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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23
23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 14η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/177683/979/10-06-2022 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

4.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (προσήλθε μετά τη

συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης)
8.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο επικεφαλής της παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ.
Γαλάνης Κυριάκος και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα 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 30ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.356,00€ (με Φ.Π.Α.) για την κάλυψη του κόστους της
ψηφιακής αναμετάδοσης της ημερίδας με θέμα «ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ», που θα
πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου 2022 στο Διοικητήριο της Π.Ε. Αιτ/νιας, στο Μεσολόγγι».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΑΥΕ/177471/623/10-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου, 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. Την αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του
Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309/Β’/30.12.2016).
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 Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
5. 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».
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».
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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’ αριθμ. 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’ αριθμ. 9405/190/13-1-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Την υπ. αριθμ. 9456/193/14-1-2022 (ΦΕΚ 26/τ. ΥΟΔΔ /20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»
12. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α και β βαθμού και
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α βαθμού» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατέστησε το άρθρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών»
13. Την υπ’ αριθ. 71/2021 (ΑΔΑ:Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, «Έγκριση
προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως
προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 234546/31-12-2021 (ΑΔΑ:6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ) απόφαση
του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
14. Το αριθμ. ΠΔΕ/ΓΠ/ 176599/2918 /10-06-2022 αίτημα στον Διατάκτη
15. Την αριθ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/176649/10242/10-06-2022 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης
Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ.
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.»
Κατά παραδοχή εξειδικευμένη θα θεωρείται οποιαδήποτε πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό,
κατονομάζεται ρητά, δεν χρειάζεται περαιτέρω ειδίκευση ή ιδιαίτερο προσδιορισμό, αναλύεται στο τελευταίο
επίπεδο κωδικού λογιστικής και ή έχει εγκριθεί με τον προϋπολογισμό από το ανώτατο συλλογικό όργανο, το
περιφερειακό συμβούλιο, ή περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, προμηθειών υλικών ή υπηρεσιών,
τεχνικό πρόγραμμα έργων, τεχνικό δελτίο έργων ή προγραμμάτων που υλοποιούνται από την Περιφέρεια,
πρόγραμμα δράσης κοινωνικών, αθλητικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ., τα οποία θα έχουν εγκριθεί επίσης
από το ίδιο συμβούλιο, οπότε θα έχουν εξειδικευτεί κατά την έννοια του προαναφερόμενου άρθρου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η εξειδίκευση της πίστωσης δαπάνης ποσού 1.900,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. απαιτείται για την κάλυψη κόστους για τη ψηφιακή αναμετάδοση της
εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου 2022 στο Διοικητήριο Μεσολογγίου η οποία θα βαρύνει
τον ΚΑΕ : 02.00.072.0844.01.1230 του τρέχοντος Προϋπολογισμού της ΠΔΕ.
Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την:
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1900,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την κάλυψη
του κόστους για τη ψηφιακή αναμετάδοση της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου 2022
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με
θέμα «Έργα και Υποδομές στη Δυτική Ελλάδα» με την συμμετοχή του Υφυπουργού με Αρμοδιότητα της
υποδομές κ. Γιώργου Καραγιάννη, του Περιφερειάρχη, των Προέδρων του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, του Προέδρου
της ΠΕΔ, της ΚΕΔΕ και άλλων. Λόγω της μεγάλης συμμετοχής στην εκδήλωση και της περιορισμένης
χωρητικότητας της αίθουσας είναι απαραίτητη η διαδικτυακή μετάδοσή της και η ψηφιακή αναπαραγωγή της
εκδήλωσης και η ηλεκτρονική αρχειοθέτησή της για μελλοντική χρήση η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ :
02.00.072.0844.01.1230 του τρέχοντος Προϋπολογισμού της ΠΔΕ 2022 .
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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.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 2.356,00€ (με Φ.Π.Α.) για την κάλυψη του
κόστους της ψηφιακής αναμετάδοσης της ημερίδας με θέμα «ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ», που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου 2022 στο Διοικητήριο της Π.Ε. Αιτ/νιας, στο
Μεσολόγγι.

Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και ειδικότερα τον ΚΑΕ:
02.00.072.0844.01.1230, με Α/Α 2550.
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσαρή – Μαυραγάνη
Κωνσταντούλα, Καπλάνης Διονύσιος, Καρπέτας Κωνσταντίνος, Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος και
Μωραΐτης Νικόλαος, ψήφισαν αρνητικά.

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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