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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 209/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 40671/452/07.02.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 209/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 595,20 € θαη νξηζκόο Γηθεγόξνπ γηα
ηελ ζύληαμε γλσκνδόηεζεο πξνο ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην επί πξόηαζεο ζπκβηβαζηηθήο
επίιπζεο ηεο από 15-6-2015 θαη κε αξηζ. θαηάζεζεο 37/2015 αγσγήο ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Δθεηείνπ Παηξώλ», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 5/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
8ε Φεβξνπαξίνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00κ., ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
42878/429/08.02.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά κέιε
ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Αληηπξόεδξνο)
3. Αξηζηεηδόπνπινο Υαξάιακπνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Παξαζθεπόπνπινο Γεξάζηκνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
7. ύξκνο Γεώξγηνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθε ε θα Καξδάξα Δπζηαζία,
Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 209/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 4ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 595,20 € θαη νξηζκόο Γηθεγόξνπ γηα ηελ ζύληαμε
γλσκνδόηεζεο πξνο ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην επί πξόηαζεο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο από
15-6-2015 θαη κε αξηζ. θαηάζεζεο 37/2015 αγσγήο ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 40671/452/07.02.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έτοληας σπόυε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ζπζηήζεθαλ θαη
ζπγθξνηήζεθαλ Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
2. Σν αξηζκ. ΦΔΚ 4309/ηΒ΄/30.12.2016) κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010΄) πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
4. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
5. Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 κε ηη νπνίεο θσδηθνπνηνχληαη νη
δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίδνληαη ζπλαθή ζέκαηα.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α΄/10-11-2005) θαη
φπσο ηζρχεη.
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο», ζχκθσλα κε ην νπνίν ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή
έλλνκε ηάμε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο
απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L
306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε εληαίν θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε
ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ
ινγηζηηθνχ.
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»..
9. Σελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε
ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο
πεληαθφζηα (2.500) επξψ.
10. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/ηΑ΄/2010),
ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ
απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (ΦΔΚ
58/ηΑ΄/2012) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα «γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ
φξσλ, ηε ζχληαμε ησλ δηαθεξχμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε θάζε κνξθήο δεκνπξαζηψλ
θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ εηδηθψλ επηηξνπψλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο απφ κέιε ηεο ή
εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηεο πεξηθέξεηαο ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο».
11. Σελ ππ αξηζκ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μάηνπ 2014 θαη ην απφ 25/08/2014
πξαθηηθφ νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
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12. Σελ ππ’ αξηζκ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Δ.Κ. 211/η.Β΄/30-1-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
13. Σελ αξηζ. 69641/869/14-03-2017 (ΦΔΚ 138/η.ΤΟΓΓ/23-03-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ νπνία νξίζζεθε ν πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.
14. Σελ αξηζκ. 92550/132/5-4-2017 Απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Ζιείαο ζρεηηθά κε παξνρή
εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο (ΦΔΚ 1300/Β΄/13-04-2017).
15. Σελ ππ’ αξηζκ. 173/09-11-2017 (ΑΓΑ: 69ΒΕ7Λ6-ΕΔΝ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο έηνπο 2018».
16. Σελ ππ. αξηζκ. 228/15-11-2018 (ΑΓΑ: 6Ε067Λ6-Γ03) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
17. Σελ ππ’ αξηζκ. 226/15-11-2018 (ΑΓΑ: ΩΔ27Λ6-544) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
18. ηνλ ππ΄ αξηζ. Ν. 4194/13 (ΦΔΚ – 208 Α/27-9-2013): πεξί «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ».
ας γλφρίδοσκε όηη :
1. Έρεη αζθεζεί αγσγή ησλ Κ/Ξ ENVIPROSYSTEMS ATE – ΓΟΞΑ Α.Β.Δ.Σ.Δ. – ΗΝΣΡΑΚΑΣ
θαηά ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο σο δηαδφρνπ ζρήκαηνο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο
Ζιείαο θαη αθνξά ηελ κε ζεψξεζε απφ ηελ Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ Ν. Ζιείαο ηεο
εληνιήο πιεξσκήο πνπ αθνξνχζε ηελ απνδεκίσζε αλαδφρνπ ιφγσ δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ
«ΤΓΡΔΤΖ ΓΖΜΩΝ & ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ Ν. ΖΛΔΗΑ. Β’ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΜΔΛΔΣΖ &
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΔΡΤΜΑΝΘΟ ΠΟΣΑΜΟ».
2. Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζιείαο δελ δηαζέηεη λνκηθή ππεξεζία.
3. Έρεη νξηζζεί ε θ. Αγγειή Διπίδα γηα λα εθπξνζσπήζεη ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαηά ηελ
ζπδήηεζε ηεο αλαθεξφκελεο αζθεζείζαο αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Παηξψλ ζχκθσλα κε ηελ ππ.
Αξηζ. 1848/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
4. Ζ Κ/Ξ ENVIPROSYSTEMS ATE – ΓΟΞΑ Α.Β.Δ.Σ.Δ. – ΗΝΣΡΑΚΑΣ κε ηελ απφ 17-11-2018
επηζηνιή ηνπο (αξηζ. πξση. Τπεξεζίαο 362544/4576/19-11-2018, δηα κέζσ ηεο πιεξεμνχζηνπ
δηθεγφξνπ ηνπο θαηέζεζαλ πρόηαζε ζσκβηβαζηηθής επίισζες ηες από 15-6-2015 θαη κε αρηζ.
θαηαζ. 37/2015 αγφγής ηοσς ελώπηολ ηοσ Γηοηθεηηθού Δθεηείοσ Παηρώλ.
5. χκθσλα κε ην άξζξν 176 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν.
4483/2017 παξ. η.γ.2. γηα ηε ιήςε απφθαζεο ζπκβηβαζκνχ ή θαηάξγεζε δίθεο ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε δηθεγφξνπ, ε αλππαξμία ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο
ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε ηζρχεη θαη φηαλ απνθαζίδεη ζρεηηθά ην πεξηθεξεηαθφ
ζπκβνχιην, ιφγσ ππέξβαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ (45.000) επξψ.
Καηόπηλ ηφλ παραπάλφ αηηούκαζηε:
1. Σελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνχ 595,20 € γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο
απφ ηνλ νξηζκφ δηθεγφξνπ γηα ηελ ζχληαμε γλσκνδφηεζεο πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην επί ηεο
πξφηαζεο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο απφ 15-6-2015 θαη κε αξηζ. θαηαζ. 37/2015 αγσγήο ελψπηνλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Παηξψλ πνπ έρεη θαηαηεζεί απφ ηελ Κ/Ξ ENVIPROSYSTEMS ATE –
ΓΟΞΑ Α.Β.Δ.Σ.Δ. – ΗΝΣΡΑΚΑΣ
2. Σνλ νξηζκφ ηεο θ. Αγγειή Διπίδα γηα ηελ ζχληαμε ηεο αλσηέξσ γλσκνδφηεζεο.
3. Ζ αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο / Π.Δ. Ζιείαο ηξέρνληνο έηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο πηζηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα: 03.072.
θαη ΚΑΔ 0894.01.0001.
Γηα ηελ παξαπάλσ δαπάλε έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξ. 31719/3024/30-1-2019 απφθαζε δέζκεπζεο ηεο
αληίζηνηρεο πίζησζεο κε Α.Α. 1140/2019 [ΑΓΑ: Ψ7ΑΛ7Λ6-ΣΝ4].
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:

ΑΔΑ: 96ΩΥ7Λ6-ΠΑΧ
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)

ΑΔΑ: 96ΩΥ7Λ6-ΠΑΧ
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 40671/452/07.02.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Ηιείαο
ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 595,20 € γηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο

από ηνλ νξηζκό δηθεγόξνπ γηα ηελ ζύληαμε γλσκνδόηεζεο πξνο ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην επί
ηεο πξόηαζεο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο από 15-6-2015 θαη κε αξηζ. θαηαζ. 37/2015 αγσγήο
ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ πνπ έρεη θαηαηεζεί από ηελ Κ/Ξ ENVIPROSYSTEMS
ATE – ΓΟΞΑ Α.Β.Δ.Σ.Δ. – ΙΝΣΡΑΚΑΣ.
2.

Οξίδεη ηελ Γηθεγόξν θα Αγγελή Δλπίδα γηα ηελ ζύληαμε ηεο αλσηέξσ γλσκνδόηεζεο.

Η αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
/ Π.Δ. Ηιείαο ηξέρνληνο έηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο πηζηώζεηο ηνπ Δηδηθνύ Φνξέα: 03.072. θαη
ΚΑΔ 0894.01.0001.
Γηα ηελ παξαπάλσ δαπάλε έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξ. 31719/3024/30-1-2019 απόθαζε δέζκεπζεο ηεο
αληίζηνηρεο πίζησζεο κε Α.Α. 1140/2019 [ΑΓΑ: Φ7ΑΛ7Λ6-ΣΝ4].
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

