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ΑΔΑ: 6Ι6Ο7Λ6-ΣΧΠ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πάτρα 02 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 170280/1079
ΠΡΟΣ:

Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού
Ελέγχου
της
Π.Δ.Ε.
–
Τμήμα
Προϋπολογισμού
&
Δημοσιονομικών
Αναφορών

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 778/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 170275/9051/22-06-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής
Πολιτικής & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε./Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 778/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Σύνταξη διαχειριστικής έκθεσης χρήσης 2015 και κατάρτιση Ισολογισμού
Διαχειριστικής χρήσης 2015 και του προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31.12.2015 βάσει των
διατάξεων της παραγράφου 4.1.501 του άρθρου 1 του Π.Δ.315/29.12.1999», για δικές σας ενέργειες.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, σήμερα την 28η Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω
τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 174015/1122/24-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην
συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:
1.

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσεκλήθη ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος.
Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, 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.
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Αρ. Απόφασης 778/2021
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Σύνταξη
διαχειριστικής έκθεσης χρήσης 2015 και κατάρτιση Ισολογισμού Διαχειριστικής χρήσης 2015 και του
προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31.12.2015 βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.501 του
άρθρου 1 του Π.Δ.315/29.12.1999».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 170275/9051/22-06-2021 εισήγησή του ως Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής
Πολιτικής & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε./Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
Με την απόφαση 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021)του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σκοπός του
παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση 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 L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση
των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α’ & β’
βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α’ βαθμού», του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ.197Α’/12.10.2020) «Τροποποίηση
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας…», αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης»
«αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών».
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του
Ν.4625/2019 (ΦΕΚ.139Α’/31.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες
διατάξεις» ορίζονται τα εξής: «Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται, ως εξής: «Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με
αναμόρφωση, με την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν
απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να
επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του
Περιφερειάρχη, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που
χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για
την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού».
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Με την υπ’ αριθ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία γίνεται
η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26 ης Μαΐου και των επαναληπτικών
τους της 2ας Ιουνίου 2019, με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναλαμβάνουν, επισήμως, καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Άρθρο
46 παράγραφος 6γ του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ.133Α’/19.7.2018). Με το από 29.9.2019 πρακτικό ορκωμοσίας
ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ’
αριθ.217911/3717/1.9.2020 (ΦΕΚ.715τ.ΥΟΔΔ/7.9.2020) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας,
όρισε τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θητεία ενός έτους, από 9.9.2020 έως
και την 8.9.2021. Με την 249252/4252/5.10.2020 (ΦΕΚ.4372Β’/5.10.2020) απόφαση του ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας μεταβίβασε την άσκηση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Με την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1.9.2019) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 έως 7/11/2021
(άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)». Με την υπ’ αριθ.274705/3714/19.9.2019 απόφαση του, ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τον Πρόεδρο και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Με την υπ’ αριθ. 186/2020 (20η Συνεδρίαση στις 22.12.2020) απόφαση του το Περιφερειακό
Συμβούλιο, «Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2021». Η
απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 2730/11.1.2021
(ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΥΖ) απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
Με το Π.Δ. 315/30.12.1999 (ΦΕΚ 302Α'), «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως
της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού)», του οποίου οι
διατάξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α’/16.6.2011) «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», που αντικατέστησε την παράγραφο 11 του άρθρου 268
του Ν.3852/2010, ορίζεται ότι εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, για το Διπλογραφικό Σύστημα Γενικής και
Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης των Περιφερειών».
Με την υπ’ αριθμό 309/2019 (6η συνεδρίαση 13.2.2019) η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας:
«Α) Διαπιστώνει την αντικειμενική αδυναμία (σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 29893/934/3.2.2016
έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας) πλήρους και λυσιτελούς εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος,
1) αφ’ ενός επειδή δεν υπηρετεί στην Περιφέρεια προσωπικό με τα κατάλληλα τυπικά ή και ουσιαστικά
προσόντα και αφ’ ετέρου επειδή το υφιστάμενο προσωπικό δεν καλύπτει τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις
της οικείας υπηρεσίας και 2) υπάρχει άμεση και επείγουσα ανάγκη πραγματοποίησης ενεργειών και
εργασιών για την πλήρη εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας για την έκδοση των μηνιαίων ισοζυγίων και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων
παρελθουσών χρήσεων 2014-2018.
Β) Εγκρίνει τους όρους διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016, σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών
υποστήριξης για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2014-2018 της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρησης του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των
Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 315/99), μέχρι του ποσού των 74.000,00 (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής.
Γ) Εγκρίνει τα τεύχη του διαγωνισμού.»
1
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Με την αριθ. 732/2019 (ΑΔΑ ΨΕ1Ζ7Λ6-426) απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπής της ΠΔΕ
αποφάσισε «1) την έγκριση πρακτικού Νο1 του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού , για τη σύναψη
σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύνταξη
των οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2014-2018 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, βάσει της
διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρησης του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των Ο.Τ.Α. (Π.Δ.
315/99), μέχρι του ποσού των 74.000,00€ (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής και 2) την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του εν θέματι διαγωνισμού της εταιρείας
«ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ COMPUTERS & TELECOMMUNICATION».
Με την αριθ. 1104/2019 (ΑΔΑ Ω30Ρ7Λ6-ΣΜΜ) απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπής της ΠΔΕ
αποφάσισε «1) Έγκριση πρακτικού Νο2 του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη σύναψη
σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύνταξη
των οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2014-2018 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, βάσει της
διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρησης του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των Ο.Τ.Α. (Π.Δ.
315/99), μέχρι του ποσού των 74.000,00€ (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής, 2) την ανάδειξη ως oριστικού αναδόχου του εν θέματι διαγωνισμού της εταιρείας
«ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ COMPUTERS & TELECOMMUNICATION» και 3) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης ποσού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ανάθεση της σύμβασης».
Κατόπιν αυτών η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στη σύναψη της αριθ.
203156/12764/05-07-2019 σύμβασης υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων χρήσεων 2014-2018, με τον ανάδοχο.
Στην Οικονομική Υπηρεσία της έδρας της Περιφέρειας δεν υπάρχει μέχρι σήμερα εξειδικευμένο
προσωπικό για την κάλυψη και αντιμετώπιση των λογιστικών και οικονομικών υποχρεώσεων της και
ειδικότερα δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή, με αποτέλεσμα να αναθέτει σε
εξωτερικό συνεργάτη την οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών της, τη
σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και τη διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης
για την εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου. Επισημαίνουμε ότι για την ανάθεση του έργου σε εξωτερικό
συνεργάτη, σύμφωνα με πράξεις επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τις οποίες εφάρμοζε στο παρελθόν
και η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, πλην της περίπτωσης που δεν υπηρετεί σχετικής ειδικότητας
υπάλληλος και ο αριθμός των λοιπών υπαλλήλων δεν καλύπτει αντίστοιχες οργανικές θέσεις της οικείας
υπηρεσίας, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί και η προσπάθεια που έχει καταβάλλει η υπηρεσία στην
πρόσληψη υπαλλήλου λογιστή. Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Υπηρεσία με το υπ’ αριθ.
29893/934/3.2.2016 έγγραφο της, ζήτησε από την αρμόδια Διεύθυνση Διοίκησης όπως προβεί σε όλες τις
δυνατές ενέργειες για την πρόσληψη υπαλλήλου λογιστή με την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος
λογιστή Α’ τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο και την τοποθέτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικού για
την αντιμετώπιση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από τις προαναφερόμενες
διατάξεις νόμων και αποφάσεων. Με βάση την Πράξη 25 της 20.12.2017 του Υπουργικού Συμβουλίου
«Παράταση της ισχύος της 33/2006 ΠΥΣ ‘Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο», η Περιφέρεια
προχώρησε αφ’ ενός στην έκδοση της υπ’ αριθ. 32/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
«Τροποποίηση της 11/2016 απόφασης με τη συμπλήρωση του πίνακα προσλήψεων τακτικού προσωπικού
έτους 2016 κατά 10 επιπλέον θέσης και την έγκριση πρόσληψης συνολικά 20 θέσεων τακτικού προσωπικού
στην Π.Δ.Ε.» και αφ’ ετέρου στην υποβολή αιτήματος προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
(245102/3119/14.9.2017) για την κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη στο πλαίσιο του Ν.4440/2016.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ολοκληρωμένο λογιστικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο
παράλληλα με το δημόσιο λογιστικό που μέχρι τώρα εφαρμόζεται στηρίζει και το διπλογραφικό σύστημα
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λογιστικής παρακολούθησης των εσόδων και των δαπανών της, για την ενεργοποίηση του οποίου απαιτείται
η παραμετροποίηση στοιχείων που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της χρήσης και με τη
συνδρομή κατάλληλης και έμπειρης λογιστικά βοήθειας. Οι υπηρεσίες τις οποίες θα παρέχει ο
συγκεκριμένος συνεργάτης σε καμία περίπτωση δεν αφορούν καθημερινή και σχολαστική παρακολούθηση
της λογιστικής διαδικασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους, αλλά μόνον εξειδικευμένες
υπηρεσίες προς στα στελέχη της υπηρεσίας και λογιστικές εργασίες παραμετροποίησης και αναβάθμισης του
υπάρχοντος λογιστικού σχεδίου για την ομοιόμορφη και ορθή εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/30.12.1999.
Το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα αφορά τις οντότητες που καταρτίζουν, προαιρετικά ή
υποχρεωτικά, ισολογισμό. Πρόκειται για τη γνωστή διγραφική μέθοδο τήρησης των βιβλίων (πρώην Γ’
κατηγορία). Το διπλογραφικό σύστημα πρέπει να παρακολουθεί τα τηρούμενα αρχεία, με ανάλυση των
συναλλαγών και των γεγονότων που έχουν επίπτωση στη διαμόρφωση των κονδυλίων του ισολογισμού,
δηλαδή: στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικό), στο ύψος των υποχρεώσεων προς τρίτους (το
κυρίως Παθητικό), στα μεγέθη της καθαρής θέσης (Ίδια κεφάλαια), καθώς και στη διαμόρφωση των
στοιχείων της κατάστασης των αποτελεσμάτων, δηλαδή: στα έσοδα, στα κέρδη, στα έξοδα και στις ζημίες.
Ισολογισμός είναι η οικονομική κατάσταση που εμφανίζει σε δεδομένη στιγμή: α) τα περιουσιακά
στοιχεία που ανήκουν στην οικονομική μονάδα, β) τις υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας προς τρίτους
(ξένο κεφάλαιο) και γ) τα ποσά που έχουν επενδυθεί στην οικονομική μονάδα, όλα αυτά τα στοιχεία και
ποσά αποτιμούνται, ομαδοποιούνται και παρουσιάζονται σε κατάσταση σύμφωνα με τις γενικά
παραδεγμένες λογιστικές αρχές. Ο Ισολογισμός είναι μία στατική οικονομική κατάσταση εκφρασμένη σε
λογιστικούς όρους, που δείχνει τη χρηματοοικονομική θέση της οικονομικής μονάδας στη δεδομένη στιγμή.
Η ονομασία του πηγάζει από το γεγονός ότι το ενεργητικό είναι πάντοτε ισοζυγισμένο με το παθητικό.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 40 «Διπλογραφικό σύστημα στα νομικά
πρόσωπα των ΟΤΑ Α’ βαθμού και στους ΟΤΑ Β’ βαθμού» του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ.107 Α’/31.7.2017) ισχύουν τα
εξής: «Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 268 του ν. 3852/ 2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για τις ανάγκες τήρησης του Κλαδικού
Λογιστικού Σχεδίου (διπλογραφικού συστήματος), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Π.Δ. 315/1999, οι
Περιφέρειες μπορεί να αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα απαιτούμενα από το νόμο
προσόντα ή σε λογιστικά γραφεία που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις την οργάνωση και υποστήριξη των
λογιστικών και οικονομικών Υπηρεσιών τους, τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, καθώς
και τη διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του ανωτέρω σχεδίου. Ανάθεση των
υπηρεσιών αυτών σε εξωτερικούς συνεργάτες επιτρέπεται: α) σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας
πλήρους και λυσιτελούς εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος, είτε επειδή δεν υπηρετεί στην
Περιφέρεια προσωπικό με τα κατάλληλα τυπικά ή και ουσιαστικά προσόντα είτε επειδή το υφιστάμενο
προσωπικό δεν καλύπτει τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις της οικείας υπηρεσίας. Τη σχετική αδυναμία
διαπιστώνει η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας. Με την πρώτη
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις για
την κάλυψη των σχετικών αναγκών καθίσταται υποχρεωτική η περίληψή τους σε αυτόν, β) από την έναρξη
ισχύος της παρ. 11 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 43 του
ν. 3979/2011.»
Ο εξωτερικός συνεργάτης εταιρεία «Μηχανογραφική Ε.Π.Ε. Computers & Telecommunication»
ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την 203156/12764/05-07-2019 σύμβαση ανάθεσης έργου
για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2014-2018,
σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999.
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Κατόπιν αυτών υποβάλλουμε στην επιτροπή σας υπόδειγμα σε ειδικό προσάρτημα στο τέλος της
παρούσας για τη σύνταξη διαχειριστικής έκθεσης χρήσης 2015 καθώς και τον ισολογισμό διαχειριστικής
χρήσης 2015 και το προσάρτημα του ισολογισμού της 31.12.20154 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999)
ΤΗΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ»
1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή
κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του
ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι
που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής.
Δεν υπάρχει.
(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών
εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν η Περιφέρεια κάνει τέτοιες
συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένο να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.
Δεν έγιναν συμπτύξεις.
(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23:Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη
συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης
χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για
διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης
χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των
αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της
κλειόμενης χρήσεως.
Δεν συντρέχει περίπτωση.
2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των
διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών
με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού
αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά
επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις
διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με
πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη
διαμόρφωση των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των
αποτελεσμάτων χρήσεως της Περιφέρειας.
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής
κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και
βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
Ειδικότερα στα υπόλοιπα ενάρξεως της 1.1.2012 (αξίας κτήσεως και αποσβέσεων) των
λογαριασμών των παγίων στοιχείων, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στον «Πίνακα Παγίων Στοιχείων» της
επόμενης παραγράφου υπ’ αριθμ. 3 περιλαμβάνεται και η απογραφή της περιουσίας της Περιφέρειας που
έγινε στις 01.01.2011 και προσδιορίσθηκε (κατά κατηγορία παγίων) ως ακολούθως:
(1α) Των ακινήτων (Γ.ΙΙ.1, Γ.ΙΙ.2 & Γ.ΙΙ.3 του ισολογισμού) με βάση τους κανόνες αντικειμενικού
προσδιορισμού της αξίας των (που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία Ν.1249/82) όπως
προβλέπεται από την παράγρ. 1.1.108 περιπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999.
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(1β) Των «Λοιπών παγίων» (Γ.ΙΙ.4, Γ.ΙΙ.5, Γ.ΙΙ.6 του ισολογισμού) λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία
της αξίας κτήσεως των, και της ωφέλιμης ζωής των, ώστε να προκύψει η τρέχουσα αξία αυτών όπως
προβλέπεται από την παράγρ. 1.1.108 περίπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των ανωτέρω παγίων
στοιχείων
(3) Οι Συμμετοχές αποτιμήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2.2.112 του ΠΔ 315/1999 στην
κατ’ είδος τρέχουσα τιμή τους.
(4) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν.
(5) Αποθέματα δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις, γενικά νομοθετημένες,
αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα
οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την
εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται
στους λογαριασμούς "διαφορών αναπροσαρμογής" του παθητικού (λογ. 41.06 -41.07), ενώ στο
προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω
περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των
λογαριασμών "διαφορές αναπροσαρμογής", που έγιναν μέσα στη χρήση.
Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας.

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και
υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον
Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές
διαφορές.
3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, και
εξόδων εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του
πάγιου ενεργητικού
Παραθέτεται πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
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ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΟΓ/ΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

31/12/2014

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΑΚΤΟΠ.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
31.12.2014

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΟΓ/ΜΟΥ

31/12/2014

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΑΚΤΟΠ.

ΑΠΟΣΒΕΣΕ
ΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2015

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31.12.2015

10.00

Γήπεδα - Οικόπεδα Αγορές Εδαφικών
Εκτάσεων

18.877.490,69

0,00

0,00

18.877.490,69

0,00

0,00

0,00

0,00

18.877.490,69

10.04

Αγροί

18.401.182,10

0,00

0,00

18.401.182,10

0,00

0,00

0,00

0,00

18.401.182,10

37.278.672,79

0,00

0,00

37.278.672,79

0,00

0,00

0,00

0,00

37.278.672,79

11.297.691,40

0,00

0,00

11.297.691,40

1.468.699,89

0,00

451.907,66

1.920.607,55

9.377.083,95

11.297.691,40

0,00

0,00

11.297.691,40

1.468.699,89

0,00

451.907,6
6

1.920.607,55

9.377.083,95

0,00

21.402,00

0,00

21.402,00

12.99.01

0,00

0,00

0,00

0,00

21.402,00

60.610,00

0,00

0,00

60.610,00

12.99.02

60.608,55

0,00

0,00

60.608,55

1,45

10

11.00
11

12.01
12.02

ΕΔΑΦΙΚΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Κτίρια - Εγκαταστάσεις
κτιρίων
ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ

Tεχνικές
εγκαταστάσεις
Φορητά μηχανήματα
χειρός

11.99.00

12.03

Εργαλεία

7.737,30

0,00

0,00

7.737,30

12.99.03

7.736,37

0,00

0,00

7.736,37

0,93

12.04

Καλούπια Ιδιοσυσκευές

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

12.99.04

1.699,83

0,00

0,00

1.699,83

0,17

3.640,00

0,00

0,00

3.640,00

12.99.05

3.639,68

0,00

0,00

3.639,68

0,32

308.150,97

91.208,15

0,00

399.359,12

12.99.06

126.694,72

0,00

40.719,23

167.413,95

231.945,17

381.838,27

112.610,15

0,00

494.448,52

200.379,15

0,00

40.719,23

241.098,38

253.350,14

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

13.99.00

24.750,00

0,00

3.000,00

27.750,00

2.250,00

549.000,00

32.700,00

0,00

581.700,00

13.99.01

528.949,62

0,00

9.437,49

538.387,11

43.312,89

2.696.000,00

,00

-1.865.000,00

831.000,00

13.99.02

2.555.973,67

-1.780.470,04

28.570,88

804.074,51

26.925,49

40.959,00

0,00

1.865.000,00

1.905.959,00

13.99.09

62.499,99

1.780.470,04

0,00

1.842.970,03

62.988,97

3.315.959,00

32.700,00

0,00

3.348.659,00

3.172.173,28

0,00

41.008,37

3.213.181,65

135.477,35

931.727,27

53.772,80

0,00

985.500,07

927.476,21

0,00

12.704,15

941.164,91

44.335,16

12.05
12.06
12

13.00
13.01
13.02
13.09
13

14.00

Μηχανολογικά όργανα
Λοιπός μηχανολογικός
εξοπλισμός
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ

Αυτοκίνητα λεωφορεία
Λοιπά επιβατικά
αυτοκίνητα
Αυτοκίνητα φορτηγά Ρυμούλκες - Ειδικής
χρήσεως
Λοιπά Μέσα
Μεταφοράς
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕΣΑ

Έπιπλα

14.99.00
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14.01

Σκεύη

14.02

Μηχανές γραφείου

14.03

14.04

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές και
ηλεκτρονικά
συγκροτήματα
Μέσα αποθήκευσης
και μεταφοράς

14.05

Επιστημονικά όργανα

14.08

Εξοπλισμός
τηλεπικοινωνιών

14.09

Λοιπός εξοπλισμός

14

15.00
15.01
15.12
15.15
15.16
15.17
15.20
15.21

15.27

15.30

15

16.12
16.17
16

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Aπαλλοτριώσεις και
Aγορές εδαφών
Aπό
Προγρ.Oργ.Σχολ.Kτιρ.
για ανέγερση κτ
Eκτέλεση Tεχνικών
Έργων
Άλλες λειτουργικές
δαπάνες (επενδύσεων)
Mελέτες-ΈρευνεςΠειραματικές Eργασίες
Eιδικές δαπάνες
επενδύσεων
Eπενδύσ.εκτελούμ.από
περιφερ.προγρ.Δ.E.
Απαλλοτριώσεις και
αγορές κτιριακών
εγκαταστάσεων
Δαπάνες κατασκευής
εγκαταστάσεων κοινής
χρήσεως
Μελέτες-ΕρευνεςΠειραματικές
Εργασίες-Ειδικές
Δαπάνες
ΑΚΙΝΗΤ.ΥΠΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ &
ΠΡΟΚΑΤ.ΚΤΗΣΗΣ

Έξοδα λοιπών
ερευνών
Έξοδα
αναδιοργανώσεως
ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ.&
ΕΞ.
ΠΟΛΥΕΤ.ΑΠΟΣΒ.

260.086,66

-850,00

0,00

259.236,66

14.99.01

249.598,75

0,00

1.153,27

250.752,01

8.484,65

22.742,00

5.209,05

0,00

27.951,05

14.99.02

16.976,71

0,00

759,20

17.778,95

10.172,10

960.329,83

34.740,31

0,00

995.070,14

14.99.03

867.995,34

0,00

48.411,45

906.775,36

88.294,78

42.975,00

0,00

0,00

42.975,00

14.99.04

42.972,76

0,00

0,00

42.972,76

2,24

2.820,00

0,00

0,00

2.820,00

14.99.05

2.819,81

0,00

0,00

2.819,81

0,19

85.776,64

0,00

0,00

85.776,64

14.99.08

80.428,32

0,00

1.224,41

81.067,88

4.708,76

4.930.135,92

6.754,28

0,00

4.936.890,20

14.99.09

4.866.691,54

0,00

5.144,46

4.876.890,16

60.000,04

7.236.593,32

99.626,44

0,00

7.336.219,76

7.054.959,44

0,00

69.396,94

7.120.221,84

215.997,92

491.227,33

227.159,02

0,00

768.386,35

-

0,00

0,00

0,00

0,00

768.386,35

0,00

44.917,52

0,00

44.917,52

-

0,00

0,00

0,00

0,00

44.917,52

3.609.568,42

2.786.388,65

0,00

6.395.957,07

-

0,00

0,00

0,00

0,00

6.395.957,07

0,00

70.816,89

0,00

70.816,89

-

0,0

0,0

0,0

0,0

70.816,8

60.795,06

76.133,71

0,00

136.928,77

-

0,00

0,00

0,00

0,00

136.928,77

133.342,59

415.750,43

0,00

549.093,02

-

0,00

0,00

0,00

0,00

549.093,02

19.139.792,54

59.332.653,86

-36.620.255,39

41.852.191,01

-

0,00

0,00

0,00

0,00

41.852.191,01

2.056.645,41

0,00

0,00

2.056.645,41

-

0,00

0,00

0,00

0,00

2.056.645,41

44.947.382,22

0,00

-2.270.504,18

42.676.878,04

-

0,00

0,00

0,00

0,00

42.676.878,04

1.174.240,22

0,00

0,00

1.174.240,22

0,00

0,00

0,00

0,00

1.174.240,22

71.612.993,79

63.003.820,08

38.890.759,57

95.726.054,30

0,00

0,00

0,00

0,00

95.726.054,30

173.323,26

13.816,29

0,00

187.139,55

16.99.17

16.354,88

0,00

35.217,39

51.572,27

135..567,28

120.363,50

2.533,8

0,00

122.897,30

16.99.17

89.581,39

0,00

20.622,91

110.204,30

12.693,00

293.686,76

16.350,09

0,00

310.036,85

105.936,27

0,00

55.840,22

161.776,57

148.260,28
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17.00

17

Πάγιες (Μόνιμες)
εγκαταστάσεις κοινής
χρήσεως
Πάγιες (Μόνιμες)
εγκαταστάσεις
κοινής χρήσεως

ΣΥΝΟΛΟ

9.036.092.10

2.256.687,89

0,00

11.292.779,99

9.036.092,10

2.256.687,89

0,00

140.453.527,43

65.521.794,65

38.890.759,57

17.99

145.235,21

0,00

451.711,20

145.235,21

596.946,41

11.292.779,99

145.235,21

0,00

451.711,2
0

145.235,21

596.946,41

167.084.562,5
1

12.150.683,24

-0,00

1.103.149
,07

13.253.832,31

153.830.730,20
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(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων–εξόδων
εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και
χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων
χρήσεως.
Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται
στον παραπάνω πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως.
Οι διαφορές από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων εμφανίζονται παρακάτω στην
παρ.4(β).
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού,
οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά σχετικών διατάξεων της φορολογικής
νομοθεσίας.
Δεν έγιναν.
(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1)
«έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου»
και Γ (Ι) (1) «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών
και αναπτύξεως δε γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές
διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο
προσάρτημα.
Δεν υπάρχουν.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις
συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.
Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και
χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως τους στο
τέλος της χρήσεως.
Ανάλυση & Αποτίμηση Τίτλων Πάγιας Επένδυσης
Α/Α
1
2

Ποσοστό
Συμμετοχής

Επωνυμία
ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν.
ΗΛΕΙΑΣ
Ν.Ε.Δ.Υ.

Σύνολο:

Αξία
κτήσης

Προβλέψεις

Αξία
Αποτίμησης

60.000,00

60.000,00

0,00

20.000,00
80.000,00

390,22
60.390,22

19.609,78
19.609,78

- Η αποτίμηση των ανωτέρω τίτλων παγίας επένδυσης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.2.2.112 του ΠΔ 315/1999 στην κατ’είδος τρέχουσα τιμή τους.
- Χρεόγραφα δεν υπάρχουν
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5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων
του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση.
Δεν υπάρχουν διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και
των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία
κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες
των περιουσιακών αυτών στοιχείων
Δεν υπάρχουν αποθέματα. Όλα τα αγορασθέντα, κυρίως, υλικά θεωρείται κατά πάγια τακτική
ότι την 31.12 έχουν αναλωθεί.

6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "Λοιπές
προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες.
Ο λογαριασμός του ισολογισμού «Λοιπές προβλέψεις» ανέρχεται σε ποσό 3.000.000,00 ευρώ
και αφορά σε πρόβλεψη για δικαστικές υποθέσεις με τις οποίες εγείρονται χρηματικές απαιτήσεις κατά
της Περιφέρειας.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις της Περιφέρειας, για τις οποίες η
προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ημερομηνία κλεισίματος
του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται
με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους.
Οι υποχρεώσεις της Περιφέρειας, από δάνεια για τα οποία η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι
μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, ανέρχονται στο ποσό
των 2.792.876,11 ευρώ.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
της Περιφέρειας, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους
καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή
υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις,
καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά.
Δεν υπάρχουν.

7. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 "έσοδα
χρήσεως εισπρακτέα" και 56.01 "έξοδα χρήσεως πληρωτέα" , αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.
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-

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα : 1.924.842,20 ευρώ
Το ανωτέρω ποσό αφορά σε επιχορηγήσεις από Κ.Α.Π. για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς
μαθητών ποσού και σε επιχορηγήσεις διατροφικού επιδόματος για 2015.

-

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα : 1.620.313,28 ευρώ
Το ανωτέρω ποσό αφορά κυρίως σε δαπάνες μεταφοράς μαθητών.

8. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων
από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία
επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του
ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής
θέσεως της Περιφέρειας. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ.
μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις,
αναφέρονται χωριστά.
Δεν υπάρχουν
9. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις της Περιφέρειας, οι οποίες δεν
εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις
εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι
εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες-προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης,
αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.
Δεν υπάρχουν.
10. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη
χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς
και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω
οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.
Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα Αιρετών

Ευρώ

338.600,00

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που
τυχόν δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία
ο κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των
ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη
μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.
Δεν υπάρχουν.
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11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που
χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή
αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις.
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα 992
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
Μόνιμο προσωπικό
Αορίστου χρόνου
Ορισμένου χρόνου
Ειδικών θέσεων

791
110
72
19
992

(3) Ανάλυση αμοιβών:
Αποδοχές εργαζομένων-αιρετών
Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων-αιρετών
Εργοδοτικές εισφορές ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ
Παρεπόμενες Δαπάνες
Σύνολο

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

2.379.892,91
137.296,30
0,00
0,00
2.517.189,21

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των
αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις
νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη
χρήση.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και
ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα
προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν
σημαντικά τα αποτελέσματα της Περιφέρειας.
(1) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

- Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Ευρώ

486.928,50
486.928,50

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

0,00
19.971,78
19.971,78

(2) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
- Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών
- Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων
Σύνολο
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(3) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
-Λοιπά Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο

Ευρώ
Ευρώ

8.605,81
8.605,81

12 : ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν
με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή
εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων της
Περιφέρειας, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

Πάτρα, 11/02/2021
Ο Περιφερειάρχης

Ο Προϊστάμενος Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής
Λειτουργίας

Ο Προϊστάμενος
Οικονομικής
Υπηρεσίας

Ο Συντάξας Οικονομικός Σύμβουλος
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ

Φαρμάκης Νεκτάριος
ΑΔΤ : AΖ 221066

Κόλλαρης Κωνσταντίνος
ΑΔΤ : AΑ 307237

Κρηνίδης Ηλίας
ΑΔΤ : Ν 096696

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΜΟΕΕ : 004152 Α΄ Τάξης

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε:
Για α) τη σύνταξη διαχειριστικής έκθεσης χρήσης 2015 και την υποβολή της προς έγκριση στο
Περιφερειακό Συμβούλιο και β) την έγκριση Ισολογισμού Διαχειριστικής χρήσης 2015 και του
προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31.12.2015 βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.501 του
άρθρου 1 του Π.Δ.315/29.12.1999.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
2015

Προς
το Π.Σ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Θέμα: Υποβολή οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2015
Σχετ. : α) Το Π.Δ. 205/98
β) Το Π.Δ. 315/99
Σύμφωνα με τα σχετικά (α) και (β) σας υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2015
που συντάχθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ. ήτοι:
-Κατάσταση Ισολογισμού
-Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης
-Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
-Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και
-Προσάρτημα Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.
Επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων σας αναφέρουμε επεξηγηματικά τα εξής.

1. ΓΕΝΙΚΑ
Το 2015 είναι η τέταρτη χρονιά κατά την οποία συντάχθηκε ο Ισολογισμός. Οι οικονομικές καταστάσεις
είναι πίνακες στους οποίους εμφανίζονται τα στοιχεία του Ισολογισμού και ορισμένων άλλων
λογαριασμών της Περιφέρειας κεφαλαιώδους σημασίας. Σκοπός τους είναι να παρέχουν πληροφορίες
σχετικές με την οικονομική θέση, την απόδοση και το αποτέλεσμα της διαχείρισης των πόρων της
Περιφέρειας.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά έσοδα της Περιφέρειας της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό των € 64.069.748,07.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής:
70
72
73
74
75
76
81
82

Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων
Έσοδα από Φόρους-Εισφορές-Πρόστιμα
Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών & δωρεές
Έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο Οργανικών εσόδων
Εκτακτα και ανοργανα εσοδα
Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων

«
«
«
«
«
«

2015
110.431,36
24.597.596,65
101.686,80
38.527.723,32
21.184,97
474.224,69
63.562.847,79
486.928,50
19.971,78
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Γενικό Σύνολο

€

64.069.748,07

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2015, έχει ως εξής
60
61
62
63
64
65
66
67
68
81
82
83
24+25+26

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
Χορηγήσεις Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις
Προβλέψεις εκμεταλλευσεως
Σύνολο Οργανικών εξόδων
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Σύνολο Εκτάκτων εξόδων
Αναλώσεις υλικών
Γενικό Σύνολο

€
«
«
«
«
«
«
«
«
€
«
«
«
€
«
€

2015
2.517.189,21
158.260,48
1.780.773,59
239.549,85
20.024.901,51
750.816,93
1.106.449,07
40.960.214,36
5.000.000
72.538.155,10
8.605,81
0,00
0,00
8.605,81
1.003.778,30
73.550.539,21

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 70.441.355,86. Τα έξοδα διοικητικής
λειτουργίας της Περιφέρειας ανήλθαν στο ποσό των € 1.740.670,65. Το συνολικό κόστος παροχής
υπηρεσιών, διοίκησης, χρηματοοικονομικών και δημοσίων σχέσεων ανήλθε στο ποσό των €
73.550.539,21.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2015 ποσού € 64.069.748,07 μείον τα συνολικά
έξοδα της χρήσεως 2015 ποσού € 73.550.539,21 αποτελεί το έλλειμμα της χρήσεως 2015, το οποίο
ανέρχεται σε € 9.480.791,14.
6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της Περιφέρειας της 31.12.2015 τα πάγια στοιχεία και τα έξοδα
εγκατάστασης ανέρχονται στο ποσό των € 167.084.562,51και αφαιρουμένων των σωρευμένων
αποσβέσεων ποσού € 13.253.832,31 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των €
153.830.730,20.
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Περιφέρειας ανέρχεται στο ποσό των €
17.730.526,86 ενώ οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των € 210.855,81.

ΠΑΤΡΑ, 11 Φεβρουαρίου 2021
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί 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’/298-2017) 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. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά
με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 170275/9051/22-06-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής
Πολιτικής & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε./Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών.
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ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Συντάσσει τη διαχειριστική έκθεση χρήσης 2015 και την υποβάλλει προς έγκριση στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Καταρτίζει τον Ισολογισμό Διαχειριστικής χρήσης 2015 και το προσάρτημα του Ισολογισμού της
31.12.2015, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.501 του άρθρου 1 του Π.Δ.315/29.12.1999,
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε
αρνητικά.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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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