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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25
25η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 21η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/185329/1023/17-06-2022 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.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Συμεωνίδης Γρηγόριος - 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 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Αποδοχή
απόφασης ένταξης του έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Δράση Αστικής
αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος » στον Άξονα Προτεραιότητας «Αστική
Αναζωογόνηση» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικός προϋπολογισμός: 23.000.053,20€ (με Φ.Π.Α.). Β)
Αποδοχή των όρων του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Γ)
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/ΔΤΕ/179907/4067/16-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της της Π.Δ.Ε., 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. 248595/2712-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου περί «Τροποποιήσεως Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ
4309/Β/30-12-2016) 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
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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. 14576/24-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ) πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών
(ΕΥΔΕΥΠΕΣ) με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06) για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης
στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα
προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπ΄αριθμ. 661/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με την 160/2022
απόφαση (ΑΔΑ: ΩΜΖΣ7Λ6-Ι6Κ) σύμφωνα με την οποία έγινε αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ06 με τίτλο:
«Αστική Αναζωογόνηση» και με αρ.πρωτ.: 14576/ 24-07-2020, συμμετοχής στο Πρόγραμμα και υποβολής της
αντίστοιχης πράξης με τίτλο: «Δράση Αστικής αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» η οποία
περιλαμβάνει ένα (1) κύριο υποέργο με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για δράσεις εκσυγχρονισμού και
ανάδειξης οδών του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» στο Πρόγραμμα της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των
οικισμών» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ06 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αστική Αναζωογόνηση» στο Μέτρο V: Δράσεις και παρεμβάσεις
βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών και του οικιστικού περιβάλλοντος συνολικής
δημόσια δαπάνης 23.000.053,20 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
10. Το με αριθμ. πρωτ. εισερχ. 11814/11-6-2021 αίτημα ένταξης της Π.Δ.Ε.
11. Την με αριθμ.πρωτ. 11814/2021 ( ΑΔΑ: 6ΞΚ446ΜΤΛ6-Μ9Ε) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών περί ένταξης του έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Δράση αστικής αναζωογόνησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
12. Το με αριθμ.πρωτ. 50468/2022 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 ως εξής:
1. Χορήγηση επενδυτικού δανείου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συνολικού ποσού 23.000.053,20 € , για
την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Δράση Αστικής αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» η οποία
περιλαμβάνει ένα (1) κύριο υποέργο με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για δράσεις εκσυγχρονισμού και
ανάδειξης οδών του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης: α) κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό
11.500.026,60 €, β) κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό 11.500.026,60 € με τους παρακάτω
ειδικότερους όρους:
1. Επιτόκιο χορήγησης: σταθερό (ενδεικτικό) 1,91% για το 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το
ακριβές επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ θα καθορίζεται κατά την ανάληψη του ποσού από την ΕΤΕπ, σταθερό
επιτόκιο 3,10 %, για το 50% από το Τ.Π. και Δανείων, ανεξάρτητα από το χρόνο συνομολόγησης, καθώς αφορά
στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.
2. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου: 15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του επομένου της
ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της
προμήθειας.
3. Τοκοχρεολυτική δόση: Ενδεικτική Συνολική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση: 199.463,38 €.
α
442.680,48 € Ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το
50% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από
πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
β
482.252,67 € Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50%
του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους
του Τ.Π. & Δανειων
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4. Ενδιάμεσοι τόκοι: για κάθε ποσό δανείου που θα εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργουπρομήθειας- μελέτης, θα καταβάλλεται αντίστοιχα για κάθε εξάμηνο ο απλός καθαρός τόκος που αναλογεί στο
αναληφθέν ποσό από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι την 31/12 του έτους ολοκλήρωσης του έργουπρομήθειας- μελέτης.
5. Ασφάλεια δανείου: στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του
δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των
πόρων του προγράμματος (σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 11 της υπ’ αρίθμ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ).
Ειδικότερα:
« Η Περιφέρεια εκχωρεί στο «Τ.Π. & Δανείων», από σήμερα και για όλη την διάρκεια του δανείου από όλα
γενικά τα έσοδα της «Περιφέρειας» και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)
αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι κατά περίπτωση ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 113 παρ. 6 περ. β’ του ν.
1892/1990 και 34 του ν. 3697/2008 που ορίζουν τα ποσοστά της υποχρεωτικής τους δέσμευσης για την κάλυψη
συγκεκριμένων δαπανών, τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία, παρόντα και μελλοντικά, τις
προσόδους του, τα μισθώματα, τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο
ή τρίτους, παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου
176 του ν. 3463/2006 όπως το τρίτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους
από τα άρθρα 36 παρ. 3 του ν. 3801/2009 και 45 παρ. 3 του ν. 3731/2008 αντίστοιχα, και το «Τ.Π. & Δανείων»
δικαιούται να εισπράττει το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευτεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο,
ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών
του, καθώς και το σύνολο του ποσού που αφορά σε κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και
εξόφληση του δανείου αυτού, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του άρθ. 11 της υπ’ αριθμ. 22766/2020
Κ.Υ.Α. για την εξόφληση του συνόλου των οφειλών του προς του Τ.Π. & Δανείων».
6. Πρόσθετη ασφάλεια δανείου: για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους,
έξοδα κλπ., ο «Δανειολήπτης» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, όλες τις αξιώσεις του
που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύμβαση ανάθεσης του Έργου/ Προμήθειας και ειδικότερα την
εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως.
7. Δικαιώματα: 3.000,00 €, τα οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη συγκέντρωση ,
επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων 1.000,00 €, β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης
1.000,00 €, γ) δαπάνες για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων των δανείων 1.000,00 €. Η
κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης γίνεται από το Εθνικό ή
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
ΙΙ. Και εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του (ονοματεπώνυμο) για την υπογραφή του δανειστικού
συμβολαίου.
Για να αποσταλεί σχέδιο δανειστικού συμβολαίου στο ποσό της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π.
και Δανείων, για τον απαιτούμενο από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 278
του Ν. 3852/2010, πρέπει να αποσταλεί απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί αποδοχής των ως άνω
όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου, καθώς και το έγγραφο με το οποίο η απόφαση αυτή
κοινοποιείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Για τους λόγους αυτούς,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1) Την αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο « Δράση Αστικής
αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος » στον Άξονα Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση»
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 23.000.053,20 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
2) Την αποδοχή των όρων του επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων.
3) Την εξουσιοδότηση του Νόμιμου Εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριου Φαρμάκη
για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Π.Δ.Ε. και στον κ. Καραγιάννη Χρήστο –
Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.
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ΑΔΑ: 60ΞΓ7Λ6-ΩΞΣ
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.
• 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», όπως ισχύει.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Αποδέχεται την απόφαση ένταξης του έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Δράση
Αστικής αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος » στον Άξονα Προτεραιότητας «Αστική
Αναζωογόνηση» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικός προϋπολογισμός: 23.000.053,20€ (με Φ.Π.Α.).

Β) Αποδέχεται τους όρους του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

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

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Συμεωνίδης Γρηγόριος
ψήφισε αρνητικά.
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Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Κατσαρή – Μαυραγάνη
Κωνσταντούλα, Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, Δριβίλας Δημήτριος και Αγγελόπουλος Γεώργιος
ψήφισαν λευκό.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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