίας και για την οποία υπάρχει ήδη σχετική δέσμευση πίστωσης στον
Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 0291.01.1231.
Εισηγούμεθα όπως προβείτε:
Στην τροποποίηση της αριθ. 1071/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας , με την οποία εγκρίθηκε η καταβολή δαπάνης συνολικού επιδικασθέντος
ποσού 33.622,25 ευρώ στην Κολώνια Παναγιώτα του Γεωργίου καθώς και η διάθεση σχετικής
πίστωσης από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2019 , ως προς την
έγκριση δαπάνης , πλέον της δικαστικής , ποσού 6.634,96 ευρώ , που αφορά τη καταβολή
δαπάνης ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη , η οποία εκ παραδρομής δεν είχε
υπολογιστεί καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε.
/ Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2019.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της Π.Δ.Ε. / Π.Ε.
Αιτωλ/νίας και ειδικότερα τον Ε.Φ. 073 & Κ.Α. Εξόδων 0291.01.1231 και για το σκοπό αυτό έχει
εκδοθεί η με Α/Α 65 (αρ. πρωτ. 484/123/02.01.2019) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έτους
2019.

ΑΔΑ: 6ΩΩ67Λ6-ΦΛΞ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
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Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 223250/2164/24.7.2019 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την αριθ. 1071/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας- με την οποία εγκρίθηκε η καταβολή δαπάνης συνολικού επιδικασθέντος ποσού 33.622,25
ευρώ στην Κολώνια Παναγιώτα του Γεωργίου καθώς και η διάθεση σχετικής πίστωσης από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2019- ως προς την έγκριση δαπάνης , πλέον
της δικαστικής , ποσού 6.634,96 ευρώ , που αφορά τη καταβολή δαπάνης ασφαλιστικών εισφορών
ΙΚΑ του εργοδότη , η οποία εκ παραδρομής δεν είχε υπολογιστεί καθώς και τη διάθεση της
σχετικής πίστωσης από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2019.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της Π.Δ.Ε. / Π.Ε.
Αιτωλ/νίας και ειδικότερα τον Ε.Φ. 073 & Κ.Α. Εξόδων 0291.01.1231 και για το σκοπό αυτό έχει
εκδοθεί η με Α/Α 65 (αρ. πρωτ. 484/123/02.01.2019) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έτους
2019.

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

