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

Πάτρα 18 Ιανουαρίου 2018
Αρ.Πρωτ:8117/61
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΠΡΟΣ: Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ
KOIN.:
Ηλείας της ΠΔΕ.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 42/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Η υπ’αριθμ.πρωτ: 6463/16/8.1.2018 εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ
Ηλείας της ΠΔΕ.

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ.42/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση υπομνήματος και παράσταση κατά τη
συζήτηση στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου της από 14-7-2011 (αρ.καταχ. 25/15-7-2011)
αγωγής της Φραγκούδη Ζαχαρούλας του Σταύρου,χήρας Κρέσπη Αντωνίου κλπ. (συν. 6) κατά της
Περιφ. Δυτ. Ελλάδας» για δικές σας ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 3/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
15η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.πρωτ.: οικ.
11773/125/11.1.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Βεργοπούλου Παρασκευή- αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων- αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου,
υπάλληλος

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

((σύμφωνα

με

την

υπ΄αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις
265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις

του

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Πετρόπουλος Κων/νος,
Σύρμος Γεώργιος και Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ
Αιτ/νιας της ΠΔΕ, κ. Καπλάνης Χριστόφορος για το 23ο θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 42/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 28ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο:
«Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση υπομνήματος και παράσταση κατά τη συζήτηση στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου της από 14-7-2011 (αρ.καταχ. 25/15-7-2011) αγωγής της
Φραγκούδη Ζαχαρούλας του Σταύρου,χήρας Κρέσπη Αντωνίου κλπ. (συν. 6) κατά της Περιφ. Δυτ.
Ελλάδας».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄αριθμ.πρωτ: 6463/16/8.1.2018 εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 176 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5
του ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-04-12).
β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β΄/30-122016).
2. Την υπ΄αριθμ. 157/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικ. έτους 2017.
3. Την Αγωγή της Φραγκούδη Ζαχαρούλας του Σταύρου,χήρας Κρέσπη Αντωνίου κλπ.
(συν. 6) ενώπιον Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου.
4. Την από 15-12-2017 (αρ.πρωτ.353777/581) έγγραφη πρόταση του Δικηγόρου του Πρωτοδικείου
Ηλείας Γεωργίου Κονταξή.
5. Το υπ.αριθμ. 80/2016 Προεδρικό Διάταγμα.
Σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στις 22-08-2017 επιδόθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε.Ηλείας η υπ’ αριθμ. 1180/25-072017 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου, που αφορά αγωγή αποζημίωσης της
Φραγκούδη Ζαχαρούλας του Σταύρου,χήρας Κρέσπη Αντωνίου κλπ. (συν. 6) με αίτημα την
καταβολή ποσού 2.972.000 € ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης.
Επειδή στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας δεν υπηρετεί Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία, πρέπει να
ανατεθεί σε δικηγόρο η υπόθεση αυτή για να εκπροσωπήσει το φορέα μας στις παραπάνω νομικές
ενέργειες εντός της νόμιμης προβλεπόμενης προθεσμίας.
Η εν λόγω ανάθεση σε δικηγόρο περιλαμβάνει τη παράσταση και κατάθεση υπομνήματος κατά
τη συζήτηση στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου της από 14-7-2011 (αρ.καταχ.
25/15-7-2011) αγωγής της Φραγκούδη Ζαχαρούλας του Σταύρου,χήρας Κρέσπη Αντωνίου κλπ.
(συν. 6) κατά της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας»
Προτείνεται να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος για τον χειρισμό της παραπάνω υπόθεσης ο
Δικηγόρος Πύργου κος Γεώργιος Κονταξής.
Η αμοιβή καθορίζεται βάσει του άρθρου 176 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5
του Ν.4071/2012 και των άρθρων 63, 68 και 69 του Ν. 4194/13 «Κώδικας Δικηγόρων»,
περιοριζόμενη όμως εν προκειμένω ρητώς στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά ευρώ
με Φ.Π.Α. (2.237,00 €) το οποίο είναι εύλογο λόγω της πολυπλοκότητας του πραγματικού της οικείας
υπόθεσης, της δυσκολίας των νομικής φύσεως θεμάτων, των απαιτούμενων εξειδικευμένων γνώσεων
και εμπειρίας, του εύρους των εφαρμοζομένων διατάξεων (καθώς τίθενται ζητήματα αποζημίωσης
από τυχόν παράνομες πράξεις και παραλείψεις οργάνων Ο.Τ.Α. κατά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε
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την 24-8-2007 στο Νομό Ηλείας, προσδιορισμού του ύψους του ποσού της επιδικασθείσας
αποζημίωσης και αναιρετικού ελέγχου αυτού, ύπαρξης αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ των ως άνω
πράξεων και παραλείψεων και του θανάτου συγγενικού προσώπου των εναγόντων, χρηματικής
ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, νομοθεσίας προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων και
σχετικών αρμοδιοτήτων, πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών, πολιτικής προστασίας και
αρμοδιοτήτων οργάνων Ο.Τ.Α.), του ύψους του αντικειμένου της, της μέγιστης σπουδαιότητας και
σοβαρότητας της υπόθεσης για τα συμφέροντα της Π.Δ.Ε.
Επισημαίνεται, επίσης, ο εξαιρετικά μεγάλος όγκος (άνω των 2.000 σελίδων) των σχετικών
εγγράφων και στοιχείων που συγκροτούν τη δικογραφία καθώς και της σχετικής ποινικής
δικογραφίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον άρτιο χειρισμό της υπόθεσης και να κατατεθούν
στο Δικαστήριο.
Η αμοιβή αυτή προέκυψε μετά από διαπραγμάτευση με τον συγκεκριμένο
προτεινόμενο πληρεξούσιο δικηγόρο, αποτέλεσμα της οποίας αποτελεί ο περιορισμός της αμοιβής στο
εν λόγω ποσό, που είναι κατά πολύ μικρότερο από τα οριζόμενα στα άρθρα 63, 68 και 69 του Ν.
4194/13 «Κώδικας Δικηγόρων» με σκοπό την κατά το δυνατόν ελάσσονα επιβάρυνση του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ηλείας/Π.Δ.Ε. ενόψει και της μέγιστης σπουδαιότητάς της και
παρακαλούμε για την έκδοση διάθεσης πίστωσης και τη πληρωμή του ανωτέρω ποσού των 2.237,00
€ με Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Ηλείας/Π.Δ.Ε. για το
έτος 2018, ΚΑΕ 02.03.072.0894.01.0002.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 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. 248595/27-12/2016 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).
 το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας
 την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017),
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 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./233-2017).
 την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 την υπ΄αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά
με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 την υπ’αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
 την υπ’αριθμ.πρωτ:: 6463/16/8.1.2018 εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ
Ηλείας της ΠΔΕ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον ορισμό του δικηγόρου Πύργου κου Γεώργιου Κονταξή, προκειμένου να παραστεί και
να καταθέσει υπόμνημα κατά τη συζήτηση στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου της από
14-7-2011 (αρ.καταχ. 25/15-7-2011) αγωγής της Φραγκούδη Ζαχαρούλας του Σταύρου, χήρας
Κρέσπη Αντωνίου κ.λπ. κατά της Περιφέρειας. Δυτικής Ελλάδας αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή
δικάσιμο.
Η αμοιβή καθορίζεται βάσει του άρθρου 176 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
5 του Ν.4071/2012 και των άρθρων 63, 68 και 69 του Ν. 4194/13 «Κώδικας Δικηγόρων»,
περιοριζόμενη όμως εν προκειμένω ρητώς στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά
ευρώ με Φ.Π.Α. (2.237,00 €) το οποίο είναι εύλογο λόγω της πολυπλοκότητας του πραγματικού
της οικείας υπόθεσης, της δυσκολίας των νομικής φύσεως θεμάτων, των απαιτούμενων
εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειρίας, του εύρους των εφαρμοζομένων διατάξεων (καθώς
τίθενται ζητήματα αποζημίωσης από τυχόν παράνομες πράξεις και παραλείψεις οργάνων Ο.Τ.Α.
κατά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 24-8-2007 στο Νομό Ηλείας, προσδιορισμού του ύψους
του ποσού της επιδικασθείσας αποζημίωσης και αναιρετικού ελέγχου αυτού, ύπαρξης αιτιώδους
συνδέσμου μεταξύ των ως άνω πράξεων και παραλείψεων και του θανάτου συγγενικού προσώπου
των εναγόντων, χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, νομοθεσίας προστασίας δασών
και δασικών εκτάσεων και σχετικών αρμοδιοτήτων, πρόληψης και καταστολής δασικών
πυρκαγιών, πολιτικής προστασίας και αρμοδιοτήτων οργάνων Ο.Τ.Α.), του ύψους του αντικειμένου
της, της μέγιστης σπουδαιότητας και σοβαρότητας της υπόθεσης για τα συμφέροντα της Π.Δ.Ε.
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Επισημαίνεται, επίσης, ο εξαιρετικά μεγάλος όγκος (άνω των 2.000 σελίδων) των σχετικών
εγγράφων και στοιχείων που συγκροτούν τη δικογραφία καθώς και της σχετικής ποινικής
δικογραφίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον άρτιο χειρισμό της υπόθεσης και να κατατεθούν
στο Δικαστήριο.
Η αμοιβή αυτή προέκυψε μετά από διαπραγμάτευση με τον συγκεκριμένο προτεινόμενο
πληρεξούσιο δικηγόρο, αποτέλεσμα της οποίας αποτελεί ο περιορισμός της αμοιβής στο εν λόγω
ποσό, που είναι κατά πολύ μικρότερο από τα οριζόμενα στα άρθρα 63, 68 και 69 του Ν. 4194/13
«Κώδικας Δικηγόρων» με σκοπό την κατά το δυνατόν ελάσσονα επιβάρυνση του προϋπολογισμού
της Π.Ε. Ηλείας/Π.Δ.Ε. ενόψει και της μέγιστης σπουδαιότητάς της και παρακαλούμε για την
έκδοση διάθεσης πίστωσης και τη πληρωμή του ανωτέρω ποσού των 2.237,00 € με Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Ηλείας/Π.Δ.Ε. για
το έτος 2018, ΚΑΕ 02.03.072.0894.01.0002.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου

