Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.05.25 13:43:21
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Ξ707Λ6-ΠΜΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 574/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20
20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 24η 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.: οικ.
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/151593/830/20-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη 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.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

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

6.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
9.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Καπλάνης Διονύσιος.

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 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
προένταξης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου των οικονομικών
καταστάσεων (ισολογισμών-απολογισμών-αποτελεσμάτων χρήσης) του Γ.Ο.Ε.Β Αχελώου, χρήσης
ετών 2015-2020, για την υποστήριξη της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας στην άσκηση εποπτείας των
αντικειμένων του Οργανισμού», εκτιμώμενης αξίας 29.760,00€ (με Φ.Π.Α.), στο Τεχνικό - Επενδυτικό
Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (Κ.Α.Π.) /Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας έτους 2022 και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/149546/2429/19-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νιας
της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
2. Το άρθρο 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΟΤΑ Α’ βαθμού» του Κεφαλαίου ΣΤ’ του Ν.4735/12-10-2020 (ΦΕΚ/Α’/197/12.10.2020).
3. Tις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να
μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
4. Α) την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία Συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/2712/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ
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4309/Β'/30-12-2016). Β) την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/2712/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ
4309/Β'/30-12-2016)
5. Την υπαριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-9-2019 έως και 31-12-2023.
6. Την υπ΄αριθ. 03/9.1.2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ΄αριθ. 2ο /2022 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή
περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010 (Α’87). Την
απόφαση με αριθμό ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/7-9-2020 (ΦΕΚ 715/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./7-9-2020), περί ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών ΠΔΕ.
7. Tηνυπ΄αριθ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/9406/191/13.1.2022 (ΦΕΚ 27/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20.1.2022) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη
περί «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ’ αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14.1.2022 (ΦΕΚ 26/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20.1.2022) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη
περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Την υπ’αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13.1.2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β’/20.1.2022 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10.Την υπ’αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/16581/327/20.1.2022 (ΦΕΚ 216/τ.Β’/28.1.2022 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ».
11.Την υπ΄αριθ. 1495/8-12-2021 (ΑΔΑ:6ΙΩ27Λ6-5ΓΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας όπως αυτή διατυπώθηκε στην 67η Συνεδρίαση αυτής με θέμα: «Έγκριση : α) 2ης
Τροποποίησης Ετήσιου Επενδυτικού Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021
χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και β) Έγκριση Πληρωμής Έργων/Μελετών της 2ης Τροποποίησης Ετήσιου
Επενδυτικού Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που χρηματοδοτείται από
τους ΚΑΠ και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το χρονικό διάστημα
από 01/01/2022 και μέχρι την έγκριση του Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος 2022 με την διαδικασία των
προκαταβολών», από το ταμειακό υπόλοιπο (αποθεματικό) της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας .
12.Την υπ΄ αριθ. 67/22.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΣΧΕ7Λ6-ΠΟ1) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αυτή διατυπώθηκε στην 21η Συνεδρίαση αυτού με θέμα: : «Έγκριση : α) 2ης
Τροποποίησης Ετήσιου Επενδυτικού Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021
χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και β) Έγκριση Πληρωμής Έργων/Μελετών της 2ης Τροποποίησης Ετήσιου
Επενδυτικού Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που χρηματοδοτείται από
τους ΚΑΠ και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το χρονικό διάστημα
από 01/01/2022 και μέχρι την έγκριση του Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος 2022 με την διαδικασία των
προκαταβολών».
13.Την υπ΄ αριθμ. 71/22-12-2021 (ΑΔΑ Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) Απόφαση (22η Συνεδρίαση) του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού
έτους 2022, των Πινάκων Στοχοθεσίας της Π.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα οικονομικά
στοιχεία του Π/Τ έτους 2022 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας οικονομικού έτους 2022, το οποίο αποτελείται από: 1) τον Προϋπολογισμό της ΠΔΕ οικ. Έτους 2022, 2)
τους Πίνακες Στοχοθεσίας της ΠΔΕ για το οικ. Έτος 2022, 3) τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την
επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» οικονομικού έτους 2022 & 4) τους Πίνακες
Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», καθώς
επίσης και την έγκριση αναγκαιότητας όλων των δαπανών οι οποίες θα προκύψουν από την εκτέλεση του
προϋπολογισμού της Π.Δ.Ε. οικονομικού έτους 2022».
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14.. Τη με αριθ. 28/19-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΓΠ7Λ6-ΩΙ1) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε., στη
10η Συνεδρίαση αυτού, με θέμα «Έγκριση Α΄ τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2022» σύμφωνα με τη με αριθ. 371/2022 (ΑΔΑ: Ψ2Λ97Λ6-1ΔΗ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
15. Τη με αριθ. 29/19-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΝΙ7Λ6-ΓΛ5) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε., στη
10η Συνεδρίαση αυτού, με θέμα «Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2022», μόνο ως προς το σκέλος έργων που χρηματοδοτούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (ΚΑΠ), σύμφωνα με την οποία το ταμειακό υπόλοιπο για το έτος 2021 για την Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας
ανέρχεται σε 859.208,10 €.
16.Την αρ. 30/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Εισηγούμαστε :
Την προένταξη στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της ΠΕ Αιτ/νίας,
με ισόποση ανάλωση του ταμειακού υπολοίπου της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας μίας (1) γενικής υπηρεσίας με τίτλο:
α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (€)
Παροχή υπηρεσιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων
(ισολογισμών-απολογισμών-αποτελεσμάτων χρήσης) του Γ.Ο.Ε.Β
Αχελώου, χρήσης ετών 2015-2020, για την υποστήριξη της 29.760,00
Δ.Τ.Ε.Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας στην άσκηση εποπτείας των
1
αντικειμένων του Οργανισμού
Αιτιολόγηση Αναγκαιότητας :
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Με το άρθρο 46 του Ν4456/2017 (ΦΕΚ24 Α/1-3-2017) «Ρυθμίσεις Έργων και Οργανισμών Εγγείων
Βελτιώσεων», οι Περιφέρειες ανέλαβαν αρμοδιότητες σχετικές με τα Έργα και Οργανισμούς Εγγείων
Βελτιώσεων οι οποίες αναφέρονται/ απαριθμούνται στην Κ.Υ.Α 3252/99092/22-9-2017 (ΦΕΚ3452Β).
Στις αναληφθείσες αρμοδιότητες των Περιφερειών περιλαμβάνεται «Η εποπτεία, ήτοι ο διοικητικός, τεχνικός
και διαχειριστικός –οικονομικός έλεγχος των αντικειμένων των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
(Γ.Ο.Ε.Β), των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β),…………. σύμφωνα με το ν.δ. 3881/1958 και
τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του» (παρ. 1 ε του προαναφερόμενου άρθρου
46).
Ειδικότερα, όσον αφορά στο θέμα της παρούσας εισήγησης και σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ, στις
σχετικές αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες περιλαμβάνεται (περ. μδ του άρθρου 1 της υπόψη Κ.Υ.Α) η
έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών, των ισολογισμών και των απολογισμών των Γ.Ο.Ε.Β και η διενέργεια
ετήσιων οικονομικών-διαχειριστικών ελέγχων καθώς και η αποστολή των προϋπολογισμών, ισολογισμώναπολογισμών και των πορισμάτων των ετήσιων οικονομικών-διαχειριστικών ελέγχων στην αρμόδια υπηρεσία
του ΥΠ.Α.Α.Τ.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η αρμοδιότητα
εποπτείας των Γ.Ο.Ε.Β που έχουν συσταθεί εντός των διοικητικών της ορίων, έχει ανατεθεί στα Τμήματα Δομών
Περιβάλλοντος των αντιστοίχων Π.Ε., εν προκειμένω, δε, για το Γ.Ο.Ε.Β Αχελώου στο Τμήμα Δομών
Περιβάλλοντος (ΤΔΠ) της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας.
Είναι λογικό και προφανές ότι για τη διενέργεια ουσιαστικού και άρτιου οικονομικού-διαχειριστικού ελέγχου
των αντικειμένων του Γ.Ο.Ε.Β, που σύμφωνα και με την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α περιλαμβάνει και τον έλεγχο
και έγκριση των ετήσιων ισολογισμών-απολογισμών-αποτελεσμάτων χρήσης του Οργανισμού, απαιτείται
εξειδικευμένο προσωπικό, με ειδικές γνώσεις των κανόνων και αρχών λογιστικής και οικονομικής επιστήμης
και με εμπειρία ελέγχων στο αντικείμενο αυτό, δηλ. τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που δεν διαθέτει το
προσωπικό (Μηχανικοί ΠΕ και ΤΕ) που στελεχώνει το ΤΔΠ-ως εποπτεύουσα το Γ.Ο.Ε.Β Υπηρεσία.
Ήδη, έχουν υποβληθεί από το Γ.Ο.Ε.Β Αχελώου, σε διάφορες χρονικές περιόδους, οι ισολογισμοί-απολογισμοίαποτελέσματα χρήσης των ετών 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 και εκκρεμεί ο έλεγχος τους λόγω της
προαναφερόμενης αντικειμενικής αδυναμίας του ΤΔΠ να διενεργήσει τους ελέγχους αυτούς (μη διαθέτοντας
υπάλληλο της αντίστοιχης ειδικότητας -οικονομικών με τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις και εμπειρία).
Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
Αντικείμενο της προτεινόμενης υπηρεσίας είναι η παροχή υποστήριξης στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της
Δ.Τ.Ε. Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας στην εποπτεία του Γ.Ο.Ε.Β Αχελώου όσον αφορά στον τομέα των οικονομικώνδιαχειριστικών ελέγχων των αντικειμένων αυτού. Ειδικότερα, αντικείμενο της υπηρεσίας, που προτείνεται να
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ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 σε εξειδικευμένο οικονομικό φορέα, είναι η διενέργεια
ελέγχου των ισολογισμών-απολογισμών-αποτελεσμάτων χρήσης που έχουν καταρτιστεί και υποβληθεί από το
Γ.Ο.Ε.Β Αχελώου για τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 με σκοπό τη διακρίβωση του κατά πόσον οι
προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση του
Γ.Ο.Ε.Β και τα αποτελέσματα του για τις χρήσεις 2015-2020 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Επίσης, στα πλαίσια της προτεινόμενης υπηρεσίας θα γίνει διατύπωση γνώμης του ελέγχοντος εξειδικευμένου
Οικονομικπύ Φορέα, μέσω παραδοθησομένης αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου, με στόχο την απόκτηση εύλογης
διασφάλισης για το κατά πόσο οι συνταχθείσες από το Γ.Ο.Ε.Β οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολό τους, είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, και θα αξιολογηθεί η συνολική παρουσίαση, η δομή και το περιεχόμενο
των οικονομικών καταστάσεων καθώς και το πόσο αυτές απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα
γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Με την υλοποίηση της προτεινόμενης υπηρεσίας και με τα στοιχεία που θα προκύψουν στα πλαίσια αυτής θα
παρασχεθεί στην εποπτεύουσα το Γ.Ο.Ε.Β Υπηρεσία η απαιτούμενη υποστήριξη στο έργο της στον τομέα
οικονομικών-διαχειριστικών ελέγχων των αντικειμένων του Γ.Ο.Ε.Β , όπου το Τ.Δ.Π στερείται στελέχωσης
προσωπικού με την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία.
Έτσι, με τον έλεγχο και την εν συνεχεία οριστικοποίηση-έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Γ.Ο.Ε.Β
Αχελώου θα αποτυπωθεί η καθαρή εικόνα της οικονομικής κατάστασης αυτού (οφειλές, αξιώσεις κλπ), θα
εξαλειφθούν οι όποιες λογιστικές αταξίες (εάν) διαπιστωθούν και θα αντικατασταθεί το οικονομικό περιβάλλον
που έχει από ετών διαμορφωθεί στη λειτουργία του Οργανισμού, με ξεκάθαρη και τακτοποιημένη εικόνα των
οικονομικών του θεμάτων. Με το τρόπο αυτό σκοπείται η εξασφάλιση συνέχιση της λειτουργίας του Γ.Ο.Ε.Β
υπό συνθήκες καθ’ όλα τακτοποιημένης κατάστασης ενώ, με τη τακτοποίηση αυτή που θα επιτευχθεί,
αναμένεται ότι θα αποσαφηνιστούν και τα αίτια των χρονιζόντων οικονομικών προβλημάτων του Οργανισμού
και θα εξυπηρετηθεί η αναζήτηση αποτελεσματικών λύσεων αντιμετώπισης τους.
Επιπλέον, η ύπαρξη συγκεκριμένων, αντικειμενικών και τεκμηριωμένων οικονομικών στοιχείων της λειτουργίας
του Οργανισμού, όπως θα προκύψουν με τον έλεγχο και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων που
εκκρεμούν, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει θετικά στη συνεννόηση και συνεργασία του Γ.Ο.Ε.Β με τους
εξυπηρετούμενους από τα έργα του φορείς λειτουργίας (Τ.Ο.Ε.Β) του ενιαίου και αδιαίρετου εγγειοβελτιωτικού
έργου. Αυτό θα είναι εφικτό στη βάση πραγματικών και οριστικοποιημένων, πλέον, στοιχείων, και, επομένως,
στην άρση των οποιονδήποτε τυχόν αμφισβητήσεων και ενστάσεων στα μεταξύ τους οικονομικά ζητήματα προς
όφελος, τελικά, της λειτουργίας του ενιαίου και αδιαίρετου εγγειοβελτιωτικού έργου της Π.Ε., που
διαχειρίζονται (διοικούν, λειτουργούν και συντηρούν) οι Οργανισμοί αυτοί, καθώς και των χρηστών αυτού.
Ανακεφαλαιωτικά, η αναγκαιότητα της προτεινόμενης υπηρεσίας έγκειται στο ότι, με δεδομένη την ελλιπή και
όχι εξειδικευμένη στελέχωση του Τ.Δ.Π της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και την παρεπόμενη αντικειμενική
αδυναμία αυτού για τον έλεγχο των καταρτισθέντων από το Γ.Ο.Ε.Β ισολογισμών-απολογισμώναποτελεσμάτων χρήσης, απαιτείται η υποστήριξη του Τμήματος από εξειδικευμένο Οικονομικό Φορέα ώστε,
ως εποπτεύον το Γ.Ο.Ε.Β, να μπορέσει το Τμήμα να ασκήσει αποτελεσματικά και ουσιαστικά το ρόλο του στον
τομέα των οικονομικών – διαχειριστικών ελέγχων του Οργανισμού, προς όφελος τελικά της λειτουργίας του
εγγειοβελτιωτικού έργου που ο Γ.Ο.Ε.Β διοικεί, λειτουργεί και συντηρεί.
Γ) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η δαπάνη για την παροχή της προτεινόμενης υπηρεσίας εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 4.960,00 € (μαζί και με
το ΦΠΑ) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Γ.Ο.Ε.Β Αχελώου ανά ελεγχόμενο έτος χρήσης.
Επομένως, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τις έξι (6) αναφερόμενες χρήσεις (2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020) η εκτιμώμενη άξια της προτεινόμενης υπηρεσίας ανέρχεται σε 29.760,00 € (μαζί και
με το ΦΠΑ) .
Μετά την έγκριση της παραπάνω πρότασης μας από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ , η Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού θα συμπεριλάβει τα ως άνω έργα στην επόμενη Τροποποίηση του ετήσιου
Επενδυτικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) έτους 2022
χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων ΚΑΠ από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με ισόποση μείωση του ταμειακού υπολοίπου της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού
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Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. και στον κ. Μασίκα Νικόλαο –
Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., για παροχή
διευκρινήσεων επί του θέματος.

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

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την προένταξη της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου των
οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών-απολογισμών-αποτελεσμάτων χρήσης) του Γ.Ο.Ε.Β
Αχελώου, χρήσης ετών 2015-2020, για την υποστήριξη της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας στην άσκηση
εποπτείας των αντικειμένων του Οργανισμού», εκτιμώμενης αξίας 29.760,00€ (με Φ.Π.Α.), στο
Τεχνικό - Επενδυτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χρηματοδοτούμενο από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) /Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας έτους 2022 και χρηματοδότηση έργων
Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με ισόποση ανάλωση του ταμειακού υπολοίπου
της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε. θα συμπεριλάβει το ως άνω έργο στην
επόμενη Τροποποίηση του Τεχνικού - Επενδυτικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2022, χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) / Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

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
Τσούμα Βασιλική
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