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Περιφερειακό υμβοφλιο Δυτικισ Ελλάδασ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 883/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 191213/1228/08-07-2021 ειςιγθςθ του Προζδρου τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 883/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «φνταξθ Ζκκεςθσ Πεπραγμζνων Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ 01/01/2021-30/06/2021», βάςει τθσ παρ. 3 του άρκρου 176 του Ν. 3852/2010 «3. Η
Οικονομικι Επιτροπι λογοδοτεί ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο, δια μζςου του Προζδρου τθσ, με τθν
υποβολι ζκκεςθσ πεπραγμζνων ανά εξάμθνο. Η ζκκεςθ ςυηθτείται ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ του οικείου
ςυμβουλίου».

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 41/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 12θ Ιουλίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 191218/1229/08-07-2021 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.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, 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.
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Αρ. Απόφαςησ 883/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 37ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «φνταξθ
Ζκκεςθσ Πεπραγμζνων Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 01/01/202130/06/2021».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 191213/1228/08-07-2021 ειςιγθςι του, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται το ςχζδιο
τθσ Ζκκεςθσ Πεπραγμζνων Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 01/01/202130/06/2021.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
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 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 191213/1228/08-07-2021 ειςιγθςθ του Προζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
τθσ Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

υντάςςει τθν Ζκκεςθ Πεπραγμζνων Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
01/01/2021-30/06/2021, θ οποία ζχει ωσ εξισ:
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(01/01/2021 – 30/06/2021)
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας είναι το συλλογικό όργανο
σημαντικών αποφάσεων για τη λειτουργία του Οργανισμού, και ταυτόχρονα
ένα ισχυρό πολιτικό όργανο με καθοριστικές αποφασιστικές, ελεγκτικές και
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες.
Μάλιστα μετά την πρόσφατη τροποποίηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής
(Ν. Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020, τ. Α'), περιήλθαν σε αυτή και νέες
σημαντικές

αρμοδιότητες.

Παράλληλα,

με

πλήθος

τροπολογιών

και

προσθηκών σε νομοσχέδια προστίθενται συνεχώς νέες αρμοδιότητες,
καθιστώντας την Οικονομική Επιτροπή ένα πανίσχυρο συλλογικό όργανο, για
το οποίο πεποίθησή μας είναι ότι με διαφάνεια, ευρύτατες συναινέσεις και
λογοδοσία μπορεί να συμβάλλει στην υλοποίηση σημαντικού έργου προς
όφελος της Δυτικής Ελλάδας και των συμπολιτών μας.
Σύμφωνα λοιπόν με το αρ. 176 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει η Οικονομική Επιτροπή:
α) Καταρτίζει και δημοσιεύει με πράξη του Προέδρου της, τον κανονισμό λειτουργίας
της.
β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο
υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και
υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το περιφερειακό συμβούλιο, στην οποία
παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Περιφέρειας. Η έκθεση αυτή,
στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.
γ) Εγκρίνει τον απολογισμό της Περιφέρειας και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς,
απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών
προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας.
δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού
της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με
σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού της
περ. ιε' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α' 6) και του άρθρου 36 του ν.
4765/2021.
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ε) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης
περιουσίας της Περιφέρειας και έχει την ευθύνη και την αποφασιστική αρμοδιότητα για
την υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής ενημερώνει το περιφερειακό συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση,
κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.
στ) Ασκεί το σύνολο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής για
τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών της
Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.
ζ) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας για τη
χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από
εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και
αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή
επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα
ή προγράμματα επιχορήγησης.
η) Αποφασίζει για τη σύναψη την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους
προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016.
θ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για
την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και
για την παραίτηση από αυτά. Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που
έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το
αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης
από το περιφερειακό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για
απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης
και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για
τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης,
δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή
της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και της Περιφέρειας. Η απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται
ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από
το περιφερειακό συμβούλιο.
ι) Αποφασίζει για:
i. τη μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του
Περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συμβούλων, εκτός της
έδρας της Περιφέρειας για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις
επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο Περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης ή μέλος
του περιφερειακού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής
επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως επόμενη
συνεδρίασή της, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι,
ii. την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη
επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την
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Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Περιφερειάρχη, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94),
iii. για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του
προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή
της,
iv. για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και
αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή
ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.
ια) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει
σχετική εισήγηση προς το περιφερειακό συμβούλιο.
ιβ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, σε όσες περιφέρειες, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με
μηνιαία αντιμισθία είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να
παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή
γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία.
Με απόφασή της, είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή
δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για
τα συμφέροντα της περιφέρειας και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις
περιπτώσεις αυτές, για τον ορισμό της αμοιβής του δικηγόρου εφαρμόζεται κατ'
αναλογία το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α' 114).
ιγ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς την
Περιφέρεια.
ιδ) Αποφασίζει για τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού
εξοπλισμού και οχημάτων της Περιφέρειας.
ιε) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,
συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων,
δωρεών προς την Περιφέρεια και αποφάσεων ένταξης πράξεών της σε αναπτυξιακά
προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4722/2020 (Α΄ 177).
ιστ) Αποφασίζει για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών
και ακινήτων.
ιζ) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων της
περιφέρειας και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
ιη) Κηρύσσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για έργα αρμοδιότητας της
οικείας περιφέρειας, όταν έχει εκδοθεί πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου περί
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υπαγωγής της απαλλοτρίωσης στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
2882/2001 (Α' 17).

ιθ) Αποφασίζει για την ίδρυση ή συμμετοχή της περιφέρειας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α' 53) ή για την προσαρμογή
υφισταμένων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και δικτύων περιφερειών στις
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι
αποκλειστικές.
Ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε αυτή την περίοδο της
Περιφερειακής Αρχής έχω την τιμή να σας παρουσιάσω την πρώτη έκθεση
πεπραγμένων για το έργο της Επιτροπής που επιτελέστηκε στο διάστημα από
01/01/2021 έως και 30/06/2021.
Για

λόγους

επαρκούς

κατανόησης

και

ευκολίας

στην

ανάγνωση,

χρησιμοποιήθηκαν πίνακες όπου αναγράφονται εντός των πεδίων τους
σημαντικά στοιχεία τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Επιπρόσθετα οι πίνακες
συνοδεύονται με σύντομες και σαφείς ερμηνείες.
Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση και ερμηνεία των πεπραγμένων της
οικονομικής επιτροπής, όπως αποτυπώθηκαν για το πρώτο εξάμηνο τους
τρέχοντος έτους.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός πως όλους αυτούς τους μήνες η
Οικονομική Επιτροπή έχει καταφέρει να συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Στοιχείο που επιδεικνύει εξαιρετική συνέπεια
και

ορθό

προγραμματισμό.

Ωστόσο

όπως

είναι

φυσικό

ορισμένες

συνεδριάσεις είχαν έκτακτο χαρακτήρα και αυτό για καθαρά λόγους
κατεπείγοντος.
Παρόλα αυτά η Οικονομική Επιτροπή και το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
ανταποκρίθηκαν με την αρμόζουσα ταχύτητα στην οργάνωση και τον
συντονισμό των έκτακτων συνεδριάσεων, με σκοπό να περατωθούν επιτυχώς
τα επείγοντα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνεδριάσεις αυτές.
Η αιτιολόγηση των έκτακτων συνεδριάσεων επεξηγήθηκε πλήρως τόσο κατά
την αποστολή της πρόσκλησης συνεδρίασης όσο και πριν την έναρξη της.
Οι συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν για το πρώτο εξάμηνο του 2021
ήταν τριάντα εννιά (39) συνολικά. Οι είκοσι επτά (27) εξ αυτών ήταν τακτικές
και οι δώδεκα (12) ήταν έκτακτες.
Πίνακας 1.1 Πλήθος συνεδριάσεων Ο.Ε.
Τρόπος Συνεδρίασης

Αριθμός Συνεδριάσεων

Ποσοστό (%)

Τακτικές Συνεδριάσεις

27

69,23

Έκτακτες Συνεδριάσεις

12

30,77

Σύνολο

39

100

Όσον αφορά τον τρόπο ένταξης/συζήτησης των θεμάτων στις συνεδριάσεις,
αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός πως όλους αυτούς τους μήνες τα θέματα
εκτός ημερησίας μειώθηκαν σε εξαιρετικό βαθμό και συζητήθηκαν μόνο για
απόλυτα αιτιολογημένο κατεπείγοντα λόγο. Τα θέματα που συζητήθηκαν
είχαν πλήρης εισηγήσεις και συνοδεύονταν από όλα τα υποστηρικτικά
έγγραφα, διευκολύνοντας τη λήψη των αποφάσεων.
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Τα πλήθος των θεμάτων που συζητήθηκαν εντός ημερησίας είναι επτακόσια
ενενήντα τέσσερα (794) και τα εκτός ημερησίας μόλις είκοσι ένα (21) σε
σύνολο οκτακοσίων δέκα πέντε (815) αποφάσεων.
Αυτά τα στοιχεία καθιστούν έκδηλο το γεγονός πως τα μέλη της οικονομικής
επιτροπής κατείχαν τα θέματα προς συζήτηση για εύλογο χρονικό διάστημα,
ώστε να μελετηθούν με τη δέουσα προσοχή.
Πίνακας 1.2 Θέματα εντός & εκτός ημερησίας

Τρόπος ένταξης Θεμάτων

Αριθμός αποφάσεων

Ποσοστό (%)

Εντός Ημερησίας

794

97,06

Εκτός Ημερησίας

21

2,94

Σύνολο

815

100

Αναφορικά με τον τρόπο λήψης αποφάσεων, πάνω από τα 2/3 των θεμάτων
που συζητήθηκαν και για τα οποία ελήφθη απόφαση, ψηφίστηκαν
ομόφωνα από το σώμα της οικονομικής επιτροπής.
Το γεγονός αυτό φανερώνει πως τα θέματα που τέθηκαν προς ψήφιση έλαβαν
μεγάλης αναγνώρισης, από το σύνολο των μελών της οικονομικής επιτροπής,
επιβεβαιώνοντας παράλληλα την σημαντικότητα τους αλλά και τον
καθοριστικό τους ρόλο ως προς την ωφελιμότητά τους.
Η οικονομική επιτροπή επεδίωξε και κατάφερε, ακόμα και στο ασφυκτικό
πλαίσιο της λειτουργίας της, μέσω τηλεδιασκέψεων, να υπάρχουν κατά το
δυνατόν ανοικτές συνεδριάσεις με τη συμμετοχή των εισηγητών, των
υπηρεσιακών στελεχών αλλά και κάθε άμεσα ενδιαφερομένου.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως οι αποφάσεις διεκπεραιώνονται
άμεσα, σε μέγιστο χρόνο δύο ημερών μετά το πέρας της συνεδρίασης.
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Πίνακας 1.3 Τρόπος λήψης αποφάσεων
Τρόπος Λήψης

Αριθμός αποφάσεων

Ποσοστό (%)

Ομόφωνες

567

69,57

Κατά πλειοψηφία

248

30,43

Σύνολο

815

100

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις
συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής καθώς και τις αποφάσεις της.
Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της εν λόγω ενότητας το πλήθος των
συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν είναι τριάντα εννέα (39). Συνεπώς 0
μέσος όρος των συνεδριάσεων ανά μήνα είναι περίπου επτά (6,5) και οι
αποφάσεις που εκδίδονται μηνιαίως είναι περίπου εκατόν τριάντα έξι (135,8).
Επομένως, ο μέσος όρος αποφάσεων ανά συνεδρίαση υπολογίζεται περίπου
στις είκοσι μία (21).
Πίνακας 1.4 Λοιπά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο των συνεδριάσεων
Πλήθος

Μ.Ο. ανά μήνα

Συνεδριάσεις

39

6,5

Αποφάσεις

815

135,8

Αποφάσεις ανά Συνεδρίαση

20,9

Ωστόσο για την ύπαρξη μιας περισσότερο σαφούς εικόνας, παρουσιάζονται
και τα στοιχεία αναφορικά με τις τακτικές συνεδριάσεις (πίνακας 1.5).
Το πλήθος των τακτικών συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν είναι είκοσι
επτά (27). Συνεπώς 0 μέσος όρος των συνεδριάσεων ανά μήνα είναι περίπου 5
(4,5) και οι αποφάσεις που εκδίδονται μηνιαίως είναι περίπου εκατό είκοσι
εννέα (128,6).
Ο μέσος όρος αποφάσεων ανά συνεδρίαση υπολογίζεται περίπου στις είκοσι
εννέα (28,6).
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Πίνακας 1.5 Λοιπά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο των τακτικών συνεδριάσεων
Πλήθος

Μ.Ο. ανά μήνα

Συνεδριάσεις

27

4,5

Αποφάσεις

772

128,6

Αποφάσεις ανά Τακτική Συνεδρίαση

28,6

Στη συνέχεια παρατίθενται επιπλέον στοιχεία σχετικά με τις έκτακτες
συνεδριάσεις.
Φαινομενικά μπορεί οι δώδεκα τον αριθμό έκτακτες συνεδριάσεις που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου να φαίνονται
αρκετές, ωστόσο το πλήθος των θεμάτων και κατ’ επέκταση αποφάσεων που
ελήφθησαν είναι σχετικά μικρός.
Πιο συγκεκριμένα, στις δώδεκα έκτακτες συνεδριάσεις του πρώτου εξαμήνου,
ελήφθησαν σαράντα τρεις αποφάσεις. Δηλαδή ανά έκτακτη συνεδρίαση οι
αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν περίπου τέσσερις (3,6).
Το γεγονός αυτό δικαιολογείται απόλυτα μιας και οι κατά κανόνα έκτακτες
συνθήκες

του

ευρύτερου

εξωτερικού

περιβάλλοντος

επέβαλλε

την

αναγκαιότητα να συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή για τη διεκπεραίωση
ζητημάτων κατεπείγουσας σημασίας.
Πίνακας 1.6 Λοιπά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο των έκτακτων συνεδριάσεων
Πλήθος

Μ.Ο. ανά μήνα

Συνεδριάσεις

12

2

Αποφάσεις

43

7,2

Αποφάσεις ανά Έκτακτη Συνεδρίαση
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εκτός των αποφάσεων που έχουν υπηρεσιακό χαρακτήρα, η Επιτροπή έχει
συζητήσει και αποφασίσει για σημαντικές δράσεις, έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες και πιο συγκεκριμένα:
 για προτάσεις υποβολής νέων έργων
 για δημοπρατήσεις
 για κατακυρώσεις
 για διενέργεια δημοπρασιών
 για προγραμματικές συμβάσεις
 για αποφάσεις μεταφοράς μαθητών
 για αποφάσεις αποδοχής παραχώρησης
 για προσλήψεις προσωπικού
 για λοιπά υπηρεσιακά θέματα
Στη συνέχεια ακολουθούν πίνακες και σύντομος σχολιασμός/ερμηνεία για τις
παραπάνω ενέργειες.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
Για το πρώτο εξάμηνο του 2021 οι αποφάσεις που συζητήθηκαν και
ελήφθησαν αναφορικά με νέα έργα που πρόκειται να συμβάλλουν στην
αναπτυξιακή τροχιά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι τριάντα τρεις
(33). Από το πλήθος αυτών των αποφάσεων, οι υποβολές προτάσεων
χρηματοδότησης αφορούν σαράντα τέσσερες νέες πράξεις (44) όπου ο
προϋπολογισμός κατά εκτίμηση υπολογίστηκε στα 78.119.173,47 €.
Πιο συγκεκριμένα, είκοσι εννέα (29) νέα έργα/μελέτες εγκρίθηκαν για ένταξη
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για επτά (7) έργα/υπηρεσίες
εγκρίθηκε η ένταξη τους στο ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας
(ΚΑΠ) και ένα (1) νέο έργο προτάθηκε στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Δυτική Ελλάδα 2014-2020», το οποίο αφορά την

Παροχή υπηρεσιών

Αυτόνομης

Ηλικιωμένων

Διαβίωσης

και

Ασφαλούς

Γήρανσης

στην

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
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Στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προτάθηκαν τρία (3) έργα προϋπολογισμού
34.690.000,00 €.
Τέλος, αποφασίστηκε η υποβολή τεσσάρων (4) έργων σε Ευρωπαϊκά
Προγράμματα.
Πίνακας 2.1 Στοιχεία αποφάσεων υποβολής προτάσεων για νέα έργα
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Αριθμός αποφάσεων

Πλήθος Έργων

Ποσό σε €

33

44

78.119.173,47

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
Εντός του πρώτου εξαμήνου το πλήθος των αποφάσεων σχετικά με νέες
δημοπρατήσεις έργων αριθμεί τις ογδόντα δύο (82).
Αυτό το γεγονός, αφενός υποδηλώνει την θέληση και την αποφασιστικότητα
της Οικονομικής Επιτροπής να διεκπεραιώσει - σε εύλογο χρονικό διάστηματις διαδικασίες έναρξης των εγκεκριμένων έργων και αφετέρου την ευρύτερη
ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως προς
τον συντονισμό και τη επιτυχή περάτωση των απαιτούμενων διαδικασιών.
Οι αποφάσεις σχετικά με τις δημοπρατήσεις έργων αποτελεί το 10% περίπου
επί των συνολικών αποφάσεων που συζητήθηκαν στο σύνολο των
συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
Πίνακας 2.2 Στοιχεία αποφάσεων για δημοπρατήσεις
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ
Αριθμός αποφάσεων

Πλήθος δημοπρατήσεων

Ποσό σε €

82

82

138.091.445,10

10,1%

Επί του συνόλου (%)
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
Από την αρχή της χρονιάς και για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους,
ανατέθηκαν ενενήντα επτά (97) συνολικά συμβάσεις σε αναδόχους. Το
πλήθος των αποφάσεων που ελήφθησαν είναι εβδομήντα τέσσερεις (74).
Οι αποφάσεις σχετικά με τις κατακυρώσεις έργων, αποτελεί το 9,1% περίπου
επί των συνολικών αποφάσεων που συζητήθηκαν στο σύνολο των
συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
Πίνακας 2.3 Στοιχεία αποφάσεων για κατακυρώσεις έργων
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Αριθμός αποφάσεων

Πλήθος κατακυρώσεων

Ποσό σε €

74

97

48.645.901,52

9,1%

Επί του συνόλου (%)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Οι δημοπρασίες που διενεργήθηκαν κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2021
ήταν δύο (2). Η έγκριση αποτελέσματος αυτών των δημοπρασιών αφορούν
την ανάδειξη τελικών πλειοδοτών για την ετήσια μίσθωση των ιχθυοτροφείων
Πρόκοπος και Μπούκα στις Π.Ε. Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, αντίστοιχα.
Πίνακας 2.4 Στοιχεία αποφάσεων διενέργειας δημοπρασιών
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Είδος δημοπρασίας

Αριθμός αποφάσεων

Ετήσιο μίσθωμα σε €

Μίσθωση ακινήτου

1

3.000,00

Μίσθωση ακινήτου

1

3.100,00

ΣΥΝΟΛΟ

2

6.100,00
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Τη σύναψη δέκα τεσσάρων (14) προγραμματικών συμβάσεων συνολικού
προϋπολογισμού ύψους 4.494.184,02€ με Δήμους, Υπουργεία και άλλους
φορείς, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή με σκοπό την υλοποίηση
σημαντικών αναπτυξιακών και κοινωνικών πράξεων. Επίσης, τρεις (3)
αποφάσεις αφορούσαν τροποποιήσεις προγραμματικών συμβάσεων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η Περιφερειακή Αρχή και για το έτος 2021 μερίμνησε δεόντως και
ανταποκρίθηκε άμεσα στις όποιες δυσχέρειες προέκυψαν αναφορικά με τη
μεταφορά μαθητών προς και από τις σχολικές μονάδες σε όλη την επικράτεια
της Δυτικής Ελλάδας.
Το πλήθος των αποφάσεων που συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή για
το πρώτο εξάμηνο του 2021 είναι σαράντα μία (41) αποφάσεις.
Από αυτές τις αποφάσεις οι τριάντα τρεις (33) αφορούσαν το σχολικό έτος
2020 – 2021 και οι υπόλοιπες οχτώ (8) το σύνολο της περιόδου 2020 – 2024.
Πίνακας 2.5 Στοιχεία αποφάσεων μεταφοράς μαθητών
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Σχολικό Έτος

Αριθμός αποφάσεων

2020 - 2021

33

2020 - 2024

8

ΣΥΝΟΛΟ

41

Αριθμός αποφάσεων επί του συνόλου (%)
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ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Οι δωρεάν παραχωρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το πρώτο
εξάμηνο του 2021 αφορούν δύο (2) αποφάσεις που συζητήθηκαν στην
Οικονομική Επιτροπή. Με αυτές τις αποφάσεις οι παραχωρήσεις δωρεάν
χρήσης αφορούν 18 ακίνητα. Ένα ακίνητο προορίζεται για τη λειτουργία
Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) και την κατασκευή κτιρίου
Διοίκησης και Αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Π.Δ.Ε., ενώ δεκαεπτά ακίνητα (17)
αφορούν μια έκταση συνολικού εμβαδού 1.302.370,31 τ.μ. εντός του
αγροκτήματος

PILOT

POLDER

του

Δήμου

Μεσολογγίου

της

Π.Ε.

Αιτωλοακαρνανίας, για κοινωφελή σκοπό.
Πίνακας 2.6 Στοιχεία αποφάσεων παραχώρησης χρήσης
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Αριθμός αποφάσεων

Είδος παραχώρησης

Τοποθεσία

1

Ακίνητη περιουσία (1)

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

1

Ακίνητη περιουσία (17)

Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

2

18

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τόσο
για το προγραμματισμό, όσο και την έγκριση προσλήψεων. Πιο συγκεκριμένα
με τέσσερις (4) αποφάσεις της εγκρίθηκαν:
 H πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, προκειμένου
να καλυφθούν εποχικές υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
 H πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών,
προκειμένου να καλυφθούν οι εποχικές και πρόσκαιρες υπηρεσιακές
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ανάγκες για τα Γραφεία Παροχής Τουριστικών Πληροφοριών Νέου
Λιμένα Πατρών και Αεροδρομίου Αράξου.
 Η υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη είκοσι ενός (21) ατόμων στο
πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης απασχόλησης ανέργων
ηλικίας 55-67 ετών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ισόχρονης
επέκτασης.
 Η υποβολή αιτήματος για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού έτους 2021 είκοσι οκτώ (28) ατόμων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8)
μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών
των Υπηρεσιών της ΠΔΕ.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τέλος, οι υπόλοιπες πεντακόσιες εξήντα τέσσερις (564) αποφάσεις που
ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή αφορούσαν ζητήματα σχετικά με:
 Εξειδικεύσεις Πιστώσεων Προϋπολογισμού έτους 2021
 Παρατάσεις Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Υπηρεσιών και Μίσθωσης
Έργου
 Θέματα Νομικής Εκπροσώπησης της Περιφέρειας
 Τροποποιήσεις Τεχνικών Δελτίων
 Μετακινήσεις Αιρετών κλπ.
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Υποβάλλει αυτή, δια μζςω του Προζδρου τησ, ςτο Περιφερειακό Συμβοφλιο Δυτικήσ Ελλάδασ ςε ειδική,
για το ςκοπό αυτό, ςυνεδρίαςη.

Ο Περιφερειακόσ Σφμβουλοσ και μζλοσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ κ. Σπηλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ
ψήφιςε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχθηκε, διαβάςτηκε και βεβαιϊθηκε, υπογράφεται ωσ ακολοφθωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ
Δυτικήσ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Τςοφμα Βαςιλική
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