ΑΔΑ: 7ΤΔΟ7Λ6-Υ9Κ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.03.20 13:43:11
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 20-3-2018

Αριθ.Πρωτ.: 80690/116
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ: 1. Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών
κ. Παν. Μπράμο
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθ. 34/19-3-2018 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 80676/1018/13-3-2018 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών κ. Παν. Μπράμου

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ. 34/19-3-2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ανάκληση της αρ.27/2018 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 19/3/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄ στην αίθουσα του
Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό
Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 80726/120/13-3-2018
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους
τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010
(άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα
παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –Αντιπρόεδρος, 3)
Κούστας

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

4)Αγιομυργιαννάκης

Εμμανουήλ,

5)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6)Αυγέρης Σάββας, 7)Δριβίλας Δημήτριος,
8)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 9) Κανέλλης Γεώργιος, 10)Καπράλος
Σπυρίδων, 11)Καρδάρα Ευσταθία, 12)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 13)Κελεπούρης
Ανδρέας, 14)Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) , 15) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή,
16)Κολοβός

Ιωάννης,

17)Κοτσιλιάνος

Κωνσταντίνος,

18)Λύτρας

Ιωάννης,

19)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 20)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 21)Μπαλαμπάνης
Νικόλαος,

22)Μπούνιας Χρήστος, 23)Μπράμος Παναγιώτης, 24)Νασιώτης

Θεόδωρος, 25)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία, 26)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος,
27)Πλατανιάς Παναγιώτης, 28)Ρήγας Χρήστος, 29)Σιαμπλής Δημήτριος, 30)Σώκος
Ευθύμιος, 31)Τογιοπούλου Αναστασία,

32)Τσόγκας Γεώργιος, 33)Υφαντής
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Νικόλαος, 34)Φωτόπουλος Τρύφων , 35)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 36)Χαροκόπος
Αντώνιος, 37)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 38)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου κ.κ. Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών) ,
Παρασκευή, Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος,

Βεργοπούλου

Ευθυμίου Απόστολος, Ζαφειρόπουλος

Ιωάννης, Κατσακούλης Ευάγγελος , Κατσανιώτης Ανδρέας, Κοτοπούλης Σπυρίδων,
Κωνσταντοπούλου

Αναστασία,

Κωσταριάς

Δημήτριος,

Παρασκευόπουλος

Γεράσιμος, Σύρμος Γεώργιος και Φαρμάκης Νεκτάριος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος
Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα
Χριστίνα Σταρακά και Αχαΐας

κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος , ενώ απουσίαζε

δικαιολογημένα καίτοι προσκλήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Δήμαρχος Δήμου Δυτικής Αχαΐας κ.
Χρήστος Νικολάου και ο Πρόεδρος του Φο.Δ.Σ.Α. του ιδίου Δήμου κ. Σπυρίδων
Τραχάνης, ο Δήμαρχος Δήμου Θέρμου κ. Σπυρίδων Κωνσταντάρας, εκπρόσωποι των
φορέων και κατοίκων της Ανατολικής Αιγιάλειας, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του
Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε κ. Γεώργιος Φαλτσέτος, η Προϊσταμένη Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Άλκηστις Σταθοπούλου, ο
Γενικός

Διευθυντής

Γενικής

Διεύθυνσης

Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού,

Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Δημήτριος Καραβίδας, ο Προϊστάμενος Μονάδας Α:
Προγραμματισμού και Αξιολόγησης (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας) κ. Ευάγγελος Γεωργίου , η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού κ. Σπυράκη Ελένη, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού κ. Λυκούργος Σταματελάτος, λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες,
πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 34/2018

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης με
τίτλο : «Ανάκληση της αρ.27/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου» , δίνοντας
το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Παν. Μπράμο , που είναι εισηγητής
του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 80676/1018/13-3-2018 γραπτή
εισήγησή του, που λέει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη:


Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί
Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.



Την απόφαση 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).



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 τις οποίες 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.



Τις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Φ.Ε.Κ. 87/τΑ΄/2010), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 Αρμοδιότητες οικονομικής
επιτροπής περιφερειών του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση
και
την
αποκεντρωμένη
διοίκηση
Ενσωμάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ»(ΦΕΚ 85/τΑ΄/2012), «Η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για την
κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού της περιφέρειας και την εισήγηση στο
περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση».



Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ.204Α’).



Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ141Α’/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».



Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» και την εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του
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Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».

σχετικά με την ανάληψη



Την παράγραφο 5 του άρθρου 87 του Π.Δ. 30/1996 «Οικονομικό έτος Προϋπολογισμός».



Την υπ’ αριθ. 184/2017 (19η Συνεδρίαση στις 14.11.2017) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου με την οποία «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2018» όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ. αριθ. 1348/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της,
βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 293717/29.11.2017 απόφαση του συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.



Την υπ’ αριθμό 2/2176/ΔΠΓΚ/9.1.2018 (ΑΔΑ:6ΞΗΘΗ-827) εγκύκλιο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».

 Το αριθ. 41413/237/7.2.2018 εισηγητικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η αριθ.
141836/21-12-2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
αναφορικά με την ένταξη του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΛΟΥΤΡΑΚΙ» , προϋπολογισμού 3.550.000,00 ευρώ.
 Το αριθ. 21064/117/19-01-2018 εισηγητικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού , Περιβάλλοντος & Υποδομών , με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η
αριθ. 141836/21-12-2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
αναφορικά με την ένταξη του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΓΙΑΣ» , προϋπολογισμού 6.320.000,00 ευρώ.
 Το αριθ. 234533/3253/2017 εισηγητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για τη πληρωμή του 4ου Λογαριασμού της μελέτης
«αποκατάστασης και καθορισμού ζωνών απόληψης αδρανών κοίτης Αχελώου κατάντη
φράγματος Στράτου 1 και περιβαλλοντικών επιπτώσεων» ποσού 60.063,90 ευρώ, το
οποίο αποπληρώνεται με χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ.
 Το υπ’ αριθμό 51583/232/16.2.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού για την εγγραφή στον προϋπολογισμό πιστώσεων έργων, των οποίων,
με αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων ανέλαβε την υλοποίηση η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμό 43725/27.12.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την
επιχορήγηση με ποσό 5.878,55 ευρώ με σκοπό την ανταποδοτική υποστήριξη και
ανατροφοδότηση του ελεγκτικού μηχανισμού των διατάξεων της 104720/25.8.2010 ΚΥΑ
και του Ν.3868/2010.
 Την υπ’ αριθμό 1055/21.11.2017 (ΑΔΑ: 6ΦΒΗΟΞ7Φ-ΙΜΣ απόφαση του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί τροποποίησης των
Πράξεων Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής, ως προς την παράταση λήξης του φυσικού αντικειμένου μέχρι τις
5
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31.3.2019 και την ανάγκη περεταίρω εγγραφής στον προϋπολογισμό ποσού 1.851.697,21
ευρώ, λόγω μη εκτέλεσης όλου του φυσικού αντικειμένου της πράξης και την κάλυψης
των εν εξελίξει διενεργούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών.
 Την αριθ. 141836/21.12.2017 (ΑΔΑ: 65ΓΣ465ΧΙ8-ΥΤΒ) απόφαση του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης στη συλλογική απόφαση Ε071 ΤΡΟΠ. 2 και στον υποτομέα
συγκοινωνίες, με την οποία έχει ενταχθεί προς υλοποίηση το έργο: « Κατασκευή
Παραλιακής Οδού στα όρια του Δήμου Πηνειού Ν. Ηλείας-Α΄ Φάση» με προϋπολογισμό
5.000.000,00 ευρώ.


Τις ενέργειες και διαδικασίες κλεισίματος της χρήσης 2016 από τις οποίες εν μέρει έχουν
προκύψει επαρκή αποτελέσματα ταμειακού υπολοίπου, το οποίο εκ του ασφαλούς
δύναται να εγγραφεί με αναμόρφωση στο νέο προϋπολογισμό.



Την ανάγκη τροποποίησης μεγεθών του προϋπολογισμού για την ανάγκη κάλυψης
λειτουργικών αναγκών οι οποίες διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση του
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να εγκρίνετε την Α’ τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 ανά Περιφερειακή Ενότητα, στους Ειδικούς Φορείς και Κ. Α. Εσόδων και
Εξόδων, όπως διεξοδικά αναλύονται παρακάτω:
Συνοπτική παρουσίαση της Α’ αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2018:
1. Κοινές δαπάνες & δράσεις Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Κατά την 1η Αναμόρφωση στον ειδικό φορέα που αποτυπώνονται οι κοινές δαπάνες και δράσεις που
βαρύνουν το σύνολο της Περιφέρειας και χρηματοδοτούνται από κοινού από τις τρείς Ενότητες,
πραγματοποιείται συνολική αύξηση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό κατά 1.334.464,34 ευρώ, το οποίο
προέρχεται από:
Α) Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, ποσού 5.878,55 ευρώ για την ανταποδοτική υποστήριξη
και ανατροφοδότηση του ελεγκτικού μηχανισμού των διατάξεων της 104720/25.8.2010 ΚΥΑ και του
Ν.3868/2010.
Β) Χορηγία από την Εθνική Τράπεζα, ποσού 5.000,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών του Διεθνούς
Συνεδρίου Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε η Περιφέρεια το Δεκέμβριο του προηγουμένου έτους.
Γ) Αύξηση του ήδη εγγεγραμμένου ταμειακού αδιάθετου υπολοίπου στις 31.12.2017, μετά από μία
πρώτη εκτίμηση των στοιχείων εσόδων – εξόδων, κατά 1.323.587,79.
Δ) Εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων για την αντιμετώπιση αναγκών κατά την εκτέλεση του
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας:
Κατά την Α΄ αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έτους 2018, αυξάνεται ο
διαμορφωμένος προϋπολογισμός της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κατά 20.400.255,32 ευρώ , ποσό το οποίο
προέρχεται από :
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Α) κινήσεις εγγραφής ποσού 10.470.191,42 ευρώ, επιπλέον του ήδη εγγεγραμμένου ταμειακού
υπολοίπου 2017.
(Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 έχουν εγγραφεί πιστώσεις ταμειακού
υπολοίπου ύψους 6.994.273,32 ευρώ, από το οποίο 1.256.907,64 ευρώ έχουν προβλεφθεί για την
εκτέλεση έργων μέσω ΠΔΕ και του επενδυτικού προγράμματος έτους 2018 και το υπόλοιπο, ήτοι
5.737.365,68 ευρώ για υποχρεώσεις λειτουργικών κλπ. δαπανών (266.932,05 ευρώ για διατροφικό
επίδομα νεφροπαθών, 2.028.729,21 για μεταφορά μαθητών , 71.038,04 για πρόγραμμα Δακοκτονίας &
τα υπόλοιπα για λοιπές λειτουργικές δαπάνες).
Β) εγγραφή ποσού 9.870.000,00 ευρώ από χρηματοδότηση δύο (2) νέων έργων που έχουν ενταχτεί με την
αριθ. 141836/21-12-2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης.
Γ) εγγραφή ποσού 60.063,90 ευρώ που προέρχεται από χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ για αποπληρωμή 4ου
λογαριασμού μελέτης αποκατάστασης και καθορισμού ζωνών απόληψης αδρανών κοίτης Αχελώου
κατάντη φράγματος Στράτου 1 και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Γίνονται επίσης κινήσεις εσωτερικής ανακατανομής κονδυλίων για την εύρυθμη και απρόσκοπτη
λειτουργία των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
3. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας:
Κατά την παρούσα αναμόρφωση, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας προκύπτει συνολική αύξηση του
προϋπολογισμού κατά 10.293.842,77 ευρώ, το οποίο προέρχεται από:
Α) Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, για το έργο «Αποχέτευση &
Καταθλιπτικός Αγωγός Παλαίρου» του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ποσού 500.606,97 ευρώ.
Β) Εγγραφή στον προϋπολογισμό συνολικού ποσού 4.102.605,50 ευρώ για την εκτέλεση προγραμμάτων
που είχε αναλάβει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και μεταφέρονται στην
Περιφέρεια μετά από αποφάσεις αποδοχής και υλοποίησης τους από τα αρμόδια συλλογικά όργανα της
Περιφέρειας.
Γ) Εγγραφή στον προϋπολογισμό ποσού 1.851.697,21 ευρώ, λόγω της 1055/21.11.2017 απόφασης
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί τροποποίησης των
Πράξεων Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής, ως προς την παράταση λήξης του φυσικού αντικειμένου μέχρι τις 31.3.2019.
Δ) Μείωση ποσού κατά 150.500,00 ευρώ λόγω λήξης του προγράμματος ΣΤΕΓΑΖΩ στις 31.12.2017.
Ε) Αύξηση του ήδη εγγεγραμμένου ταμειακού αδιάθετου υπολοίπου στις 31.12.2017, μετά από μία
πρώτη εκτίμηση των στοιχείων εσόδων – εξόδων, κατά 3.989.433,09 ευρώ (αυξήσεις 6.805.460,43 ευρώ
μείον (-) μειώσεις 2.816.027,24 ευρώ) (προερχόμενο από 2.461.973,31 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες
και 1.527.459,78 ευρώ για έργα). Τα ποσά δίδονται στον παρακάτω πίνακα.
ΣΤ) Εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων, χωρίς οικονομική μεταβολή για την κάλυψη λειτουργικών
αναγκών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση τρέχοντος προϋπολογισμού.
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4. Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας:
Κατά την παρούσα 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού Π.Ε. Ηλείας τρέχοντος οικονομικού
έτους 2018, συνολικά πραγματοποιείται αύξηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού κατά 5.240.239,68
ευρώ, ως εξής:
Α) Σύμφωνα με την αριθ. 141836/21.12.2017 (ΑΔΑ: 65ΓΣ465ΧΙ8-ΥΤΒ) απόφαση του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης στη συλλογική απόφαση Ε071 ΤΡΟΠ. 2 και στον υποτομέα συγκοινωνίες,
έχει ενταχθεί προς υλοποίηση το έργο: «Κατασκευή Παραλιακής Οδού στα όρια του Δήμου Πηνειού Ν.
Ηλείας-Α΄ Φάση» με προϋπολογισμό 5.000.000,00 ευρώ.
Β) Μετά από μια πρώτη επεξεργασία των εσόδων και των εξόδων έτους 2017 και συγκεκριμένα στο
πρόγραμμα Προστασίας Ελαιοπαραγωγής, αυξάνεται το ήδη εγγεγραμμένο αδιάθετο υπόλοιπο του έτους
αυτού κατά 240.239,68 ευρώ.
Με την υπ’ αριθ. 274/2018 (9η Συνεδρίαση στις 20.2.2018) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε την Α’ αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας. Μετά την έκδοση της απόφασης διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής παραλήφθηκε ένα
ποσό, που αντιστοιχεί σε εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση προγράμματος του οποίου την υλοποίηση
ανέλαβε η Περιφέρεια, τόσο από το σκέλος των εσόδων όσο και των εξόδων.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για :
Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 27/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, σχετικά με την
έγκριση της Α’ αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018,
λόγω της εκ παραδρομής παράλειψης εγγραφής της πίστωσης υλοποίησης προγράμματος, από το
σκέλος των εσόδων και των εξόδων.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο και τους λοιπούς
ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής
συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 27/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, σχετικά με
την έγκριση της Α’ αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2018, λόγω της εκ παραδρομής παράλειψης εγγραφής της πίστωσης
υλοποίησης προγράμματος, από το σκέλος των εσόδων και των εξόδων.
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Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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