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Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
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Πάτρα 5 Φεβρουαρίου 2018
Αρ.Πρωτ:34673/458
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΠΡΟΣ: Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της
KOIN.:
ΠΔΕ.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 192/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Η υπ’αριθμ.πρωτ: οικ.34378/332/1.2.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ηλείας της ΠΔΕ.
Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ.192/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Δικηγόρου για υποβολή Ανακοπής και τυχόν άλλου Ένδικου
Μέσου που απαιτείται κατά της υπ’αριθμ.432/2017 Απόφασης Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών και έγκριση διάθεσης πίστωσης, ποσού 700,00€ με Φ.Π.Α. για ανάληψη
δαπάνης της αμοιβής αυτού», 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. 7/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
2α Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

συνήλθε σε συνεδρίαση η

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.πρωτ.: οικ.
30272/384/29.1.2018 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. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων – αν.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,
Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,Γαβριηλίδης Κων/νος και Σύρμος Γεώργιος Περιφερειακοί
Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού
Ελέγχου της ΠΔΕ, κ. Κρηνίδης Ηλίας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 192/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, που το σώμα
συμφώνησε ομόφωνα με τίτλο: «Ορισμός Δικηγόρου για υποβολή Ανακοπής και τυχόν άλλου
Ένδικου Μέσου που απαιτείται κατά της υπ’αριθμ.432/2017 Απόφασης Διαταγής Πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και έγκριση διάθεσης πίστωσης, ποσού 700,00€ με Φ.Π.Α. για
ανάληψη δαπάνης της αμοιβής αυτού».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄αριθμ.πρωτ: οικ.34378/332/1.2.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ηλείας της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Σύμφωνα με:
Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Tις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να
μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β΄/3012-2016) Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ.Ελλάδας
& Ιονίου.
Την απόφαση υπ΄ αριθμ. 41/05-3-2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ΄ αριθ. 5/2017 πρακτικό αυτού περί εκλογής προεδρείου του Π.Σ.
Την απόφαση υπ΄ αριθμ. 42/05-3-2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ΄ αριθ. 5/2017 πρακτικό αυτού περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
Tην υπ΄ αριθμ.πρωτ. 55961/643/1.3.2017 (ΦΕΚ
Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών.

τ.

Υ.Ο.Δ.Δ/111/9.3.2017)

απόφαση

κ.

Tην υπ΄ αριθμ.πρωτ. 69641/869/14.3.2017 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ/138/23.3.2017) Απόφαση κ.
Περιφερειάρχη περί ορισμού Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Την υπ’ αριθμ.69923/876/ (ΦΕΚ 1018/τ’Β/24.3.2017) Απόφαση Περιφερειάρχη περί «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας».
Την υπ΄αριθμ. 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΗΜ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού
και τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων.
Την υπ΄αριθμ. 332693/4863/31.1.2017 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης
Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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Την υπ’αριθμ.πρωτ. ΟΙΚ. 44488/495/15.2.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) Απόφαση του κ.
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί τοποθέτησης
Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.
Την υπ’ αριθμ. 92550/132/5.4.2017 (ΦΕΚ 1300 τ .β /13.4.2017) Απόφαση κ.Αντιπεριφερειάρχη
«Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της
Δ/νσης Τεχνικών έργων της Π,Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν
3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται
οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσίων
του Ν.3316/2005, αρμαοδιότητας των Περιφερειών.
Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 68 του υποκεφαλαίου 1 «Έλεγχος δεσμεύσεων» του ν. 4270/2014
(ΦΕΚ 143 τ.Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145τ.Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
Την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών
«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή
οδηγιών».
Την υπ’ αριθ. 157/19-12-2016 (26η συνεδρίαση) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , το
οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017».
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) περί «Δημόσιων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών».
Και έχοντας υπόψη τα παρακάτω:
1.). Η μελέτη με τίτλο : «Μελέτη Οριοθέτησης ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας»,
προεκτιμώμενης αμοιβής 123.000,00 € χωρίς το ΦΠΑ. εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΚΑΠ με ενάριθμο
έργου 2014ΚΑΠ1408004.
2). Με την υπ’ αριθμ.292/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο φάκελος
έργου, τα τεύχη δημοπράτησης, συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού και εγκρίθηκε η προκήρυξη
της μελέτης του θέματος με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 7 του Ν.3316/2005.
3). Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με την υπ’αριθμ. 799/2016 (ΑΔΑ: 6ΔΠΞ7Λ6-ΛΣ0) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ της Ε.Δ. και ανατέθηκε η
μελέτη στα συμπράττοντα γραφεία μελετών «Σίγμα Μελετών Α.Ε- Hydroment Σύμβουλοι
Μηχανικοί».
4). Στις 19.9.2016 υπογράφηκε το υπ’αριθμ. 197136/3161 Ιδιωτικό Συμφωνητικό (ΑΔΑ:ΩΑΗ27Λ61ΤΤ) μεταξύ του κ. Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας και του νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου κ.
Κωνσταντίνου Παντελόπουλου, για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος.
5). Στις 20.1.2017 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο η Τοπογραφική μελέτη, η οποία εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμ.πρωτ. 17316/106/16.2.2017 Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ: 69ΧΖ7Λ6-ΙΨΩ) Απόφαση του
Προϊσταμένου Τ.Δ.Π. της Π.Ε.Ηλείας και παραλήφθηκε, στο σύνολο της, με την υπ’αριθμ.
ΟΙΚ.89603/909/3.4.2017 (ΑΔΑ: 6ΛΥΑ7Λ6-Ζ4Α) Απόφαση του Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας.
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6). Την από 13.3.2017 υποβολή από τον ανάδοχο του 1ου λογαριασμού της μελέτης, ποσού 14.687,80€
με Φ.Π.Α., η οποία ελέγχθηκε και διαβιβάστηκε με το υπ’αριθμ.πρωτ.67139/611/10.4.2017 έγγραφο
της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας στην Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, Τμήμα Οικονομικής
Υποστήριξης της Π.Ε.Ηλείας, με συνημμένο το υπ’αριθμ.127/10.4.2017 τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών.
7). Στις 13.4.2017 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο η Οριστική Μελέτη Οριοθέτησης και η Προμελέτη
Υδραυλικών Έργων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αρθμ.100774/1058/9.5.2017 (ΑΔΑ: Ω4ΤΖ7Λ6Ψ24) Απόφαση του Προϊσταμένου Τ.Δ.Π. της Π.Ε.Ηλείας
8). Την από 9.6.2017 υποβολή από τον ανάδοχο του 2ου λογαριασμού της μελέτης, ποσού 7.914,32€
με Φ.Π.Α., η οποία ελέγχθηκε και διαβιβάστηκε με το υπ’αριθμ.πρωτ.158509/1863/21.6.2017
έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας στην Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, Τμήμα
Οικονομικής Υποστήριξης της Π.Ε.Ηλείας, με συνημμένο το υπ’αριθμ.131/21.6.2017 τιμολόγιο
παροχής υπηρεσιών
9). Τα υπ’αριθμ.πρωτ.194240/7116/14.7.2017 και 213030/7986/1.8.2017 διαβιβαστικά έγγραφα της
Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης της Π.Ε.Ηλείας με
τα οποία επιστράφηκαν στην Υπηρεσία μας αθεώρητα τα δικαιολογητικά πληρωμής του 1ου και 2ου
λογαριασμού της προαναφερθείσας μελέτης, λόγω του γεγονότος ότι α.) στο ιδιωτικό συμφωνητικό
δεν γινόταν μνεία στον αριθμό και στην ημερομηνία της απόφασης ανάληψης της υποχρέωσης και β.)
η υπ’αριθμ. Α/Α1127/96083/2647/9.4.2015 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 50.000,00€ για την
δημοπράτηση της μελέτης ανακλήθηκε αυτοδίκαια στις 31.12.2015 και δεν πραγματοποιήθηκε
ισόποση ανάληψη υποχρέωσης για το έτος 2016 (σύμφωνα και με το υπ’αριθμ.186242/6808/6.7.2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης) ενώ η
διαδικασία ήταν ακόμα σε εξέλιξη.
10). Την από 12.12.2017 αίτηση του αναδόχου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
κατά της Π.Δ.Ε. με την οποία αιτείτο την έκδοση Διαταγής Πληρωμής του 1ου και 2ου λογαριασμού
της προαναφερθείσας μελέτης.
11). Το από 30.1.2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε. προς την Υπηρεσία
μας με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η υπ’αριθμ.432/2017 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, κατά της οποίας μπορεί να ασκηθεί ανακοπή και άλλο τυχόν ένδικο μέσο που
απαιτείται, με προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων (15) ημερών από την επίδοση αυτού.
Και επειδή
1). Κρίνεται απαραίτητη η υποβολή Ανακοπής και τυχόν άλλου Ένδικου Μέσου που απαιτείται, κατά
της υπ’αριθμ. 432/2017 Απόφασης Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών.
2). Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας δεν υπάρχει Νομική Υπηρεσία και δεν υπηρετεί δικηγόρος με
πάγια αντιμισθία ώστε να καταθέσει την εν λόγω Ανακοπή και τυχόν άλλο ένδικο μέσο.
Εισηγούμαστε
1. Να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος προκειμένου αυτός να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει για
λογαριασμό της Π.Ε.Ηλείας/ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την Ανακοπή και άλλο Ένδικο Μέσο που
απαιτείται κατά της υπ’αριθμ. 432/2017 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών, καθώς και να παραστεί ενώπιον του ακροατηρίου κατά την εκδίκαση αυτών, για την
υποστήριξη των απόψεων της Π.Δ.Ε.
Ως δικηγόρος προτείνεται να οριστεί ο κ. Θεόδωρος Τζαμαλούκας, Δικηγόρος Πατρών.
2. Να εγκριθεί διάθεση πίστωσης για ανάληψη δαπάνης, ποσού 700,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (ανακοπή και άλλο ένδικο μέσο που απαιτείται και συζήτηση αυτών).
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας /
Π.Ε. Ηλείας του τρέχοντος έτους 2018 και συγκεκριμένα τις πιστώσεις:
ΚΑΕ: 02.03.072.0894.01.0001, Ποσό: 700,00€ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: ΨΝΕΓ7Λ6-ΚΥΟ

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),
 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
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Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
 την υπ’αριθμ.πρωτ.: οικ οικ.34378/332/1.2.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ηλείας της ΠΔΕ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Εγκρίνει τον ορισμό δικηγόρου και συγκεκριμένα τον Δικηγόρο Πατρών, κ. Τζαμαλούκα
Θεόδωρο, προκειμένου αυτός να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει για λογαριασμό της
Π.Ε.Ηλείας/ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την Ανακοπή και άλλο Ένδικο Μέσο που απαιτείται
κατά της υπ’αριθμ. 432/2017 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, καθώς
και να παραστεί ενώπιον του ακροατηρίου κατά την εκδίκαση αυτών, για την υποστήριξη των
απόψεων της Π.Δ.Ε. και για κάθε μετ αναβολή δικάσιμο.
2. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης για ανάληψη δαπάνης, 700,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(ανακοπή και άλλο ένδικο μέσο που απαιτείται και συζήτηση αυτών).
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας /
Π.Ε. Ηλείας του τρέχοντος έτους 2018 και συγκεκριμένα τις πιστώσεις:
ΚΑΕ: 02.03.072.0894.01.0001, Ποσό: 700,00€ με Φ.Π.Α.

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

