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Πάτρα 7 Φεβρουαρίου 2018
Αρ.Πρωτ:16847/198
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. 129/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Η υπ’αριθμ.πρωτ: 9444/66/16.1.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
της ΠΔΕ.

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ.129/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργος την 22-2-2018 όπου συζητείται
η από 2-11-2009 αγωγή (αριθμ. κλήσης ΚΛ1177/8-12-2016) της ετερορρύθμου εταιρίας με την
επωνυμία «ΝΤΙΝΤΑΣ – ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με έδρα τον Πύργο Ηλείας και την έγκριση
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή του δικηγόρου», 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. 5/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
26η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.πρωτ.: οικ.
22718/251/22.1.2018 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. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Πετρόπουλος Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- 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. Αυγέρης Σάββας, Καρδάρα
Ευσταθία, 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 129/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 13ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο:
«Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργος την 22-2-2018 όπου συζητείται η από 2-11-2009
αγωγή (αριθμ. κλήσης

ΚΛ1177/8-12-2016)

της ετερορρύθμου εταιρίας

με την επωνυμία

«ΝΤΙΝΤΑΣ – ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με έδρα τον Πύργο Ηλείας και την έγκριση δαπάνης
και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή του δικηγόρου».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄αριθμ.πρωτ: 9444/66/16.1.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντες υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186, του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Tην υπ΄ αριθμ.πρωτ. 55961/643/1.3.2017 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ/111/9.3.2017) απόφαση κ.
Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών.
7. Την υπ’ αριθμ.69923/876/14.3.2017 (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».
8. Την υπ΄αριθμ. 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΗΜ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί
ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων.
9. Την υπ΄αριθμ. 332693/4863/31.1.2017 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης
Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
10. 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.
11. Τις υπ΄αριθμ. 340486/7963/11-12-2014, 340484/7962/11-12-2014 & 341956/8002/12-12-2014
αποφάσεις κ. Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί ορισμού Προϊσταμένων Τμημάτων Δ/νσεων
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
12. 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.
13. 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.
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3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
14. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία
παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών &
υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των ΠεριφερειώνΤις 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»
15. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145τ.Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
16. 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».
17. 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».
18. Τις διατάξεις του Ν.3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
19. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) περί δημόσιων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών.
20. Την από 2-11-2009 αγωγή (αριθμ. κλήσης 1177/8-12-2016) της ετερορρύθμου εταιρίας με την
επωνυμία «ΝΤΙΝΤΑΣ – ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» κατά της (πρώην) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ηλείας.
21. Το αριθ. πρωτ. ΠΕ 468/11-4-2017 έγγραφο του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου ΤΜΗΜΑ 1ο
22. Την με αριθ. πρωτ. 117616/1258/16-10-2017 εισήγηση μας, για την Έγκριση διάθεσης πίστωσης
για την αμοιβή του Δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Π.Ε. Ηλείας στην ως άνω αγωγή.
23. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 288393/11467/5-1-2018, βεβαίωση ύπαρξης
πίστωσης της Δ/σης
Οικονομικού-Δημοσιονομικού ελέγχου, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Δ.Ε. για την αμοιβή
Δικηγόρου ύψους 369,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του
τρέχοντος έτους 2018
Σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:
1. Στάλθηκε με ημερομηνία 2-11-2009 αγωγή (αριθμ. κλήσης ΚΛ1177/8-12-2016) της
ετερορρύθμου εταιρίας με την επωνυμία «ΝΤΙΝΤΑΣ – ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με έδρα τον
Πύργο Ηλείας , κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ως καθολικού διάδοχου της τέως Ν.Α.
Ηλείας) η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργος και
με την οποία αξιώνεται την πληρωμή των πρόσθετων εργασιών που εκτελέσθηκαν στο έργο
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ » με προϋπολογισμό
75.000 € με ΦΠΑ.
Οι συμπληρωματικές εργασίες που εκτελέσθηκαν στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ
ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ » με προϋπολογισμό 75.000 € με ΦΠΑ. προέκυψαν , όταν
κατά την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου , διαπιστώθηκε χαλαρότητα του οδοστρώματος
και προέκυψε η ανάγκη εξυγίανσης μεγάλων τμημάτων του δρόμου κατά μήκος και κατά πλάτος με
αποτέλεσμα να αυξηθούν όλες οι προβλεπόμενες ποσότητες της εγκεκριμένης μελέτης για την σωστή
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας.
Ο ανάδοχος με ευθύνη του και σε συνεννόηση με την ΝΑ Ηλείας, προχώρησε στην εκτέλεση
συμπληρωματικών εργασιών για την αποκατάσταση του προβλήματος, βασιζόμενος στο ότι θα γίνει
εφαρμογή του άρθρου 83 του Ν. 2362/95, δηλαδή εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών έως το
50%, συνολικού ποσού 23.637,04 € καθόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής του νόμου.
Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ηλείας, αν και πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την
εφαρμογή του άρθρου 83 του Ν. 2362/95, με το 3032/11-7-2007 έγγραφο της, δεν ενέκρινε
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και δεν πρόκειται να εγκρίνει πλέον συμπληρωματικές εργασίες βάσει του άρθρου 83 του
Ν.2362/95.
2. Με την υπ’ αριθμ. 296/2017 απόφαση της η οικονομική επιτροπή όρισε Δικηγόρο την κα
Ασημακοπούλου Μίνα
3. Με το παραπάνω(21) σχετικό, το Δικαστήριο ανέβαλλε την συζήτηση της υπόθεσης για την 22-22018 , με την υποχρέωση να προσκομισθεί σχετικός φάκελος
4. Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας δεν διαθέτει νομική υπηρεσία ενώ σύμφωνα με τα παραπάνω
συντρέχει η αναγκαιότητα προάσπισης των συμφερόντων της στη σχετική δικαστική υπόθεση.
Κατόπιν των παραπάνω αιτούμαστε:
1. Την έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 362,52 € για την κάλυψη του κόστους από
τον ορισμό δικηγόρου για να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Π.Ε. Ηλείας στο
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου (ΠΕ 468/11-4-2017 ) κατά της αγωγής της
ετερορρύθμου εταιρίας με την επωνυμία «ΝΤΙΝΤΑΣ – ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με έδρα τον
Πύργο Ηλείας
2. Προτείνεται να οριστεί Δικηγόρος για την παραπάνω αγωγή η κα . Ασημακοπούλου Μίνα
( η οποία είχε χειρισθεί την υπόθεση ).
3. Η ύπαρξη της σχετικής πίστωσης έχει βεβαιωθεί από την Δ/νση Οικονομικού-Δημοσιονομικού
ελέγχου, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Δ.Ε. και η Οικονομική Υπηρεσία έχει προχωρήσει
στην δέσμευση ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 02.03.072.0894.01.0001 του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ηλείας για το έτος 2018, (ως άνω υπ’ αριθ. 23 στα έχοντας υπόψη).
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),

ΑΔΑ: Ω7Φ77Λ6-ΨΓΟ

 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:: 9444/66/16.1.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της
ΠΔΕ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει τον ορισμό της δικηγόρου κ. Ασημακοπούλου Μίνα για την εκπροσώπηση της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου την
22-2-2018 όπου συζητείται η από 2-11-2009 αγωγή (αριθμ. κλήσης ΚΛ1177/8-12-2016) της
ετερορρύθμου εταιρίας με την επωνυμία «ΝΤΙΝΤΑΣ – ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με έδρα τον
Πύργο Ηλείας καθώς και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο.
2. Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεσης πίστωσης ποσού 362,52 € για την κάλυψη του κόστους από
τον ορισμό της ως άνω δικηγόρου .
Η ύπαρξη της σχετικής πίστωσης έχει βεβαιωθεί από την Δ/νση Οικονομικού-Δημοσιονομικού
ελέγχου, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Δ.Ε. και η Οικονομική Υπηρεσία έχει προχωρήσει
στην δέσμευση ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 02.03.072.0894.01.0001 του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ηλείας για το έτος 2018, (ως άνω υπ’ αριθ. 23 στα έχοντας υπόψη
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

