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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 1
1θ ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ (ΜΙΚΣΗ)
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα ςιμερα, τθν 25θ Ιανουαρίου 2022 θμζρα Σρίτθ 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.:
17841/56/21-01-2022 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.

Φίλιασ Ανδρζασ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Μαυρομμάτθσ Ακανάςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Μπονάνοσ Χαράλαμποσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

(τθλεδιάςκεψθ)
6.

Καπλάνθσ Διονφςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Καρπζτασ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Παπαδόπουλοσ Παναγιϊτθσ (Σάκθσ) - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
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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.
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 2ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζκκεςθ
Πεπραγμζνων Βϋ Εξαμινου 2021 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 17837/55/21-01-2022 ειςιγθςθ του Εντεταλμζνου υμβοφλου –
Βοθκοφ Περιφερειάρχθ, τζωσ Προζδρου Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. κ. ακελλαρόπουλου
Παναγιϊτθ, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
ΕΙΑΓΩΓΗ
ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ(01/07/2021 – 31/12/2021)
Η Οικονομικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ είναι το ςυλλογικό όργανο ςθμαντικϊν αποφάςεων για τθ
λειτουργία του Οργανιςμοφ, και ταυτόχρονα ζνα ιςχυρό πολιτικό όργανο με κακοριςτικζσ αποφαςιςτικζσ,
ελεγκτικζσ και γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ.
Μάλιςτα με ςυνεχείσ νομοκετικζσ τροποποιιςεισ θ Οικονομικι Επιτροπι αναλαμβάνει και νζεσ ςθμαντικζσ
αρμοδιότθτεσ, κακιςτϊντασ τθν ζνα πανίςχυρο ςυλλογικό όργανο, για το οποίο πεποίκθςι μασ είναι ότι με
διαφάνεια, ευρφτατεσ ςυναινζςεισ και λογοδοςία μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν υλοποίθςθ ςθμαντικοφ ζργου
προσ όφελοσ τθσ Δυτικισ Ελλάδασ και των ςυμπολιτϊν μασ.
Σφμφωνα λοιπόν με το αρ. 176 του Ν. 3852/2010, όπωσ αντικαταςτάκθκε και ιςχφει θ Οικονομικι Επιτροπι:
α)Καταρτίηει και δθμοςιεφει με πράξθ του Ρροζδρου τθσ, τον κανονιςμό λειτουργίασ τθσ.
β) Συντάςςει και ειςθγείται το ςχζδιο του προχπολογιςμοφ και ελζγχει τθν πρόοδο υλοποίθςισ του. Ζχει τθν
ευκφνθ για τθν πιςτι εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ και υποβάλλει ανά τρίμθνο ζκκεςθ προσ το
περιφερειακό ςυμβοφλιο, ςτθν οποία παρουςιάηεται θ κατάςταςθ των εςόδων και εξόδων του Ρεριφζρειασ.
Η ζκκεςθ αυτι, ςτθν οποία καταχωροφνται και τυχόν παρατθριςεισ τθσ μειοψθφίασ, δθμοςιεφεται
υποχρεωτικά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ.
γ) Εγκρίνει τον απολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ και τουσ προχπολογιςμοφσ, ιςολογιςμοφσ, απολογιςμοφσ, ετιςια
προγράμματα δράςθσ και τισ εκκζςεισ πεπραγμζνων των νομικϊν προςϊπων και επιχειριςεων τθσ
Ρεριφζρειασ.
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δ) Αποφαςίηει για τθν υποβολι αιτθμάτων πρόςλθψθσ του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των δικθγόρων και νομικϊν ςυμβοφλων με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ και των
ςυμβαςιοφχων μίςκωςθσ ζργου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, κακϊσ και για τθν αναγκαιότθτα
πρόςλθψθσ του προςωπικοφ τθσ περ. ιε’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) και του άρκρου 36
του ν. 4765/2021.
ε) Ειςθγείται ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο το πολυετζσ ςχζδιο αξιοποίθςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ
Ρεριφζρειασ και ζχει τθν ευκφνθ και τθν αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα για τθν υλοποίθςι του. Για τθν ετιςια
πρόοδο υλοποίθςθσ του ςχεδίου, ο Ρρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ενθμερϊνει το περιφερειακό
ςυμβοφλιο, ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ, κατά τον μινα Δεκζμβριο κάκε ζτουσ. ςτ) Αςκεί το ςφνολο των κακθκόντων
και των αρμοδιοτιτων ανακζτουςασ αρχισ για τισ ςυμβάςεισ ζργου, μελετϊν, υπθρεςιϊν και προμθκειϊν,
ανεξαρτιτωσ προχπολογιςμοφ, πλθν των περιπτϊςεων απευκείασ ανάκεςθσ που υπάγονται ςτθν
αρμοδιότθτα του Ρεριφερειάρχθ και των περιπτϊςεων του άρκρου 44 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147), και
αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ και παραλαβι των πάςθσ φφςεωσ μελετϊν τθσ Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με το
άρκρο 189 του ν. 4412/2016.
η) Αποφαςίηει για τθν υποβολι προτάςεων εκ μζρουσ τθσ Ρεριφζρειασ για τθ χρθματοδότθςθ ι επιχοριγθςθ
δράςεων, προγραμμάτων και αντίςτοιχων ζργων από εκνικοφσ πόρουσ, πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι
οποιουδιποτε άλλου φορζα και αποφαςίηει, όπου απαιτείται, για τθν αποδοχι χρθματοδότθςθσ ι
επιδότθςθσ ι επιχοριγθςθσ πράξεων που εντάςςονται ςτα πάςθσ φφςεωσ αναπτυξιακά προγράμματα ι
προγράμματα επιχοριγθςθσ.
θ) Αποφαςίηει για τθ ςφναψθ τθν ζγκριςθ των όρων και τθ ςφναψθ κάκε είδουσ προγραμματικϊν ςυμβάςεων
και ςυμβάςεων του άρκρου 12 του ν. 4412/2016.
κ) Αποφαςίηει για τθν υποβολι προςφυγϊν ςτισ διοικθτικζσ αρχζσ και αποφαςίηει για τθν άςκθςθ ι μθ όλων
των ζνδικων βοθκθμάτων και των ζνδικων μζςων, κακϊσ και για τθν παραίτθςθ από αυτά. Αποφαςίηει τον
ςυμβιβαςμό ι τθν κατάργθςθ δίκθσ που ζχει αντικείμενο μζχρι ποςοφ εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, πλζον
ΦΡΑ. Πταν το αντικείμενο τθσ δίκθσ είναι άνω του ποςοφ αυτοφ, τότε ειςθγείται τθ λιψθ απόφαςθσ από το
περιφερειακό ςυμβοφλιο. Δεν επιτρζπεται ςυμβιβαςμόσ ι κατάργθςθ δίκθσ για απαιτιςεισ μιςκϊν,
επιδομάτων, αποηθμιϊςεων, εξόδων παράςταςθσ, εξόδων κίνθςθσ και γενικά μιςκολογικϊν παροχϊν
οποιαςδιποτε μορφισ, εξαιρουμζνων εκείνων για τισ οποίεσ το νομικό ηιτθμα ζχει επιλυκεί με απόφαςθ
ανωτάτου δικαςτθρίου. Η διάτα- ξθ του προθγοφμενου εδαφίου, ειδικά για τθν άςκθςθ ενδίκων μζςων κατά
απόφαςθσ, δεν εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ δίκθσ που αφορά ςτον προςδιοριςμό ι τθ μετατροπι τθσ
εργαςιακισ ςχζςθσ μεταξφ εργαηομζνων και τθσ Ρεριφζρειασ. Η απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τισ
περιπτϊςεισ των προθγοφμενων εδαφίων, λαμβάνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ δικθγόρου, θ ζλλειψθ τθσ
οποίασ ςυνεπάγεται ακυρότθτα τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Η παροφςα ρφκμιςθ ιςχφει και όταν θ αρμοδιότθτα
αςκείται από το περιφερειακό ςυμβοφλιο.
ι)Αποφαςίηει για:
i. τθ μετακίνθςθ και τθν ζγκριςθ τθσ αποηθμίωςθσ των δαπανϊν μετακίνθςθσ του Ρεριφερειάρχθ, των
αντιπεριφερειαρχϊν και των περιφερειακϊν ςυμβοφλων, εκτόσ τθσ ζδρασ τθσ Ρεριφζρειασ για εκτζλεςθ
υπθρεςίασ. Σε κατεπείγουςεσ περιπτϊςεισ επιτρζπεται να μετακινθκεί εκτόσ ζδρασ ο Ρεριφερειάρχθσ,
αντιπεριφερειάρχθσ ι μζλοσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου χωρίσ προθγοφμενθ απόφαςθ τθσ οικονομικισ
επιτροπισ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ επιτροπι αποφαςίηει ςτθν αμζςωσ επόμενθ ςυνεδρίαςι τθσ, αν θ
μετακίνθςθ ιταν επιβεβλθμζνθ ι όχι,
ii. τθν καταβολι εξόδων κίνθςθσ και θμεριςιασ αποηθμίωςθσ, ςε ιδιϊτεσ μζλθ επιτροπϊν ι ομάδων εργαςίασ
ι ομάδων διοίκθςθσ ζργου, που ςυγκροτοφνται από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι ι τον Ρεριφερειάρχθ, για
μετακινιςεισ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό, οι οποίεσ γίνονται για εκτζλεςθ υπθρεςίασ, ςχετικισ με το
ζργο τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Αϋ 94),
iii. για τθν τροποποίθςθ του φυςικοφ ι οικονομικοφ αντικειμζνου ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τθν
εφαρμοηόμενθ ςε κάκε περίπτωςθ νομοκεςία. Στισ ςυμβάςεισ του προθγοφμενου εδαφίου εγκρίνει το
πρωτόκολλο παραλαβισ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ,
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iv. για τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε μορφισ
δθμοπραςιϊν και διαγωνιςμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που αφοροφν ςε ζργα, μελζτεσ,
προμικειεσ και υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ
από μζλθ τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ.
ια) Αξιολογεί και μελετά τθν ανάγκθ ςφναψθσ δανείων με χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, διαπραγματεφεται με
αυτά τον κακοριςμό των όρων δανειοδότθςθσ και υποβάλλει ςχετικι ειςιγθςθ προσ το περιφερειακό
ςυμβοφλιο.
ιβ) Αποφαςίηει για τθν πρόςλθψθ πλθρεξουςίου δικθγόρου και τθν ανάκλθςθ τθσ πλθρεξουςιότθτάσ του, ςε
όςεσ περιφζρειεσ, είτε δεν ζχουν προςλθφκεί δικθγόροι με μθνιαία αντιμιςκία είτε αυτοί που ζχουν
προςλθφκεί δεν ζχουν δικαίωμα να παρίςτανται ςε ανϊτατα δικαςτιρια. Μπορεί, επίςθσ, να ανακζτει τθν
παροχι γνωμοδοτιςεων, μόνο εφόςον δεν ζχουν προςλθφκεί δικθγόροι, με μθνιαία αντιμιςκία. Με
απόφαςι τθσ, είναι δυνατι, κατ’ εξαίρεςθ, θ ανάκεςθ ςε δικθγόρο, εξϊδικου ι δικαςτικοφ χειριςμοφ, ανά
υπόκεςθ, ηθτθμάτων, τα οποία ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία για τα ςυμφζροντα τθσ περιφζρειασ και απαιτοφν
εξειδικευμζνθ γνϊςθ ι εμπειρία. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, για τον οριςμό τθσ αμοιβισ του δικθγόρου
εφαρμόηεται κατ’ αναλογία το άρκρο 281 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).
ιγ) Αποφαςίηει για τθν αποδοχι κλθρονομιϊν, κλθροδοςιϊν και δωρεϊν προσ τθν Ρεριφζρεια.
ιδ) Αποφαςίηει για τθ ςφναψθ χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων (leasing) μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και
οχθμάτων τθσ Ρεριφζρειασ.
ιε) Αποφαςίηει για τθν αποδοχι πάςθσ φφςεωσ χρθματοδοτιςεων, επιχορθγιςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων
κατανομϊν Κεντρικϊν Αυτοτελϊν Ρόρων, επιδοτιςεων, δωρεϊν προσ τθν Ρεριφζρεια και αποφάςεων
ζνταξθσ πράξεϊν τθσ ςε αναπτυξιακά προγράμματα, κακϊσ και για τθν παροχι δεςμευτικισ ειςιγθςθσ
αναμόρφωςθσ του προχπολογιςμοφ, κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 1 του άρκρου ζκτου τθσ από 22.8.2020
Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Αϋ 161), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του ν. 4722/2020 (Αϋ 177).
ιςτ) Αποφαςίηει για τθν αγορά, παραχϊρθςθ χριςθσ, μίςκωςθ και εκμίςκωςθ κινθτϊν και ακινιτων.
ιη) Ειςθγείται ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο τα ςχζδια κανονιςτικϊν αποφάςεων τθσ περιφζρειασ και
παρακολουκεί τθν υλοποίθςι τουσ.
ιθ) Κθρφςςει τθν αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ ακινιτου για ζργα αρμοδιότθτασ τθσ οικείασ περιφζρειασ, όταν
ζχει εκδοκεί πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου περί υπαγωγισ τθσ απαλλοτρίωςθσ ςτθ διαδικαςία του
άρκρου 7Α του Κϊδικα Αναγκαςτικϊν Απαλλοτριϊςεων Ακινιτων που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν.
2882/2001 (Α’ 17).
ικ) Αποφαςίηει για τθν ίδρυςθ ι ςυμμετοχι τθσ περιφζρειασ ςε Αναπτυξιακό Οργανιςμό Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ του άρκρου 2 του ν. 4674/2020 (Αϋ 53) ι για τθν προςαρμογι υφιςταμζνων αναπτυξιακϊν
ανωνφμων εταιρειϊν και δικτφων περιφερειϊν ςτισ διατάξεισ του άρκρου 2 του ν. 4674/2020.
Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ είναι αποκλειςτικζσ. Με ειδικι απόφαςθ που λαμβάνεται
ομόφωνα, θ Οικονομικι Επιτροπι μπορεί να παραπζμπει ςυγκεκριμζνο κζμα τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ ςτο
περιφερειακό ςυμβοφλιο για τθ λιψθ απόφαςθσ, εφόςον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από τθν ιδιαίτερθ
ςοβαρότθτά του. Με απόφαςι του, θ οποία λαμβάνεται με απόλυτθ πλειοψθφία, το περιφερειακό ςυμβοφλιο
μπορεί να μεταβιβάηει περαιτζρω αρμοδιότθτεσ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι.
Η Οικονομικι Επιτροπι λογοδοτεί ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο, δια μζςου του Ρροζδρου τθσ, με τθν
υποβολι ζκκεςθσ πεπραγμζνων ανά εξάμθνο. Η ζκκεςθ ςυηθτείται ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ του οικείου
ςυμβουλίου.
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Ωσ Ρρόεδροσ τθσ Οικονομικήσ Επιτροπήσ ςε αυτι τθν περίοδο τθσ Ρεριφερειακισ Αρχισ ζχω τθν τιμι να ςασ
παρουςιάςω τθν δεφτερθ ζκκεςθ πεπραγμζνων για το ζργο τθσ Επιτροπισ που επιτελζςτθκε ςτο διάςτθμα
από 01/07/2021 ζωσ και 31/12/2021.
Για λόγουσ επαρκοφσ κατανόθςθσ και ευκολίασ ςτθν ανάγνωςθ, χρθςιμοποιικθκαν πίνακεσ όπου
αναγράφονται εντόσ των πεδίων τουσ ςθμαντικά ςτοιχεία τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά. Επιπρόςκετα οι
πίνακεσ ςυνοδεφονται με ςφντομεσ αλλά ςαφείσ ερμθνείεσ.
Στθ ςυνζχεια ακολουκεί ανάλυςθ και ερμθνεία των πεπραγμζνων τθσ οικονομικισ επιτροπισ, όπωσ
αποτυπϊκθκαν ςτο δεφτερο εξάμθνο τουσ τρζχοντοσ ζτουσ.
ΕΝΟΣΗΣΑ 1
ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Αποτελεί αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ πωσ όλουσ αυτοφσ τουσ μινεσ θ Οικονομικι Επιτροπι ζχει καταφζρει να
ςυνεδριάηει τακτικά κάκε εβδομάδα ςυγκεκριμζνθ θμζρα και ϊρα. Στοιχείο που επιδεικνφει εξαιρετικι
ςυνζπεια και ορκό προγραμματιςμό. Ωςτόςο όπωσ είναι φυςικό οριςμζνεσ ςυνεδριάςεισ είχαν ζκτακτο
χαρακτιρα και αυτό για κακαρά λόγουσ κατεπείγοντοσ.
Ραρόλα αυτά θ Οικονομικι Επιτροπι και το Τμιμα Συλλογικϊν Οργάνων ανταποκρίκθκαν με τθν αρμόηουςα
ταχφτθτα ςτθν οργάνωςθ και τον ςυντονιςμό των ζκτακτων ςυνεδριάςεων, με ςκοπό να περατωκοφν
επιτυχϊσ τα επείγοντα ηθτιματα που ςυηθτικθκαν ςτισ ςυνεδριάςεισ αυτζσ.
Η αιτιολόγθςθ των ζκτακτων ςυνεδριάςεων επεξθγικθκε πλιρωσ τόςο κατά τθν αποςτολι τθσ πρόςκλθςθσ
ςυνεδρίαςθσ όςο και πριν τθν ζναρξθ τθσ.
Οι ςυνεδριάςεισ που πραγματοποιικθκαν για το δεφτερο εξάμθνο του 2021 ιταν τριάντα ζξι (36) ςυνολικά.
Οι είκοςι ζξι (26) εξ αυτϊν ιταν τακτικζσ και οι δζκα (10) ιταν ζκτακτεσ.
Πίνακασ 1.1 Πλήθοσ ςυνεδριάςεων Ο.Ε.
Σρόποσ υνεδρίαςησ

Αριθμόσ υνεδριάςεων

Ποςοςτό (%)

Σακτικζσ υνεδριάςεισ

26

72,22

Ζκτακτεσ υνεδριάςεισ

10

27,78

φνολο

36

100

Πςον αφορά τον τρόπο ζνταξθσ/ςυηιτθςθσ των κεμάτων ςτισ ςυνεδριάςεισ, αξιοςθμείωτο αποτελεί το
γεγονόσ πωσ όλουσ αυτοφσ τουσ μινεσ τα κζματα εκτόσ θμερθςίασ μειϊκθκαν ςε εξαιρετικό βακμό και
ςυηθτικθκαν μόνο για απόλυτα αιτιολογθμζνο κατεπείγοντα λόγο. Τα κζματα που ςυηθτικθκαν είχαν
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πλιρθσ ειςθγιςεισ και ςυνοδεφονταν από όλα τα υποςτθρικτικά ζγγραφα, διευκολφνοντασ τθ λιψθ των
αποφάςεων.
Τα πλικοσ των κεμάτων που ςυηθτικθκαν εντόσ θμερθςίασ είναι επτακόςια ογδόντα τζςςερα (784) και τα
εκτόσ θμερθςίασ μόλισ ςαράντα τρία (43) ςε ςφνολο οκτακοςίων είκοςι επτά (827) αποφάςεων.
Αυτά τα ςτοιχεία κακιςτοφν ζκδθλο το γεγονόσ ότι τα μζλθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ κατείχαν τα κζματα
προσ ςυηιτθςθ ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, ϊςτε να μελετθκοφν με τθ δζουςα προςοχι.
Πίνακασ 1.2 Θζματα εντόσ & εκτόσ ημερηςίασ

Σρόποσ ζνταξησ Θεμάτων

Αριθμόσ αποφάςεων

Ποςοςτό (%)

Εντόσ Ημερηςίασ

784

94,08

Εκτόσ Ημερηςίασ

43

5,92

φνολο

827

100

Αναφορικά με τον τρόπο λιψθσ αποφάςεων, ιςχυρι πλειοψθφία των κεμάτων που ςυηθτικθκαν και για τα
οποία ελιφκθ απόφαςθ, ψηφίςτηκαν ομόφωνα από το ςϊμα τθσ οικονομικισ επιτροπισ.
Το γεγονόσ αυτό φανερϊνει πωσ τα κζματα που τζκθκαν προσ ψιφιςθ ζλαβαν μεγάλθσ αναγνϊριςθσ, από το
ςφνολο των μελϊν τθσ οικονομικισ επιτροπισ, επιβεβαιϊνοντασ παράλλθλα τθν ςθμαντικότθτα τουσ αλλά και
τον κακοριςτικό τουσ ρόλο ωσ προσ τθν ωφελιμότθτά τουσ.
Η οικονομικι επιτροπι επεδίωξε και κατάφερε, ακόμα και ςτο αςφυκτικό πλαίςιο τθσ λειτουργίασ τθσ, μζςω
τθλεδιαςκζψεων ι μικτϊν ςυνεδριάςεων, να υπάρχουν κατά το δυνατόν ανοικτζσ ςυνεδριάςεισ με τθ
ςυμμετοχι των ειςθγθτϊν, των υπθρεςιακϊν ςτελεχϊν αλλά και κάκε άμεςα ενδιαφερομζνου.
Στο ςθμείο αυτό πρζπει να τονιςτεί πωσ οι αποφάςεισ διεκπεραιϊνονται άμεςα, ςε μζγιςτο χρόνο δφο
θμερϊν μετά το πζρασ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
Πίνακασ 1.3 Σρόποσ λήψησ αποφάςεων
Σρόποσ Λήψησ

Αριθμόσ αποφάςεων

Ποςοςτό (%)

Ομόφωνεσ

510

61,67

Κατά πλειοψηφία

317

38,33

φνολο

827

100

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οριςμζνα ςτατιςτικά ςτοιχεία αναφορικά με τισ ςυνεδριάςεισ τθσ οικονομικισ
επιτροπισ κακϊσ και τισ αποφάςεισ τθσ.
Ππωσ αναφζρκθκε και ςτθν αρχι τθσ εν λόγω ενότθτασ το πλικοσ των ςυνεδριάςεων που
πραγματοποιικθκαν είναι τριάντα ζξι (36). Ο μζςοσ όροσ των ςυνεδριάςεων ανά μινα ιταν ζξι (6) και οι
αποφάςεισ που εκδίδονταν μθνιαίωσ υπολογίηονται περίπου ςτισ εκατόν τριάντα οχτϊ (137,83).
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Επομζνωσ, ο μζςοσ όροσ αποφάςεων ανά ςυνεδρίαςθ υπολογίηεται περίπου ςτισ είκοςι τρεισ (22,97).
Πίνακασ 1.4 Λοιπά ςτατιςτικά ςτοιχεία ςτο ςφνολο των ςυνεδριάςεων
Πλήθοσ

Μ.Ο. ανά μήνα

υνεδριάςεισ

36

6

Αποφάςεισ

827

137,83

Αποφάςεισ ανά υνεδρίαςη

22,97

Ωςτόςο για τθν φπαρξθ μιασ πιο ςαφοφσ εικόνασ, παρουςιάηονται και τα ςτοιχεία αναφορικά με τισ τακτικζσ
ςυνεδριάςεισ (πίνακασ 1.5).
Το πλικοσ των τακτικϊν ςυνεδριάςεων που πραγματοποιικθκαν είναι είκοςι ζξι (26). Συνεπϊσ 0 μζςοσ όροσ
ανά μινα είναι περίπου τζςςερισ (4,33) και οι αποφάςεισ που εκδίδονται μθνιαίωσ είναι περίπου εκατό
τριάντα μία (130,66).
Ο μζςοσ όροσ αποφάςεων ανά τακτικι ςυνεδρίαςθ υπολογίηεται περίπου ςτισ τριάντα (30,15).
Πίνακασ 1.5 Λοιπά ςτατιςτικά ςτοιχεία ςτο ςφνολο των τακτικϊν ςυνεδριάςεων
Πλήθοσ
Μ.Ο. ανά μήνα
υνεδριάςεισ

26

4,33

Αποφάςεισ

790

131,67

Αποφάςεισ ανά Σακτική υνεδρίαςη

30,38

Στθ ςυνζχεια παρατίκενται επιπλζον ςτοιχεία για τισ ζκτακτεσ ςυνεδριάςεισ.
Οι δζκα τον αρικμό ζκτακτεσ ςυνεδριάςεισ που πραγματοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια του δευτζρου
εξαμινου είναι λιγότερεσ από αυτζσ του πρϊτου εξάμθνου (12) και το πλικοσ των κεμάτων και κατ’ επζκταςθ
αποφάςεων που ελιφκθςαν ιταν ςχετικά μικρό.
Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτισ δζκα ζκτακτεσ ςυνεδριάςεισ του δεφτερου εξαμινου, ελιφκθςαν ςαράντα τρεισ
αποφάςεισ. Δθλαδι ανά ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ οι αποφάςεισ που ελιφκθςαν ιταν περίπου τζςςερισ (4,3).
Το γεγονόσ αυτό δικαιολογείται απόλυτα μιασ και οι κατά κανόνα ζκτακτεσ και εν μζρει πρωτόγνωρεσ
ςυνκικεσ του ευρφτερου εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ επζβαλλε τθν αναγκαιότθτα να ςυνεδριάςει θ
οικονομικι επιτροπι για τθ διεκπεραίωςθ ηθτθμάτων κατεπείγουςασ ςθμαςίασ.
Πίνακασ 1.6 Λοιπά ςτατιςτικά ςτοιχεία ςτο ςφνολο των ζκτακτων ςυνεδριάςεων

υνεδριάςεισ

Πλήθοσ

Μ.Ο. ανά μήνα

10

1,67
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Αποφάςεισ

37

Αποφάςεισ ανά Ζκτακτη υνεδρίαςη

6,17
3,7

ΕΝΟΣΗΣΑ 2
ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Εκτόσ των αποφάςεων που ζχουν υπθρεςιακό χαρακτιρα, θ Επιτροπι ςυηιτθςε και αποφάςιςε για
ςθμαντικζσ δράςεισ, ζργα, μελζτεσ, προμικειεσ και υπθρεςίεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα:

για προτάςεισ υποβολήσ νζων ζργων

για δημοπρατήςεισ

για κατακυρϊςεισ

για προγραμματικζσ ςυμβάςεισ

για αποφάςεισ μεταφοράσ μαθητϊν

για αποφάςεισ αποδοχήσ παραχϊρηςησ

για προςλήψεισ προςωπικοφ

για λοιπά υπηρεςιακά θζματα
Στθ ςυνζχεια ακολουκοφν πίνακεσ και αλλά και ςφντομοσ ςχολιαςμόσ/ερμθνεία ωσ προσ τισ παραπάνω
ενζργειεσ.
ΠΡΟΣΑΕΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
Για το δεφτερο εξάμθνο του 2021 οι αποφάςεισ που ςυηθτικθκαν και ελιφκθςαν αναφορικά με νζα ζργα που
πρόκειται να ςυμβάλλουν ςτθν αναπτυξιακι τροχιά τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ είναι δζκα πζντε (15).
Από το πλικοσ αυτϊν των αποφάςεων, οι υποβολζσ προτάςεων χρθματοδότθςθσ αφοροφν δζκα οκτϊ νζεσ
πράξεισ (18) όπου ο προχπολογιςμόσ κατά εκτίμθςθ υπολογίςτθκε ςτα 42.840.572,00 €.
Ριο ςυγκεκριμζνα, ζξι (6) νζα ζργα/μελζτεσ εγκρίκθκαν για ζνταξθ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων,
για ζντεκα (11) ζργα/υπθρεςίεσ εγκρίκθκε θ ζνταξθ τουσ ςτο ετιςιο Επενδυτικό Ρρόγραμμα τθσ Ρεριφζρειασ
(ΚΑΡ) και ζνα (1) νζο ζργο προτάκθκε ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα» του του ΑΞΟΝΑ
ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 «Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ – Μετάβαςθ ςε μία οικονομία φιλικι ςτο περιβάλλον»
με τίτλο: «Επενδφςεισ ςε ζργα προςταςίασ των ακτϊν, Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», ο οποίοσ
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ).
Πίνακασ 2.1 τοιχεία αποφάςεων υποβολήσ προτάςεων για νζα ζργα
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΡΓΩΝ

Αριθμόσ αποφάςεων

Πλήθοσ Ζργων

Ποςό ςε €

15

18

42.840.572,00

ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΕΙ ΕΡΓΩΝ
Εντόσ του δεφτερου εξαμινου το πλικοσ των αποφάςεων ςχετικά με νζεσ δθμοπρατιςεισ ζργων αρικμεί τισ
τριάντα (30).
Αυτό το γεγονόσ, αφενόσ υποδθλϊνει τθν κζλθςθ και τθν αποφαςιςτικότθτα τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ να
διεκπεραιϊςει - ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα- τισ διαδικαςίεσ ζναρξθσ των εγκεκριμζνων ζργων και αφετζρου
τθν ευρφτερθ ομαλι λειτουργία των υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ωσ προσ τον ςυντονιςμό
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και τθ επιτυχι περάτωςθ των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν.
Πίνακασ 2.2 τοιχεία αποφάςεων για δημοπρατήςεισ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΕΙ
Αριθμόσ αποφάςεων

Πλήθοσ δημοπρατήςεων

Ποςό ςε €

30

30

95.799.817,04

ΚΑΣΑΚΤΡΩΕΙ ΕΡΓΩΝ
Κατά το δεφτερο εξάμθνο του 2021, ανατζκθκαν ενενιντα οκτϊ (98) ςυνολικά ςυμβάςεισ ςε αναδόχουσ. Το
πλικοσ των αποφάςεων που ελιφκθςαν είναι ογδόντα ζξι (86).
Οι αποφάςεισ ςχετικά με τισ κατακυρϊςεισ ζργων, αποτελεί το 10,40% περίπου επί των ςυνολικϊν
αποφάςεων που ςυηθτικθκαν ςτο ςφνολο των ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του δεφτερου
εξαμινου.
Πίνακασ 2.3 τοιχεία αποφάςεων για κατακυρϊςεισ ζργων

ΚΑΣΑΚΤΡΩΕΙ
Αριθμόσ αποφάςεων

Πλήθοσ κατακυρϊςεων

Ποςό ςε €

86

98

66.063.193,88

Επί του ςυνόλου (%)

10,40%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ ΤΜΒΑΕΙ
Τθ ςφναψθ δζκα πζντε (15) προγραμματικϊν ςυμβάςεων ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ φψουσ 14.170.289,25€
με Διμουσ, Υπουργεία και άλλουσ φορείσ, αποφάςιςε θ Οικονομικι Επιτροπι με ςκοπό τθν υλοποίθςθ
ςθμαντικϊν αναπτυξιακϊν και κοινωνικϊν πράξεων. Επίςθσ, τρεισ επιπλζον (3) αποφάςεισ αφοροφςαν
τροποποίθςθ προγραμματικϊν ςυμβάςεων.

ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ
Η Ρεριφερειακι Αρχι και για το Β’ εξάμθνο του ζτουσ 2021 μερίμνθςε δεόντωσ και ανταποκρίκθκε άμεςα ςτισ
όποιεσ δυςχζρειεσ προζκυψαν αναφορικά με τθ μεταφορά μακθτϊν προσ και από τισ ςχολικζσ μονάδεσ ςε
όλθ τθν επικράτεια τθσ Δυτικισ Ελλάδασ.
Το πλικοσ των αποφάςεων που ςυηθτικθκαν ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για το δεφτερο εξάμθνο του 2021
είναι ογδόντα ζξι (86) αποφάςεισ.
Πίνακασ 2.5 τοιχεία αποφάςεων μεταφοράσ μαθητϊν
ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ
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χολικό Ζτοσ

Αριθμόσ αποφάςεων

2021 - 2022

86

Αριθμόσ αποφάςεων επί του ςυνόλου (%)

10,40%

ΠΡΟΛΗΨΕΙ
 Κατά το δεφτερο εξάμθνο του 2021 θ Οικονομικι Επιτροπι αποφάςιςε τόςο για το προγραμματιςμό,
όςο και τθν ζγκριςθ προςλιψεων. Ριο ςυγκεκριμζνα με επτά (7) αποφάςεισ τθσ εγκρίκθκαν:
 Η υποβολι αιτιματοσ για τον προγραμματιςμό προςλιψεων μόνιμου τακτικοφ προςωπικοφ ζτουσ
2022 τριάντα ενόσ (31) ατόμων.
 H πρόςλθψθ τεςςάρων (4) ατόμων με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου για
χρονικό διάςτθμα δυο (2) μθνϊν, προκειμζνου να καλυφκοφν οι εποχικζσ και πρόςκαιρεσ
υπθρεςιακζσ ανάγκεσ για τα Γραφεία Ραροχισ Τουριςτικϊν Ρλθροφοριϊν Νζου Λιμζνα Ρατρϊν και
Αεροδρομίου Αράξου
 Η ζγκριςθ ζνταξθσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτουσ φορείσ που μετζχουν ςτθν υλοποίθςθ τθσ
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΡΑ.Σ. Μακθτείασ του Ο.Α.Ε.Δ.) των ςχολικϊν ετϊν
2021-2022 και 2022-2023 για 41 άτομα.
 Ο κακοριςμόσ 35 κζςεων πρακτικισ άςκθςθσ ςπουδαςτϊν πρϊθν Τ.Ε.Ι. ςτισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ
Αιτωλοακαρνανίασ, Αχαΐασ και Ηλείασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Η υποβολι αιτιματοσ για τθν πρόςλθψθ εξιντα (60) ατόμων ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ
επιχοριγθςθσ απαςχόλθςθσ ανζργων θλικίασ 55-67 ετϊν με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
οριςμζνου χρόνου διάρκειασ δϊδεκα (12) μθνϊν με δυνατότθτα ιςόχρονθσ επζκταςθσ.
 Η υποβολισ αιτιματοσ για τθ ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο πρόγραμμα
προεργαςίασ του ΟΑΕΔ για τθν απαςχόλθςθ ανζργων θλικίασ 18-30 ετϊν ςε φορείσ του Δθμοςίου
Τομζα που αςκοφν τακτικά οικονομικι δραςτθριότθτα ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ για 20
άτομα.
 Η ζγκριςθ ζνταξθσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτουσ φορείσ που μετζχουν ςτθν υλοποίθςθ τθσ
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΡΑ.Λ.-Μεταλυκειακό ζτοσ-τάξθ μακθτείασ) του
ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022 για 13 άτομα.
ΛΟΙΠΕ ΑΠΟΦΑΕΙ
Τζλοσ, οι υπόλοιπεσ πεντακόςιεσ ογδόντα οκτϊ (588) αποφάςεισ που ελιφκθςαν από τθν Οικονομικι
Επιτροπι αφοροφςαν ηθτιματα ςχετικά με:






Εξειδικεφςεισ Ριςτϊςεων Ρροχπολογιςμοφ ζτουσ 2021
Ραρατάςεισ Συμβάςεων Ζργων, Μελετϊν, Υπθρεςιϊν και Μίςκωςθσ Ζργου
Θζματα Νομικισ Εκπροςϊπθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ
Τροποποιιςεισ Τεχνικϊν Δελτίων κ.λ.π.
Μετακινιςεισ Αιρετϊν κλπ.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. ακελλαρόπουλο Παναγιϊτθ – Εντεταλμζνο
φμβουλο – Βοθκό Περιφερειάρχθ, τζωσ Πρόεδρο Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι
διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
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Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σθν υπ’ αρικμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
αναφορικά με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
27/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Τποβάλει δια μζςω του Προζδρου τθσ, ςτο Περιφερειακό υμβοφλιο, τθν Ζκκεςθ Πεπραγμζνων Βϋ
Εξαμινου 2021 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, όπωσ αυτι
αναφζρεται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Κατςαρι – Μαυραγάνθ
Κωνςταντοφλα, Καπλάνθσ Διονφςιοσ, Καρπζτασ Κωνςταντίνοσ και πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ,
ψιφιςαν λευκό.

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Μωραΐτθσ Νικόλαοσ, ψιφιςε
αρνθτικά.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛΙΑ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
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Η Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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