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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15
15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 3η Μαΐου 2022 ημέρα 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.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/127112/678/29-04-2022 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 (τηλεδιάσκεψη)

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - 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.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
(τηλεδιάσκεψη)
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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 32ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
εξειδίκευσης πιστώσεων συνολικού ποσού 11.500,00€ (με Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωση από την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Ηλείας δράσεων πολιτισμού που θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο
2022, στην Ηλεία».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΑΗ/114349/1480/19-04-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτισμού και Τουρισμού της Π.Δ.Ε. κ. Κοροβέση Νικολάου/Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.
– Τμήμα Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Απασχόλησης, 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. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ειδικότερα το άρθρο 118 αυτού «Απευθείας ανάθεση», το άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
από τον Ν.4782/2021 και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το
οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ
του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών
− μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά
περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των
διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
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6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
8. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ’ αριθ. 9406/191/13.1.2022 (ΦΕΚ.27 τ.ΥΟΔΔ/20.1.2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
10.Την υπ. αριθ. 3/2022 (2η Συνεδρίαση στις 9.1.2022) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 9/1/2021 έως 31/12/2023 (άρθρο 175 παρ.1, 2
και 3 του Ν.3852/2010)».
11.Την υπ. αριθμ. 9456/193/14.1.2022 (ΑΔΑ: 6Ψ8Θ7Λ6-ΣΞΜ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ΦΕΚ
26/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./20.1.2022
12.Tις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων & των
Περιφερειών» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών…», που
αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής
περιφερειών».
13.Την υπ. αρ. 9405/190/13.1.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης
άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της ΠΔΕ»
ΦΕΚ 141/τ.Β’/20.1.2022
14.Την υπ’ αριθ. 71/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την
«Έγκριση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς
την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 234546/31.12.2021 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ).
15.Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό
ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
16.Την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/113837/1469/15-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ.
17.Την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103392/6379/15-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ.
Σύμφωνα με 1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 « ο Περιφερειάρχης αποφασίζει για
την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη
απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη
εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Περιφερειάρχη,
προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν
εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.» 2) Tις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες,
στις αρμοδιότητες των περιφερειών που αφορούν στον τομέα Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της
περιφέρειας και των δήμων (περίπτωση 11), β) η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων
υπερτοπικής σημασίας (περίπτωση 13), γ) Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με
σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους (περίπτωση15), η
υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου
(περίπτωση 19):
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Η Περιφέρεια δύναται νομίμως, με αποφάσεις των συλλογικών της οργάνων, να προβαίνει στη διάθεση
πιστώσεων και τη συνακόλουθη καταβολή δαπανών, που δεν προβλέπονται μεν από διάταξη νόμου, όμως είναι
λειτουργικές για την Περιφέρεια, συνάδουν δηλαδή προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της και
συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της ή στην αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών της, υπό την
έννοια ότι η μη πραγματοποίησή τους θα προκαλούσε πρόβλημα στη λειτουργία της υπηρεσίας ή θα εμπόδιζε
την επιδίωξη των νομίμων σκοπών της.
Στόχος της Περιφέρειας είναι η στήριξη του πολιτισμού μέσω της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων,
ημερίδων και συνεδρίων ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν, να εκφραστούν
και να επικοινωνήσουν με τον κόσμο ενισχύοντας το αίσθημα της αισιοδοξίας και της ψυχικής ανάτασης των
πολιτών, αλλά και η διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η εκδήλωση απευθύνεται σε
όλους τους πολίτες, μικρούς και μεγάλους τόσο του νομού όσο και της ευρύτερης περιοχής. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό στις μέρες της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνει η χώρα μας, αλλά και λόγω της πανδημίας του
covid-19. Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων αποτελεί το ιδανικότερο εφαλτήριο προώθησης των
κοινωνικών και πολιτιστικών επιδιώξεων και την με ελάχιστο κόστος εμπέδωση του μηνύματος που
διακηρύσσει η Περιφέρεια σχετικά με την προαγωγή του πολιτισμού του τόπου μας.
Οι πολιτιστικές δράσεις της ΠΔΕ- Π.Ε Ηλείας αναλυτικά έχουν ως εξής:
Κωδικός Δράσης:

ΗΛ- 028

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

Οι δρόμοι του κρασιού στην Χρόνος
28/05/2022-29/05/2022
Ηλεία
Διεξαγωγής:
Οι δρόμοι του κρασιού Ηλείας, με αμπελοκαλλιέργειες που εκτείνονται σε
ολόκληρη την περιοχή, επιφυλάσσουν στους λάτρεις του οίνου ανεπανάληπτες
εμπειρίες. Με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, προβολές βίντεο και αφηγήσεις από
ντόπιους καλλιεργητές , ο θεατής θα περάσει μέσα από ορεινά χωριά και
παραλιακές διαδρομές θα συναντήσει οινοποιεία, ιστορικά αλλά και νεότερα, θα
έχει την ευκαιρία να χαρεί το ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον μέσα από τις
ξεναγήσεις και τα φημισμένα αξιοθέατα αλλά και να παρακολουθήσει την εξέλιξη
της διαδικασίας της οινοποιίας από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Με την
συμμετοχή καταξιωμένων ιστορικών θα δοθεί η δυνατότητα στους
παρευρισκομένους να κατανοήσουν όχι μόνο την σημασία του κρασιού ως αγαθό
με χρηστική και εμπορική αξία αλλά και την συμβολή του στην κοινωνική και
πολιτιστική εξέλιξη της τοπικής κοινωνίας . Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα έχουν
την δυνατότητα να δοκιμάσουν τα κρασιά ντόπιων παραγωγών με την συνοδεία
παραδοσιακών εδεσμάτων παρασκευασμένα με πρώτες ύλες από την παραγωγή
της Ηλειακής γης.
6.500,00€€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Περιγραφή Δράσης:

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 55110000-4

Τοποθεσία:

Τοπική Κοινότητα Λαντζοϊου Δήμος Πύργου

Υπηρεσίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων

277,50€ με ΦΠΑ

CPV: 79810000-5

Υπηρεσίες εκτύπωσης

2.822,50€ με ΦΠΑ

CPV: 51313000-9

Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ήχου

400,00€ με ΦΠΑ

CPV: 55320000-9

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων

3.000,00€ με ΦΠΑ

ΚΑΕ:
Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης
Α/Α
Κωδικός Δράσης:

ΗΛ- 029

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

02.03.072.0844.01.0001.
ΠΔΕ/ΔΟΔΕ /103392/6379/15-04-2022
1936

Τοποθεσία:

Τοπική Κοινότητα Κακόβατου Δήμου Ζαχάρως
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ΑΔΑ: ΨΡΦΝ7Λ6-Τ7Λ
Τίτλος Δράσης:

Το καλοκαίρι μέσα από τα
μάτια των παιδιών

Χρόνος
Διεξαγωγής:

24/05/2022

Περιγραφή Δράσης:
Με ένα ιδιαίτερο τρόπο θα υποδεχθούν το καλοκαίρι οι κάτοικοι της τοπικής
κοινότητας με την ενεργή συμμετοχή κυρίως των μικρών παιδιών . Αναπολώντας
τις αναμνήσεις από τα προηγούμενα καλοκαίρια, τα παιχνίδια και τις βόλτες αλλά
κυρίως ακούγοντας τις ιστορίες των παλιότερων για το πώς διασκέδαζαν και το
είδος των παιχνιδιών που έκαναν , οι μικροί συμμετέχοντες με την βοήθεια
εκπαιδευτικών θα αναβιώσουν παλιά παιχνίδια και έθιμα της περιοχής.
Εκπαιδευτικές δράσεις, αθλοπαιδείες, , ζωγραφική, τραγούδι και χορός θα
δημιουργήσουν μια γιορτινή ατμόσφαιρα για την υποδοχή του καλοκαιριού της
ξενοιασιάς και της χαράς. Επιπλέον με την βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού
μικροί και μεγάλοι θα κατασκευάσουν χρηστικά αντικείμενα και αναμνηστικά με
υλικά από την φύση που στην συνέχεια θα μοιραστούν στους συμμετέχοντες.
Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 79952100-3

5.000,00€€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Υπηρεσίες
οργάνωσης 5.000,00€€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
πολιτιστικών εκδηλώσεων
ΚΑΕ:
02.03.072.0844.01.0001.
Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης
ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103436/6383/15-04-2022
Α/Α
1935

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 11.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ, στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2022 της ΠΔΕ για τις δράσεις πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
- Π.Ε Ηλείας που θα πραγματοποιηθούν το Μάιο 2022 στην Ηλεία.
Η ανωτέρω δαπάνη των 11.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε: 02.03.072.0844.01.0001.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές
που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 11.500,00€ (με Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωση από
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Ηλείας δράσεων πολιτισμού που θα πραγματοποιηθούν τον
Μάιο 2022 στην Ηλεία, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 και
συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε: 02.03.072.0844.01.0001.

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