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ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού
ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
Διοικητήριο, 27131,Πύργος.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 208/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ.: η υπ’αρ. 365247/6375/27-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ηλείας
ΠΔΕ

της

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 208/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «α) Την υποβολή εγκλήσεως σύμφωνα με την εισήγηση,
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Πάτρα
Αχαΐας, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας Γεώργιο

Γεωργιόπουλο, κατά αγνώστων δραστών για τις πράξεις που διαλαμβάνονται στην από 30-52016 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής της μεταφοράς των τμημάτων του μεταλλικού
προκατασκευασμένου κτηρίου (κτήριο Ανόβερο) από τις αποθήκες της «ΣΚΟΣ Α.Ε.» στην
Αμαλιάδα σε αποθήκες της Π.Ε. Ηλείας στον Πύργο, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
οικ. 29747/847/2-2-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, ενώπιον της κ.
Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ηλείας.
Ηλείας

β) Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.

κ. Γεωργίου Γεωργιόπουλου για την υποβολή της Έγκλησης και για κάθε νόμιμη

ενέργεια.»., για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Κολοκύθα Αρτεμισία

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

208/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 8/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
12η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42526/533/8-2-2018 νόμιμη πρόσκληση
του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην
συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/258-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης η κα Μητρογιάννη Γεωργία , υπεύθυνη Τμήματος Φυσικής
Αγωγής και ο κ. Γιαννακούλιας Γρηγόριος , ιδιώτης μεταφορέας , για το 65ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

[2]

ΑΔΑ: 96127Λ6-Λ7Π

Αρ. Απόφασης 208/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , με τίτλο:
«α) Την υποβολή εγκλήσεως σύμφωνα με την εισήγηση, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Πάτρα Αχαΐας, και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας Γεώργιο Γεωργιόπουλο, κατά αγνώστων
δραστών για τις πράξεις που διαλαμβάνονται στην από 30-5-2016 βεβαίωση της επιτροπής
παραλαβής της μεταφοράς των τμημάτων του μεταλλικού προκατασκευασμένου κτηρίου
(κτήριο Ανόβερο) από τις αποθήκες της «ΣΚΟΣ Α.Ε.» στην Αμαλιάδα σε αποθήκες της
Π.Ε. Ηλείας στον Πύργο, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 29747/847/2-2-2016
απόφαση

του

Αντιπεριφερειάρχη

Πλημμελειοδικών Ηλείας.

Π.Ε.

Ηλείας,

ενώπιον

της

κ.

Εισαγγελέως

β) Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας

κ. Γεωργίου Γεωργιόπουλου για την υποβολή της Έγκλησης και για κάθε νόμιμη
ενέργεια.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 365247/6375/27-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
«Έχοντας υπόψη:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

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.
Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
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 4309/β/30-12-2016)
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ΄ αρ. 157/20016 Απόφαση (22η Συνεδρίαση στις 19-12-2016) του Περιφερειακού Συμβουλίου με
την οποία «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2017 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης
της Π.Δ.Ε. οικ. έτους 2017 καθώς και τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία –
«Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της Π.Δ.Ε. καθώς
και ενσωμάτωση των πινάκων στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία –«Ίδρυμα
Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», όπως αναλυτικά αναφέρεται στις υπ. αρ. 1397/2016
και 1534/2016 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Η Απόφαση ελέγχθηκε ως προς την
νομιμότητά της και βρέθηκε νόμιμη με την υπ΄ αρ. 5581/13-01-2017 Απόφαση του ασκούντος
καθήκοντα Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
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/72-2017),
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8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
Την υπ’ αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρ. Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
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’ αριθμ.92550 /132 /7-4-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας κυρίου Γεωργίου
Γεωργιόπουλου, περί : παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων , αποφάσεων και άλλων
πράξεων « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ » στους προϊστάμενους των
Διευθύνσεων & Τμημάτων της Π.Ε. Ηλείας ( ΦΕΚ 1300 τ.Β΄/13-4-2017 ).
Την αριθμ. 173/09-11-2017 (ΑΔΑ:69ΒΖ7Λ6-ΖΕΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ με
θέμα «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018».
Την υπ. αριθμ. 184/14-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση προϋπολογισμό Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018». Η ανωτέρω απόφαση βρέθηκε
νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 293717/29-11-2017 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΣΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ).
Τις διατάξεις του κώδικα «περί δικηγόρων» Ν. 4194/2013 ( φεκ 208/Α/27-09-2013).
Την υπ΄ αρ. απόφαση 2256/2017 της Οικονομικής επιτροπής, σχετικά με τον ορισμό δικηγόρου για την
σύνταξη έγκλησης, για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Πάτρα Αχαΐας, κατά αγνώστων δραστών για τις πράξεις που
διαλαμβάνονται στην από 30-5-2016 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής της μεταφοράς των
τμημάτων του μεταλλικού προκατασκευασμένου κτηρίου (κτήριο Ανόβερο) από τις αποθήκες της
«ΣΚΟΣ Α.Ε.» στην Αμαλιάδα σε αποθήκες της Π.Ε. Ηλείας στον Πύργο, που συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμ. πρωτ. οικ. 29747/847/2-2-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας.
α) Την υποβολή εγκλήσεως το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

«ΑΤΕΛΩΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΓΚΛΗΣΗ
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Πάτρα
Αχαΐας (ΑΦΜ: 997824337 Δ.Ο.Υ. A’ Πατρών) και εκπροσωπείται νόμιμα εν προκειμένω από τον
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας Γεώργιο Γεωργιόπουλο, κάτοικο Πύργου Ηλείας (Μανωλοπούλου 31,
Διοικητήριο)
ΚΑΤΑ
αγνώστων δραστών.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 93789/1620/3-4-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, συστάθηκε
επιτροπή καταγραφής των κατασκευαστικών υλικών του Ελληνικού περιπτέρου EXPO 2000, που
ευρίσκονταν αποθηκευμένα στις αποθήκες της ΣΚΟΣ Α.Ε. (Αντωνίου Πετραλιά – Αμαλιάδα) και τα
οποία είχαν αγοραστεί με την από 21-12-2000 σύμβαση πώλησης από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Ηλείας, της οποίας αποτελούμε καθολικό διάδοχο.
Σκοπός της εν λόγω επιτροπής ήταν η επανακαταμέτρηση των υλικών του Ελληνικού περιπτέρου
EXPO 2000, το οποίο αποσυναρμολογήθηκε και μεταφέρθηκε από το Ανόβερο της Γερμανίας σύμφωνα με
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την από 18-1-2001 σύμβαση της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας και της Γερμανικής εταιρείας
A+S beton – demontage gmbl και αποθηκεύτηκε στις αποθήκες της ΣΚΟΣ Α.Ε. (Αντωνίου Πετραλιά –
Αμαλιάδα), σύμφωνα με το από 10-10-2001 πρωτόκολλο παραλαβής.
Στη διάθεση της επιτροπής τέθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας το από 10-102001 πρωτόκολλο παραλαβής, σχέδια ξυλοτύπου μεταλλικής κατασκευής και ο κατάλογος παραλαβής
υλικών.
Την 22-5-2015 συνήλθε η επιτροπή, προκειμένου να προβεί στην εκτέλεση της ανατεθείσας
υπηρεσίας και συντάχθηκε με την αυτή ημερομηνία πρακτικό αυτοψίας επιτροπής. Σε αυτό
επισημαίνονται τα κάτωθι:
« Από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήσαμε, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία
και σύμφωνα με το φωτογραφικό υλικό ως επιτροπή επισημαίνουμε τα εξής:
1.

Ο μεταλλικός σκελετός συναρμολόγησης του κτιρίου είναι τοποθετημένος στον εξωτερικό χώρο των
αποθηκών της ΣΚΟΣ Α.Ε. και δεν μπορεί να καταμετρηθεί επειδή:



Περιβάλλεται από έντονη βλάστηση (βάτους) που κάνουν αδύνατη την πρόσβασή μας



Επειδή έχουν τοποθετηθεί σε στοίβες για την επιμέτρηση τους απαιτείται ανυψωτικό μηχάνημα και
εργατικό προσωπικό.[…]

2.

Τα υπόλοιπα στοιχεία για την συναρμολόγηση του κτιρίου βρίσκονται αποθηκευμένα εντός των
αποθηκών της ΣΚΟΣ Α.Ε. Σύμφωνα με τον κατάλογο παραλαβής υλικού με βάση τον πίνακα παράδοσης
του εργολάβου “BETONDEMONTAGE GmbH” τα υλικά αυτά είναι:



μαρμαρόπλακες συσκευασμένες σε παλέτες μετρούμενες σε επιφάνεια και βάρος συσκευασίας



λαμπτήρες, στόμια εξαερισμού, ηλεκτρικοί πίνακες, υδραυλικές αντλίες, διακόπτες, παράθυρα,
υαλοπετάσματα, πάγκοι, κιγκλιδώματα, κλιματιστικές μονάδες, προφίλ αλουμινίου κλπ μετρούμενα σε
βάρος, συσκευασμένα είτε σε χαρτοκιβώτια, είτε σε παλέτες, είτε χύμα.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η τοποθέτησή τους είναι με τέτοιο τρόπο που η πρόσβαση
των μελών της επιτροπής στα περισσότερα σημεία είναι αδύνατη.[…]
Εκτίμηση των μελών της επιτροπής είναι ότι ο χώρος έχει υποστεί περιορισμένης κλίμακας
επεμβάσεις από τρίτους σύμφωνα με τα εικονιζόμενα.
Με βάση τα αναφερόμενα και εικονιζόμενα η επιτροπή θεωρεί ότι με τα μέσα που διαθέτει δε
μπορεί να προχωρήσει στην καταμέτρηση των υλικών για τους κάτωθι λόγους:

1.

Απαιτείται ο καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου από τη βλάστηση.

2.

Απαιτείται η χρήση γερανού για την μετακίνηση των στοιχείων του μεταλλικού σκελετού ώστε να είναι
εφικτή η μέτρηση του κάθε στοιχείου.

3.

Απαιτείται ο καθαρισμός και η απολύμανση του εσωτερικού χώρου ώστε να διασφαλίζονται οι
κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για τα μέλη της επιτροπής.
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4.

Απαιτείται η ύπαρξη περονοφόρου για την μετακίνηση των υλικών που βρίσκονται αποθηκευμένα στο
εσωτερικό της αποθήκης.

5.

Απαιτείται η ύπαρξη εργατοτεχνικού προσωπικού για την μετακίνηση των αντικειμένων και υλικών.

6.

Απαιτείται η υπόδειξη πλάστιγγας για την μέτρηση του βάρους των συσκευασιών.

7.

Απαιτείται ο κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός για την μεταφορά των αντικειμένων από την
πλάστιγγα.»
Ακολούθως,

και

αφού

τηρήθηκε

η

απαιτούμενη

διαδικασία,

υπεγράφη

μεταξύ

του

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας και του αναδόχου Μαυραειδή Γεωργίου του Ιωάννη, η υπ’ αριθμ. πρωτ.
312731/8292/30-11-2015 σύμβαση με αντικείμενο την μεταφορά των τμημάτων του μεταλλικού
προκατασκευασμένου κτηρίου (κτήριο Ανόβερο) από τις αποθήκες της

«ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε.» στην

Αμαλιάδα σε αποθήκες της Π.Ε. Ηλείας στον Πύργο και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 29747/847/2-2-2016
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής της ανωτέρω
μεταφοράς.
Εν συνεχεία, η ανωτέρω Επιτροπή παραλαβής, αφού ολοκληρώθηκε το αντικείμενο της υπ’
αριθμ. πρωτ. 312731/8292/30-11-2015 σύμβασης σύμφωνα με δεκαέξι (16) ημερήσια πρωτόκολλα
παραλαβής συνέταξε την από 30-5-2016 βεβαίωσή της στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων τα
παρακάτω:
«… διαπιστώνουμε ότι συγκρίνοντας τον κατάλογο παραλαβής υλικού EXPO 2000

που

συντάχθηκε με ευθύνη της εταιρείας Lamans management Services ΕΠΕ που είχε ορισθεί ως τεχνικός
σύμβουλος (σύμβουλος διαχείρισης) για την παρακολούθηση και επίβλεψη της μεταφοράς και
αποθήκευσης από το Ανόβερο στην Αμαλιάδα και τα ημερήσια πρωτόκολλα παραλαβής (ζυγολόγια) της
μεταφοράς από την Αμαλιάδα στον Πύργο προκύπτει διαφορά (έλλειμμα) 45.292,00 Kgr στο σύνολο.
Σημειώνουμε ότι διαπιστώθηκε παραβίαση των αρχικών κιβωτίων συσκευασίας των υλικών,
κλοπής και φθοράς αυτών.»
Τέλος, ελέγχθηκαν και άλλα ακίνητα και αποθηκευτικοί χώροι, που χρησιμοποιεί η Π.Ε. Ηλείας, για
τυχόν ανεύρεση άλλων σχετικών κιβωτίων και υλικών, χωρίς όμως τούτο να καταστεί δυνατό και
καταβλήθηκε προσπάθεια εξακρίβωσης της τυχόν λειτουργικότητας των εναπομεινάντων υλικών.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκαλούμε τους άγνωστους σε εμάς δράστες των ως άνω πράξεων της κλοπής και της φθοράς
ξένης ιδιοκτησίας και ζητούμε την κατά το νόμο δίωξη και τιμωρία τους.
Δηλώνουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», νομίμως
εκπροσωπούμενο, παρίσταται ως πολιτικώς ενάγον για το ποσό των 44 ΕΥΡΩ με αίτημα την αποζημίωση
και την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που έχει υποστεί από την αξιόποινη συμπεριφορά
των δραστών, επιφυλασσόμενο ρητά να διεκδικήσει μείζον ποσό για την ίδια αιτία στα αρμόδια πολιτικά
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δικαστήρια.
Διορίζουμε πληρεξούσιο δικηγόρο και νόμιμο αντίκλητό μας τον δικηγόρο Πρωτοδικείου Πατρών
Νικόλαο Καραφωτιά του Παναγιώτη (οδός Δ. Γούναρη 21-23, Α.Μ. ΔΣΠ 937).
Ζητούμε αντίγραφο της παρούσας έγκλησης.
Προσάγουμε και επικαλούμαστε όλα τα παραπάνω διαλαμβανόμενα έγγραφα.
Πύργος, 15/1/2018
Για το εγκαλόν Ν.Π.Δ.Δ.»
β). Την Εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας κ. Γεώργιου Γεωργιόπουλου για την
υποβολή της ανωτέρω έγκλησης καθώς και για κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια.
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε:
1. Την έγκριση υποβολής εγκλήσεως σύμφωνα με την εισήγηση, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Πάτρα Αχαΐας, και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας Γεώργιο Γεωργιόπουλο, κατά αγνώστων δραστών για τις πράξεις
που διαλαμβάνονται στην από 30-5-2016 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής της μεταφοράς των
τμημάτων του μεταλλικού προκατασκευασμένου κτηρίου (κτήριο Ανόβερο) από τις αποθήκες της
«ΣΚΟΣ Α.Ε.» στην Αμαλιάδα σε αποθήκες της Π.Ε. Ηλείας στον Πύργο, που συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμ. πρωτ. οικ. 29747/847/2-2-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, ενώπιον της κ.
Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ηλείας.
2. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας κ. Γεωργίου Γεωργιόπουλου για την
υποβολή της Έγκλησης και για κάθε νόμιμη ενέργεια ».

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).
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 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./23-32017).
 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: οικ. 365247/6375/27-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού

Οικονομικού ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει την υποβολή εγκλήσεως, σύμφωνα με την εισήγηση του Ν.Π.Δ.Δ., με την
επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Πάτρα Αχαΐας,
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
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Γεωργιόπουλο, κατά αγνώστων δραστών ,για τις πράξεις που διαλαμβάνονται
στην από 30-5-2016 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής της μεταφοράς των
τμημάτων του μεταλλικού προκατασκευασμένου κτηρίου (κτήριο Ανόβερο) από τις
αποθήκες της «ΣΚΟΣ Α.Ε.» στην Αμαλιάδα, σε αποθήκες της Π.Ε. Ηλείας ,στον
Πύργο, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 29747/847/2-2-2016 απόφαση
του

Αντιπεριφερειάρχη

Π.Ε.

Ηλείας,

ενώπιον

της

κας.

Εισαγγελέως

Πλημμελειοδικών Ηλείας.
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας ,για την υποβολή της Έγκλησης
και για κάθε νόμιμη ενέργεια
Κατά , ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της επιτροπής κ. Σύρμος Γεώργιος.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία
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