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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
(τθλεδιάςκεψθ)
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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 3ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α) Περί
αποδοχισ απόφαςθσ ζνταξθσ του ζργου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με τίτλο «Ανάπτυξθ
ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ, ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ και μείωςθσ του κινδφνου από
δαςικζσ πυρκαγιζσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ» ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ «Ψθφιακι
φγκλιςθ», με τίτλο «Smart cities, ευφυείσ εφαρμογζσ, ςυςτιματα και πλατφόρμεσ για τθν
αςφάλεια, υγεία - πρόνοια, θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, εκπαίδευςθ - πολιτιςμό – τουριςμό και
περιβάλλον, δράςεισ και μζτρα πολιτικισ προςταςίασ, προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ και του
πλθκυςμοφ από τθν εξάπλωςθ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19» του Προγράμματοσ
Ανάπτυξθσ και Αλλθλεγγφθσ για τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 4.960.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.). Β) Αποδοχι των όρων του
επενδυτικοφ δανείου από το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 13956/24/18-01-2022 ειςιγθςι του, θ οποία αναφζρει αναλυτικά
τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και
ςυγκροτικθκαν οι Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 132/2010 «Οργανιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» και τθν αρ. 248595/2712-2016 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί «Σροποποιιςεωσ Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β/30-12-2016) όπωσ ιςχφει.
3. Σισ διατάξεισ του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α) “Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ – δθμόςιο
λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ” όπωσ ιςχφουν.
4. Σισ διατάξεισ του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ265/τ.Αϋ/23-12-2014) «Για τθν διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν
εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν Προγραμματικι Περίοδο 2014 -2020», όπωσ αυτόσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
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5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 69 του ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Αϋ) τροποποιικθκε από τισ διατάξεισ του άρκρου
δζκατου πζμπτου του ν.4783/2021 (Αϋ38) «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανιςμϊν Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ αϋ και βϋ βακμοφ, υνδζςμων Διμων και των νομικϊν προςϊπων των ΟΣΑ-Σροποποίθςθ του
άρκρου 69 του ν. 4509/2017».
6. Σο ν.4783/2021 (Αϋ38) και ςυγκεκριμζνα τισ διατάξεισ του άρκρου δζκατου πζμπτου «Ειδικό Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ αϋ και βϋ βακμοφ, υνδζςμων Διμων και των νομικϊν
προςϊπων των ΟΣΑ-Σροποποίθςθ του άρκρου 69 του ν. 4509/2017».
7. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) περί «δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και
υπθρεςιϊν»,
8. Σθν υπ. αρ. 19576/19-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΚΡ46ΜΣΛ6-ΒΦ4) πρόςκλθςθ του Τπουργείου Εςωτερικϊν (ΕΤΔΕΤΠΕ) με τίτλο: «Smart cities, ευφυείσ εφαρμογζσ, ςυςτιματα και πλατφόρμεσ για τθν αςφάλεια, υγείαπρόνοια, θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, εκπαίδευςθ- πολιτιςμό–τουριςμό και περιβάλλον, δράςεισ και μζτρα
πολιτικισ προςταςίασ, προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ και του πλθκυςμοφ από τθν εξάπλωςθ τθσ πανδθμίασ
του κορωνοϊοφ COVID-19» (ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΣ08) για τθν υποβολι αιτιςεων χρθματοδότθςθσ ςτο πρόγραμμα
Ανάπτυξθσ και Αλλθλεγγφθσ για τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ» ςτον άξονα προτεραιότθτασ:
«Ψθφιακι φγκλιςθ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρ. 5447/29-3-2021 (ΑΔΑ:Ω0ΩΠ46ΜΣΛ-ΒΣ),
9. Σο με αρικμ. πρωτ. ειςερχ. 11605/10-6-2021 αίτθμα ζνταξθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με τίτλο
«Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ, ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ και μείωςθσ του κινδφνου
από δαςικζσ πυρκαγιζσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ» ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ «Ψθφιακι φγκλιςθ»
και τα μετζπειτα ςυμπλθρωματικά/πρόςκετα ςτοιχεία.
10.Σθν υπ’ αρ. 11605/22-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΦΜ46ΜΣΛ6-ΞΗΓ) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ
Εςωτερικϊν ζνταξθσ του ζργου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με τίτλο «Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνου
ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ, ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ και μείωςθσ του κινδφνου από δαςικζσ πυρκαγιζσ ςτθν
Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ» ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ «Ψθφιακι φγκλιςθ», του Προγράμματοσ
«ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ» ποςοφ χρθματοδότθςθσ 4.960.000,00 ευρϊ.
11.Σο υπ’ αρ. 1040002/26-11-2021 (Α.Π. Ειςερχ. ΠΔΕ/ΓΠ/379104/6496/20-12-2021) ζγγραφο του Σαμείου
Παρακατακθκϊν και Δανείων με κζμα: «Ανακοίνωςθ ζγκριςθσ επενδυτικοφ δανείου από το Σ.Π. και Δανείων,
ενταγμζνου ςτο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντϊνθσ Σρίτςθσ» και των δικαιολογθτικϊν που
απαιτοφνται για τθ ςυνομολόγθςι του», ςτο οποίο αναγράφονται οι όροι και προχποκζςεισ ζγκριςθσ του ωσ
άνω δανείου ωσ εξισ:
1. Χοριγθςθ επενδυτικοφ δανείου ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ςυνολικοφ ποςοφ 4.960.000,00 €, για
τθν εκτζλεςθ του ζργου «Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ, ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ και
μείωςθσ του κινδφνου από δαςικζσ πυρκαγιζσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ», ενταγμζνου ςτο Ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντϊνθσ Σρίτςθσ: α) κατά 50% από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων,
ποςό 2.480.000,00 €, β) κατά 50% από πόρουσ του Σ.Π. & Δανείων, ποςό 2.480.000,00 € με τουσ παρακάτω
ειδικότερουσ όρουσ:
1. Επιτόκιο χοριγθςθσ: ςτακερό (ενδεικτικό) 1,91% για το 50% από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα, κακϊσ το
ακριβζσ επιτόκιο από πόρουσ τθσ ΕΣΕπ κα κακορίηεται κατά τθν ανάλθψθ του ποςοφ από τθν ΕΣΕπ, ςτακερό
επιτόκιο 3,10 %, για το 50% από το Σ.Π. και Δανείων, ανεξάρτθτα από το χρόνο ςυνομολόγθςθσ, κακϊσ αφορά
ςτθν εφαρμογι ενόσ ενιαίου προγράμματοσ χρθματοδότθςθσ που αποπλθρϊνεται από το Π.Δ.Ε.
2. Διάρκεια εξόφλθςθσ του δανείου: 15 χρόνια, με ζναρξθ εξυπθρζτθςθσ τθν 1/1 του επομζνου τθσ
ολοκλιρωςθσ του ζργου ι τθσ προμικειασ ζτουσ, όπωσ προκφπτει από τθν ςφμβαςθ ανάκεςθσ του ζργου ι
τθσ προμικειασ.
3. Σοκοχρεολυτικι δόςθ: Ενδεικτικι υνολικι εξαμθνιαία τοκοχρεολυτικι δόςθ: 199.463,38 €.
α
95.464,79 €
Ενδεικτικι εξαμθνιαία τοκοχρεολυτικι δόςθ για το
50% του ποςοφ του δανείου που κα προζλκει από
πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων
(ΕΣΕπ)
β
103.998,60 € τακερι εξαμθνιαία τοκοχρεολυτικι δόςθ για το 50%
του ποςοφ του δανείου που κα προζλκει από πόρουσ
του Σ.Π. & Δανειων
4. Ενδιάμεςοι τόκοι: για κάκε ποςό δανείου που κα εκταμιεφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ του ζργουπρομικειασ- μελζτθσ, κα καταβάλλεται αντίςτοιχα για κάκε εξάμθνο ο απλόσ κακαρόσ τόκοσ που αναλογεί
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ςτο αναλθφκζν ποςό από τθν θμερομθνία τθσ εκταμίευςθσ μζχρι τθν 31/12 του ζτουσ ολοκλιρωςθσ του
ζργου- προμικειασ- μελζτθσ.
5. Αςφάλεια δανείου: ςτισ δανειακζσ ςυμβάςεισ περιλαμβάνεται ριτρα εκχϊρθςθσ εςόδων εκ μζρουσ του
δικαιοφχου προσ το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, ςε περίπτωςθ μθ ορκισ και ςφννομθσ χριςθσ των
πόρων του προγράμματοσ (ςφμφωνα με τισ παρ. 1 & 2 του άρκρου 11 τθσ υπ’ αρίκμ. 22766/9-4-2020 ΚΤΑ).
Ειδικότερα:
« Η Περιφζρεια εκχωρεί ςτο «Σ.Π. & Δανείων», από ςιμερα και για όλθ τθν διάρκεια του δανείου από όλα
γενικά τα ζςοδα τθσ «Περιφζρειασ» και κατά προτεραιότθτα από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (ΚΑΠ)
αφοφ ζχουν λθφκεί υπόψθ οι κατά περίπτωςθ ειδικζσ ρυκμίςεισ των άρκρων 113 παρ. 6 περ. β’ του ν.
1892/1990 και 34 του ν. 3697/2008 που ορίηουν τα ποςοςτά τθσ υποχρεωτικισ τουσ δζςμευςθσ για τθν
κάλυψθ ςυγκεκριμζνων δαπανϊν, τακτικά και ζκτακτα, από οποιαδιποτε πθγι και αιτία, παρόντα και
μελλοντικά, τισ προςόδουσ του, τα μιςκϊματα, τισ προσ αυτόν χρθματικζσ παροχζσ και επιχορθγιςεισ από το
Ελλθνικό Δθμόςιο ι τρίτουσ, παροφςεσ και μελλοντικζσ εκτόσ εκείνων που δεν εκχωροφνται ςφμφωνα με τθν
διάταξθ του άρκρου 176 του ν. 3463/2006 όπωσ το τρίτο και το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 5 ιςχφουν μετά τθν
αντικατάςταςι τουσ από τα άρκρα 36 παρ. 3 του ν. 3801/2009 και 45 παρ. 3 του ν. 3731/2008 αντίςτοιχα, και
το «Σ.Π. & Δανείων» δικαιοφται να ειςπράττει το ςφνολο του ποςοφ που ζχει εκταμιευτεί προσ αυτόν από το
ςυνομολογθκζν δάνειο, ανεξάρτθτα από τα ποςά που ζχουν αποδοκεί από το ΠΔΕ για τθν αποπλθρωμι των
δανειακϊν υποχρεϊςεϊν του, κακϊσ και το ςφνολο του ποςοφ που αφορά ςε κάκε είδουσ ζξοδα και λοιπζσ
δαπάνεσ ςυνομολόγθςθσ και εξόφλθςθ του δανείου αυτοφ, ςφμφωνα με τθ ρθτι διάταξθ τθσ παρ. 1 του άρκ.
11 τθσ υπ’ αρικμ. 22766/2020 Κ.Τ.Α. για τθν εξόφλθςθ του ςυνόλου των οφειλϊν του προσ του Σ.Π. &
Δανείων».
6. Πρόςκετθ αςφάλεια δανείου: για πρόςκετθ αςφάλεια του δανείου ςε κεφάλαιο, κάκε είδουσ τόκουσ,
ζξοδα κλπ., ο «Δανειολιπτθσ» ςε περίπτωςθ κιρυξθσ ζκπτωτου του αναδόχου του Ζργου, όλεσ τισ αξιϊςεισ
του που απορρζουν ι κα απορρεφςουν από τθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ του Ζργου/ Προμικειασ και ειδικότερα
τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτελζςεωσ.
7. Δικαιϊματα: 3.000,00 €, τα οποία αναλφονται ειδικότερα ωσ εξισ: α) αμοιβι για τθ ςυγκζντρωςθ ,
επεξεργαςία, ζλεγχο και αξιολόγθςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων 1.000,00 €, β) ζξοδα για διαδικαςία ζγκριςθσ
1.000,00 €, γ) δαπάνεσ για τον οικονομικό και νομικό ζλεγχο των εξαςφαλίςεων των δανείων 1.000,00 €. Η
κάλυψθ κάκε είδουσ εξόδου και λοιπϊν δαπανϊν ςυνομολόγθςθσ και εξόφλθςθσ γίνεται από το Εκνικό ι
ςυγχρθματοδοτοφμενο ςκζλοσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Π.Δ.Ε.).
Για να αποςταλεί ςχζδιο δανειςτικοφ ςυμβολαίου ςτο ποςό τθσ ζγκριςθσ από το Διοικθτικό υμβοφλιο του
Σ.Π. και Δανείων, για τον απαιτοφμενο από το Ελεγκτικό υνζδριο προλθπτικό ζλεγχο, ςφμφωνα με το άρκρο
278 του Ν. 3852/2010, πρζπει να αποςταλεί απόφαςθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασπερί αποδοχισ των
ωσ άνω όρων και προχποκζςεων ζγκριςθσ του δανείου, κακϊσ και το ζγγραφο με το οποίο θ απόφαςθ αυτι
κοινοποιείται ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ.
Για τουσ λόγουσ αυτοφσ,
ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ
1) Σθν αποδοχι απόφαςθσ ζνταξθσ του ζργου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με τίτλο «Ανάπτυξθ
ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ, ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ και μείωςθσ του κινδφνου από δαςικζσ
πυρκαγιζσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ» ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ «Ψθφιακι φγκλιςθ», με τίτλο
«Smart cities, ευφυείσ εφαρμογζσ, ςυςτιματα και πλατφόρμεσ για τθν αςφάλεια, υγεία - πρόνοια,
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, εκπαίδευςθ - πολιτιςμό – τουριςμό και περιβάλλον, δράςεισ και μζτρα πολιτικισ
προςταςίασ, προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ και του πλθκυςμοφ από τθν εξάπλωςθ τθσ πανδθμίασ του
κορωνοϊοφ COVID-19»του Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ και Αλλθλεγγφθσ για τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ
«ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 4.960.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ)
2) Σθν αποδοχι των όρων του επενδυτικοφ δανείου από το Σ.Π. και Δανείων.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
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 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.
 Σο άρκρο 49 του Ν. 4830/2021 «Αναπτυξιακά δάνεια Ο.Σ.Α., ςυνδζςμων διμων και νομικϊν
προςϊπων Ο.Σ.Α.», όπωσ ιςχφει.
Α) ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Αποδζχεται τθν απόφαςθ ζνταξθσ του ζργου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με τίτλο «Ανάπτυξθ
ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ, ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ και μείωςθσ του κινδφνου από
δαςικζσ πυρκαγιζσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ» ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ «Ψθφιακι
φγκλιςθ»,

με τίτλο «Smart cities, ευφυείσ εφαρμογζσ, ςυςτιματα και πλατφόρμεσ για τθν

αςφάλεια, υγεία - πρόνοια, θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, εκπαίδευςθ - πολιτιςμό – τουριςμό και
περιβάλλον, δράςεισ και μζτρα πολιτικισ προςταςίασ, προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ και του
πλθκυςμοφ από τθν εξάπλωςθ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19» του Προγράμματοσ
Ανάπτυξθσ και Αλλθλεγγφθσ για τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 4.960.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ).

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Μωραΐτθσ Νικόλαοσ, ψιφιςε
αρνθτικά
Β) ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Αποδζχεται τουσ όρουσ του επενδυτικοφ δανείου από το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, όπωσ
αναλυτικά αναφζρονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Κατςαρι – Μαυραγάνθ
Κωνςταντοφλα, Καπλάνθσ Διονφςιοσ, Καρπζτασ Κωνςταντίνοσ, πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, και
Μωραΐτθσ Νικόλαοσ, ψιφιςαν αρνθτικά.
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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.
Η Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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