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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 28ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 620,00€ (με Φ.Π.Α.), για την κάλυψη του κόστους εργασιών
επισκευής του στεγάστρου που βρίσκεται σε χώρο ιδιοκτησίας της Π.Ε. Ηλείας, δίπλα από τη Δ/νση
Δασών».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/58588/1041/19-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.
– Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Κίνησης Οχημάτων, 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.
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’ 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.
9. 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.
10.Την υπ’.αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9406/199/13.01.2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 27/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20.01.2022).
11.Την υπ’ αρ..Π.Δ.Ε./ΔΔ/9405/190 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί «Μεταβίβαση
άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», (ΦΕΚ 141 τβ/20-01-2022).
12.Την υπ’αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού
Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ», (ΦΕΚ 26/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/20.01.2022)
13.Τις 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».
14.Την υπ΄αριθμ. 71/22.12.2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε, περί έγκρισης
προϋπολογισμού έτους 2022 της Π.Δ.Ε.(ΑΔΑ: Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15.Την ανάγκη για εργασίες επισκευής περιορισμένης έκτασης στεγάστρου (αποξήλωση φθαρμένων
μεταλλικών φύλλων επιστέγασης, κ.λ.π) που βρίσκεται στον χώρο δίπλα από τη Δ/νση Δασών της Π.Ε Ηλείας,
ιδιοκτησία της Π.Ε Ηλείας.
16.Το υπ΄ αριθμ. 35160/429/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ηλείας, με τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό και την Τεχνική Έκθεση για εργασίες επισκευής περιορισμένης έκτασης στεγάστρου
(αποξήλωση φθαρμένων μεταλλικών φύλλων επιστέγασης, κ.λ.π) που βρίσκεται στον χώρο της Δ/νση Δασών
της Π.Ε Ηλείας.
17.Την υπ΄αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/47700/3377/Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ, όπου πιστώνεται ποσό 620,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την
απόφαση δέσμευσης πίστωσης α/α 1401/2022 και που θα ολοκληρωθεί σε αναρτημένη ανάληψη δαπάνης με
την απόφαση εξειδίκευσης της Οικονομικής Επιτροπής.
Την ανάγκη για εργασίες επισκευής περιορισμένης έκτασης στεγάστρου (αποξήλωση φθαρμένων μεταλλικών
φύλλων επιστέγασης, κ.λ.π) που βρίσκεται στον χώρο δίπλα από τη Δ/νση Δασών της Π.Ε Ηλείας, ιδιοκτησία
της Π.Ε Ηλείας.
Σύμφωνα με 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.»
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, απαιτείται η εξειδίκευση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού 620,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για εργασίες επισκευής περιορισμένης έκτασης στεγάστρου (αποξήλωση
φθαρμένων μεταλλικών φύλλων επιστέγασης, κ.λ.π) που βρίσκεται στον χώρο δίπλα από τη Δ/νση Δασών της
Π.Ε Ηλείας, ιδιοκτησία της Π.Ε Ηλείας.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2022 της Π.Ε. Ηλείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την:
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Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους ποσού 620,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για
εργασίες επισκευής περιορισμένης έκτασης στεγάστρου (αποξήλωση φθαρμένων μεταλλικών φύλλων
επιστέγασης, κ.λ.π) που βρίσκεται στον χώρο δίπλα από τη Δ/νση Δασών της Π.Ε Ηλείας, ιδιοκτησία της Π.Ε
Ηλείας.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 ως εξής:
- ΚΑΕ 02.03.072.0899.01.0011 μέχρι του ποσού των 620,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για εργασίες
επισκευής περιορισμένης έκτασης στεγάστρου (αποξήλωση φθαρμένων μεταλλικών φύλλων επιστέγασης,
κ.λ.π) που βρίσκεται στον χώρο δίπλα από τη Δ/νση Δασών της Π.Ε Ηλείας, ιδιοκτησία της Π.Ε Ηλείας.
Για την εν λόγω δαπάνη έχει αναληφθεί πίστωση με την α/α 1401/2022 δέσμευση πίστωσης ποσού 620,00
ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. και θα ολοκληρωθεί σε αναρτημένη ανάληψη δαπάνης μετά την απόφαση
εξειδίκευσης της Οικονομικής Επιτροπής

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

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 620,00€ (με Φ.Π.Α.), για την κάλυψη του
κόστους εργασιών επισκευής του στεγάστρου (αποξήλωση φθαρμένων μεταλλικών φύλλων
επιστέγασης, κ.λ.π) που βρίσκεται σε χώρο ιδιοκτησίας της Π.Ε. Ηλείας, δίπλα από τη Δ/νση Δασών.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 και
ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.03.072.0899.01.0011 και έχει αναληφθεί πίστωση με την α/α 1401/2022
δέσμευση πίστωσης, η οποία θα ολοκληρωθεί σε αναρτημένη ανάληψη δαπάνης μετά την απόφαση
εξειδίκευσης της Οικονομικής Επιτροπής.
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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