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ΑΔΑ: ΩΦΚ57Λ6-ΩΒΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 21 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 291498/1851
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε.
–
Σμιμα
Πολιτιςμοφ,
Σουριςμοφ,
Ακλθτιςμοφ και Απαςχόλθςθσ τθσ Π.Ε.
Αιτ/νιασ.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1286/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 291447/3494/15-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ
και Σουριςμοφ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Πολιτιςμοφ,
Σουριςμοφ, Ακλθτιςμοφ και Απαςχόλθςθσ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1286/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 5.000,00€ (με Φ.Π.Α.) για
τθ ςυνδιοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ των αποκαλυπτθρίων μνθμείου από τον Δικθγορικό φλλογο
Μεςολογγίου με τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ - Π.Ε. Αιτ/νιασ, θ οποία κα πραγματοποιθκεί ςτισ 24
Οκτωβρίου 2021 ςτον Κιπο των Ηρϊων», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 60/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 20θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
292426/1856/15-10-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε
όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του
ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

2.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Βοφλγαρθ–Πολονφφθ

Αμαλία

-

αναπλθρωματικό

μζλοσ

τθσ

Οικονομικισ

Επιτροπισ

(τθλεδιάςκεψθ)
11. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι, 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 1286/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 23ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 5.000,00€ (με Φ.Π.Α.) για τθ ςυνδιοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ
των αποκαλυπτθρίων μνθμείου από τον Δικθγορικό φλλογο Μεςολογγίου με τθν Περιφζρεια Δυτικισ
Ελλάδοσ - Π.Ε. Αιτ/νιασ, θ οποία κα πραγματοποιθκεί ςτισ 24 Οκτωβρίου 2021 ςτον Κιπο των Ηρϊων».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 291447/3494/15-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ και
Σουριςμοφ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Πολιτιςμοφ, Σουριςμοφ,
Ακλθτιςμοφ και Απαςχόλθςθσ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ » (ΦΕΚ 87/Σ. Α/7-6-2010 ) όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΣΑ» (ΦΕΚ 139/Α/31-8-2019).
3. Σο άρκρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχζσ Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ και Εποπτείασ
(Ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) & Δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ .
4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Ζλεγχοσ για εκκακάριςθ και πλθρωμι δαπανϊν Δθμοςίου»
του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Σζλθ-Παράβολα, Οικειοκελισ
αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, Σροποποιιςεισ του ν. 4270/2014
και λοιπζσ διατάξεισ».
5. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/2016 ( ΦΕΚ 145Α) « Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
6. Σθν εγκφκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΘ-ΔΣΘ) του Τπουργείου Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ
διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν».
7. Σισ Α) Σθν υπϋ αρ. 88897/18-5-2018 απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ - υμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με τθν οποία ςυμπλθρϊνεται θ υπϋ αρ. 248595/2712/2016 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου , Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ » ( ΦΕΚ4309
Βϋ/30-12-2016).Β)Σθν υπ αρ.165633/8-8-2017 απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2953/βϋ/29-8-2017) με τθν οποία τροποποιείτε θ υπϋ αρ. 248595/27-122016 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Βϋ/30-122016).
8. Σθν υπ αρ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο
Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ ΠΔΕ για τθν περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ Περιφερειακοφ υμβουλίου περιφερειακισ περιόδου από 1-9-2019 ζωσ και 31-12-2023.
9. Σθν υπ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/3-9-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 706/τ.
ΤΟΔΔ/9.9.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ».
10.Σθν υπ’ αρ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου
και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ».
11. Σθν υπ’ αρ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Αναπλιρωςθσ
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ», ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019.
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12.Σθν υπ’ αρ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/249252/4252 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Μεταβίβαςθ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»(ΦΕΚ 4372/Β/5-10-2020).
13.Σθν υπϋ αρ. 186/2020 (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8 ) Απόφαςθ (20θ υνεδρίαςθ) του Περιφερειακοφ υμβουλίου,
αναφορικά με τθν «Ζγκριςθ προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, θ ανωτζρω
απόφαςθ βρζκθκε νόμιμθ με τθν αρ. πρωτ. 2730/11-01-2021 απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με
τθν Αναμόρφωςθ του Προχπολογιςμοφ με τθν υπϋ αρικ. 21/2021 απόφαςθ Περιφερειακοφ υμβουλίου.
14.Σο υπ’ αρικμ. πρωτ: ΠΔΕ/ΔΑΑΙΣ/289099/3463/13.10.2021 αίτθμα τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ του τμιματοσ
Σουριςμοφ, Ακλθτιςμοφ, Πολιτιςμοφ και Απαςχόλθςθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ
15. Σθν υπ’αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/290564/15650/14.10.2021 διαβίβαςθ αιτιματοσ προσ τθ Δ/νςθ Οικονομικοφ –
Δθμ/κου Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε.
και ςφμφωνα με 1) Tισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 « ο Περιφερειάρχθσ αποφαςίηει για
τθν ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ όλων των εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό πιςτϊςεων,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των πιςτϊςεων που εγγράφονται ςε αυτόν με αναμόρφωςθ, με τθν ζκδοςθ
απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. Για τθν άςκθςθ τθσ αρμοδιότθτασ αυτισ δεν απαιτείται προθγοφμενθ
απόφαςθ ςυλλογικοφ οργάνου, εκτόσ αν αυτι είναι απαραίτθτθ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ
εξειδίκευςθ τθσ πίςτωςθσ. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, πριν από τθν απόφαςθ του Περιφερειάρχθ,
προθγείται απόφαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ για μζροσ ι το ςφνολο των πιςτϊςεων που χριηουν
εξειδίκευςθσ. Εξειδικευμζνθ κεωρείται θ πίςτωςθ, όταν κατονομάηεται ρθτά θ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ για τθν
οποία προορίηεται και προςδιορίηεται ςτο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίθςθσ του προχπολογιςμοφ.»
2) Tισ διατάξεισ του άρκρου 186 παράγραφοσ ΙΙ Θ του Ν.3852/2010 ςφμφωνα με τισ οποίεσ, ςτισ αρμοδιότθτεσ
των περιφερειϊν που αφοροφν ςτον τομζα Παιδείασ – Πολιτιςμοφ – Ακλθτιςμοφ περιλαμβάνονται μεταξφ
άλλων: α) θ ςυμμετοχι ςε προγράμματα πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν φορζων τθσ περιφζρειασ και των
διμων(περίπτωςθ 11), β) θ υλοποίθςθ πολιτιςτικϊν προγραμμάτων και εκδθλϊςεων υπερτοπικισ ςθμαςίασ
(περίπτωςθ 13), γ) Θ κοινι οργάνωςθ με τοπικοφσ φορείσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ
τοπικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τθ διάδοςι τθσ ςτουσ νζουσ (περίπτωςθ15), θ υλοποίθςθ ακλθτικϊν
προγραμμάτων ςε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και τθ Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ, ακλθτικοφσ
ςυλλόγουσ, διμουσ, κακϊσ και με άλλουσ φορείσ Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ Δικαίου (περίπτωςθ 19):
Θ Περιφζρεια δφναται νομίμωσ, με αποφάςεισ των ςυλλογικϊν τθσ οργάνων, να προβαίνει ςτθ διάκεςθ
πιςτϊςεων και τθ ςυνακόλουκθ καταβολι δαπανϊν, που δεν προβλζπονται μεν από διάταξθ νόμου, όμωσ είναι
λειτουργικζσ για τθν Περιφζρεια, ςυνάδουν δθλαδι προδιλωσ με τθν αποςτολι και τισ αρμοδιότθτζσ τθσ και
ςυμβάλλουν ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ ι ςτθν αντιμετϊπιςθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ, υπό τθν
ζννοια ότι θ μθ πραγματοποίθςι τουσ κα προκαλοφςε πρόβλθμα ςτθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ ι κα εμπόδιηε
τθν επιδίωξθ των νομίμων ςκοπϊν τθσ.
Περιγραφι: : υνδιοργάνωςθ εκδιλωςθσ των αποκαλυπτθρίων μνθμείου, του Δικθγορικοφ υλλόγου
Μεςολογγίου με τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ - Π.Ε. Αιτ/νίασ και κα πραγματοποιθκεί ςτισ 24 Οκτωβρίου
2021 ςτον Κιπο των Θρϊων, για εκτυπϊςεισ που κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2021.
Περιγραφι τθσ πορείασ του δικθγορικοφ ςυλλόγου από τον 19ο αιϊνα.
Σο Μεςολόγγι ζχαιρε πάντα ιδιαίτερθσ εκτιμιςεωσ, ωσ ιερόσ τόποσ, λόγω τθσ Εξόδου και τθσ μεγάλθσ προςφοράσ
αίματοσ κατά τον αγϊνα για τθν ανεξαρτθςία, και, κακϊσ λζγεται, ειδικισ μεταχείριςθσ, ωσ τόποσ καταγωγισ των
επιφανϊν πολιτικϊν Επαμεινϊνδα Δελθγιϊργθ, πυρίδωνοσ Σρικοφπθ και Χαριλάου Σρικοφπθ.
Πρωτεφουςα του νομοφ Αιτωλοακαρνανίασ και τθσ επαρχίασ Μεςολογγίου ιταν ζδρα Πρωτοδικείου και
Ειρθνοδικείου το δε 1833, όταν ιδρφκθκαν τα τρία πρϊτα δικαςτιρια, το ζνα, ςτο οποίο υπαγόταν θ δυτικι
τερεά Ελλάδα και θ δυτικι Πελοπόννθςοσ, είχε τθν ζδρα του ςτο Μεςολόγγι. Με 6.300 κατοίκουσ το 1879 και
9.500 το 1889, το Μεςολόγγι είχε 40 με 50 δικθγόρουσ. Κατά τθν απογραφι του 1879 απογράφονται 36
δικθγόροι ςτθν πόλθ και 48 ςε όλθ τθν επαρχία, ενϊ τθν ίδια χρονιά δθμοςιεφεται ςτθν «Ώρα» κατάλογοσ με τα
ονόματα 39 δικθγόρων, που ςθμειϊνεται ότι αποτελοφςαν «ςφμπαντα τον δικθγορικόν ςφλλογον Μεςολογγίου».
Κακϊσ ςϊηονται δθμοςιεφςεισ οριςμζνων ψθφιςμάτων των δικθγόρων του Μεςολογγίου, που αναφζρουν και
όλα τα ονόματα των υπογραφόντων, ζχουμε διάφορεσ ονομαςτικζσ καταςτάςεισ τουσ, διαφορετικϊν
χρονολογιϊν, που όμωσ δεν είναι πλιρεισ: 19 δικθγόροι υπζγραψαν το 1875 διλωςθ κατά του Βοφλγαρθ¨ 39
υπζγραψαν το 1879 ψιφιςμα που εκδόκθκε για το κάνατο του Επαμεινϊνδα Δελθγιϊργθ¨ 23 υπζγραψαν το
1885 ψιφιςμα που εκδόκθκε για το κάνατο του ςυμπολίτθ τουσ γιατροφ Ακαναςίου Δροςίνθ, 22 υπζγραψαν το
1886 ςυγχαρθτιριο τθλεγράφθμα προσ τον Χαρίλαο Σρικοφπθ και 31 υπζγραψαν το 1896 ψιφιςμα που
ελίδα 4 από 7

ΑΔΑ: ΩΦΚ57Λ6-ΩΒΗ
εκδόκθκε για τον κάνατο του ίδιου πολιτικοφ. τον «Οδθγό» όμωσ του 1892 αναφζρονται ονομαςτικά 45
δικθγόροι.
Ο Δικθγορικόσ φλλογοσ Μεςολογγίου είναι μάλλον ο τρίτοσ ςφλλογοσ που ιδρφκθκε, μετά από αυτοφσ των
Ακθνϊν και τθ Καλαμάτασ: τον Μάιο του 1866 ςε ζκτατθ ςυνζλευςι τουσ οι Μεςολογγίτεσ δικθγόροι
αποφάςιςαν τθν ίδρυςι του, εκλζγοντασ ωσ πρόεδρο τον Α. Ροντιρθ. Πικανόν να πρόκειται για τον Ακανάςιο
Ροντιρθ, βουλευτι, υπουργό Ναυτικϊν ςτθ κυβζρνθςθ Βοφλγαρθ το 1864 και μετζπειτα κακθγθτι του
διοικθτικοφ δικαίου.
Ο Ροντιρθσ ζςπευςε να ανακοινϊςει ςτον Δικθγορικό φλλογο Ακθνϊν τθν ίδρυςθ του ςυλλόγου, προτείνοντάσ
του ςτενι ςυνεργαςία. Ο ςφλλογοσ των Ακθνϊν ανταποκρίκθκε αμζςωσ, χαρακτθρίηοντασ μάλιςτα τον ςκοπό
των δφο ςυλλόγων όχι μόνον «ευγενι» αλλά και «ιερό».
Αμζςωσ μετά τθν ίδρυςι του, ο Δικθγορικόσ φλλογοσ Μεςολογγίου αςχολικθκε με τα κζματα που
απαςχολοφςαν ιδιαίτερα τα μζλθ του. Καταρχιν ςυνζταξε υπόμνθμα ςχετικά με τθν κακι κατάςταςθ των
δικαςτθρίων, το οποίο απζςτειλε ςτα τζλθ Μαΐου ςτον υπουργό Δικαιοςφνθσ, τον Μεςολογγίτθ Επαμεινϊνδα
Δελθγιϊργθ. Ο Δελθγϊργθσ, ςτον οποίο είχε υποβλθκεί και αντίςτοιχο υπόμνθμα του Δικθγορικοφ υλλόγου
Ακθνϊν, δεν ζδωςε ςυγκεκριμζνθ απάντθςθ και θ κατάςταςθ δεν βελτιϊκθκε ςφντομα αιςκθτά.
Ο ςφλλογοσ ςτο υπόμνθμά του διαμαρτυρόταν για τθν κακυςτζρθςθ ςτθν ζκδοςθ των αποφάςεων, τθν αποφυγι
ζκδοςθσ οριςτικϊν αποφάςεων, τθν απϊλεια εγγράφων ι και ακόμθ ολόκλθρθσ τθσ δικογραφίασ, τθν ζλλειψθ
ηιλου των δικαςτϊν, τθν ολιγωρία τουσ όςον αφοροφςε ςτθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ πολιτικισ δικονομίασ
και τζλοσ τθν ζλλειψθ τακτικισ διάςκεψθσ πριν από τθν ζκδοςθ των αποφάςεων, που εκδίδονταν ςυνικωσ μόνο
από τον ειςθγθτι. Πρότεινε δε ςτθ ςυνζχεια μζτρα, τα οποία κεωροφςε κατάλλθλα για τθ κεραπεία των κακϊσ
εχόντων. Σο υπόμνθμα, κατά παράκλθςθ του ςυλλόγου, όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρεται, δθμοςιεφκθκε
αργότερα και ςτθν «Εφθμερίδα Νομικι και των Αγγελιϊν».
Ο ςφλλογοσ ςτισ επόμενεσ ςυνεδριάςεισ του αςχολικθκε με επί μζρουσ κζματα τθσ νομοκεςίασ, που κατά τθ
γνϊμθ του ζπρεπε να τροποποιθκοφν. Ζτςι για παράδειγμα πρότεινε τθν κατάργθςθ του κεςμοφ τθσ απόπειρασ
ςυμβιβαςμοφ, θ οποία είχε ςυνικωσ μόνο αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ δαπάνθσ και τθν κακυςτζρθςθ τθσ
ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ.
Σον επόμενο χρόνο ο ςφλλογοσ απζςτειλε νζο υπόμνθμα ςτθν «Εφθμερίδα Νομικι και των Αγγελιϊν»,
αναφερόμενο ςτθ ςυνταξιοδότθςθ δικθγόρων που είχαν διατελζςει δθμόςιοι υπάλλθλοι πριν να διοριςκοφν και
οι οποίοι, κακϊσ προςμετροφςαν ςτα ςυντάξιμα χρόνια τουσ τθν προθγοφμενθ υπθρεςία τουσ, μποροφςαν να
ςυνταξιοδοτθκοφν ωσ δικθγόροι ακόμθ και θμζρεσ μόνον μετά τον διοριςμό τουσ.
Θ επόμενθ αναφορά ςτον ςφλλογο που ςυνάντθςα, ιταν το 1875, όταν εξζδωςε ςτισ 2 Απριλίου διλωςθ
καταδικάηοντασ τθν παραβίαςθ του υντάγματοσ. Σθ διλωςθ υπζγραφαν 19 δικθγόροι, υπογράφοντεσ ωσ μζλθ
του Δικθγορικοφ υλλόγου Μεςολογγίου: π. Ψωμάκθσ, πρόεδροσ μάλλον του ςυλλόγου κατά τθν περίοδο 18751879, Ιωάννθσ Αλεξανδρόπουλοσ, Ηαφείριοσ Βαλβθσ, Δθμιτριοσ Βουλπιϊτθσ, βουλευτισ Ευρυτανίασ και
μετζπειτα υπουργόσ Δικαιοςφνθσ, π. Βουλπιϊτθσ, Δθμιτριοσ Δεςποταίοσ, μετζπειτα βουλευτισ Ναυπακτίασ,
Δθμιτριοσ Δθμθτριάδθσ, υμεϊν Ηορμπάσ, Χριςτοσ Καψάλθσ, μετζπειτα πρόεδροσ του Αρείου Πάγου, Σθλζμαχοσ
Κωτςάκθσ, Ακανάςιοσ Παπακϊςτασ, πολιτευόμενοσ ςτθν επαρχία Ναυπακτίασ, Ιωάννθσ Ράγκοσ, Ανδρζασ κάκασ,
Σιμολζων Σςαγκαράκθσ, μετζπειτα πρόεδροσ του ςυλλόγου, Αχιλλεφσ Σςιμπουράκθσ, πρόεδροσ δθμοτικοφ
ςυμβουλίου Μεςολογγίου και πολιτευόμενοσ ςτθν επαρχία Σριχωνίασ, Αλζξανδροσ Χαλκιόπουλοσ, Δ.Γ. Ψωμάκθσ,
Κωνςταντίνοσ Ψωμάκθσ και ο μετζπειτα βουλευτισ Μεςολογγίου Μιλτιάδθσ Γουλιμισ, για τον οποίο είπε ο
Χαρίλαοσ Σρικοφπθσ το γνωςτό «ανκ’θμϊν ο κφριοσ Γουλιμισ».
Θ προαναφερόμενθ δαπάνθ CPV: 79824000-6 - Τπθρεςίεσ εκτφπωςθσ και διανομισ ποςοφ 5.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2021 τθσ Π.Δ.Ε-Π.Ε Αιτωλοακαρνανίασ
Θ δαπάνθ θ οποία κα προκλθκεί από τθ ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ ςτθν εν λόγω εκδιλωςθ, ςφμφωνα με τα
προαναφερόμενα, μπορεί να μθν εξυπθρετεί άμεςα τθ λειτουργικι δραςτθριότθτα τθσ Περιφζρειασ ι να μθν
ςυνδζεται με τισ λειτουργικζσ τθσ ανάγκεσ, ςυντελεί όμωσ ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν και των αρμοδιοτιτων
τθσ όπωσ αυτζσ καταγράφονται ςτον ιδρυτικό νόμο (Ν.3852/2010) και ςυγκεκριμζνα καλφπτουν, τθν κοινι
οργάνωςθ με τοπικοφσ φορείσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ και τθ διάδοςι τθσ ςτουσ νζουσ, αλλά και μία εκ των βαςικϊν επιδιϊξεων τθσ που πρζπει να είναι θ
προϊκθςθ πολιτικϊν και δράςεων οι οποίεσ προάγουν τισ θκικζσ αξίεσ, τθν αρετι, τθν ελευκζρα βοφλθςθ, τθ
ςυλλογικι προςπάκεια αλλά κυρίωσ τθν ατομικι προςπάκεια ωσ μζςο εςωτερικισ απελευκζρωςθσ και
ανκρϊπινθσ ολοκλιρωςθσ.
ε ςυνζχεια των ανωτζρω αιτοφμαςτε:
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Σθν ζγκριςθ του ςυνολικοφ ποςοφ των 5.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, ςτον εγκεκριμζνο
προχπολογιςμό ζτουσ 2021 τθσ ΠΔΕ για τθ ςυνδιοργάνωςθ εκδιλωςθσ των αποκαλυπτθρίων μνθμείου, του
Δικθγορικοφ υλλόγου Μεςολογγίου με τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ - Π.Ε Αιτ/νίασ και κα πραγματοποιθκεί
ςτισ 24 Οκτωβρίου 2021 ςτον Κιπο των Θρϊων.
Θ ανωτζρω δαπάνθ των 5.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ κα βαρφνει τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό
ζτουσ 2021 τθσ Π.Δ.Ε-Π.Ε.Αιτ/νιασ .

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».
 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.
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 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.: 291447/3494/15-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ και
Σουριςμοφ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Πολιτιςμοφ, Σουριςμοφ,
Ακλθτιςμοφ και Απαςχόλθςθσ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ.

ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 5.000,00€ (με Φ.Π.Α.), για τθ ςυνδιοργάνωςθ τθσ
εκδιλωςθσ των αποκαλυπτθρίων μνθμείου από τον Δικθγορικό φλλογο Μεςολογγίου με τθν
Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ - Π.Ε. Αιτ/νιασ, θ οποία κα πραγματοποιθκεί ςτισ 24 Οκτωβρίου 2021 ςτον
Κιπο των Ηρϊων.

Η ανωτζρω δαπάνθ κα βαρφνει τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό ζτουσ 2021 τθσ Π.Δ.Ε-Π.Ε. Αιτ/νιασ.

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ.κ. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ,
Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα, πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ και
Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςαν αρνθτικά.
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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