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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14
14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 19η Απριλίου 2022 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
οικ/ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/114784/616/15-04-2022 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.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, 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.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 37ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορθή
επανάληψη της αρ. 03/2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΩΧ7Λ6-Τ21) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με
θέμα: «Α) Περί αποδοχής απόφασης ένταξης του έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο
«Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του
κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» στον Άξονα Προτεραιότητας
«Ψηφιακή Σύγκλιση», με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την
ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και
περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του
πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του Προγράμματος
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού
προϋπολογισμού 4.960.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Β) Αποδοχή των όρων του
επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων», με τη συμπλήρωση τμήματος Γ
του αποφασιστικού ως προς την εξουσιοδότηση για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου με
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΑΔΗΔ/113991/360/15-04-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Συντονισμού, Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Ε. κ. Παπαδόπουλου Παναγιώτη , η
οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και την αρ. 248595/27-122016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
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περί «Τροποποιήσεως Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β/3012-2016) όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις” όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ265/τ.Α΄/23-12-2014) «Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020», όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α΄) τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου
δέκατου πέμπτου του ν.4783/2021 (Α΄38) «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποίηση του
άρθρου 69 του ν. 4509/2017».
6. Το ν.4783/2021 (Α΄38) και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου δέκατου πέμπτου «Ειδικό Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών
προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017».
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) περί «δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών»,
8. Την υπ. αρ. 19576/19-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4) πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕΥΠΕΣ) με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγείαπρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση- πολιτισμό–τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα
πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08) για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας:
«Ψηφιακή Σύγκλιση», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5447/29-3-2021 (ΑΔΑ:Ω0ΩΠ46ΜΤΛ-ΒΤΣ),
9. Το με αριθμ. πρωτ. εισερχ. 11605/10-6-2021 αίτημα ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο
«Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από
δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» και
τα μετέπειτα συμπληρωματικά/πρόσθετα στοιχεία.
10.Την υπ’ αρ. 11605/22-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΦΜ46ΜΤΛ6-ΞΗΓ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
ένταξης του έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος
επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
ποσού χρηματοδότησης 4.960.000,00 ευρώ.
11.Το υπ’ αρ. 1040002/26-11-2021 (Α.Π. Εισερχ. ΠΔΕ/ΓΠ/379104/6496/20-12-2021) έγγραφο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με θέμα: «Ανακοίνωση έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων,
ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται
για τη συνομολόγησή του», στο οποίο αναγράφονται οι όροι και προϋποθέσεις έγκρισης του ως άνω δανείου
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1) Την Συμπλήρωση της αρ. απόφασης 03/2022 με τον ακόλουθο όρο:
«εξουσιοδότηση του Νόμιμου Εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκταρίου Φαρμάκη για την
υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου» με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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• Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
•

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

(ΦΕΚ 141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες
και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της αρ. 03/2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΩΧ7Λ6-Τ21) Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα: «Α) Περί αποδοχής απόφασης ένταξης του έργου της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης
προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τίτλο «Smart cities, ευφυείς
εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής
προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση

«ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ»,

συνολικού

προϋπολογισμού

4.960.000,00€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Β) Αποδοχή των όρων του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων», με τη συμπλήρωση τμήματος Γ του αποφασιστικού ως προς την
εξουσιοδότηση για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων και η οποία διαμορφώνεται ως κάτωθι:

Α) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αποδέχεται την απόφαση ένταξης του έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Ανάπτυξη
ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από
δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή
Σύγκλιση», με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια,
υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον,
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δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από
την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του Προγράμματος Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού
4.960.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Μωραΐτης Νικόλαος, ψήφισε
αρνητικά
Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αποδέχεται τους όρους του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Κατσαρή – Μαυραγάνη
Κωνσταντούλα, Καπλάνης Διονύσιος, Καρπέτας Κωνσταντίνος, Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, και
Μωραΐτης Νικόλαος, ψήφισαν αρνητικά.

Γ) ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εξουσιοδοτεί το Νόμιμο Εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη για την
υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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