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Πάτρα 2 Απριλίου 2019
Αρ. Πρωτ: 77514/823
ΠΡΟΣ: Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Χορήγησης Αδειών
Ανάπτυξης και Φυσικών Πόρων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 677/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 77144/1435/13.3.2019 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και Φυσικών Πόρων.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 677/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Επικαιροποίηση των αριθ. 521/2018, 625/2018, 626/2018, 627/2018,
2348/2017, 628/2018, 1042/2018, 2532/2018, 475/2018, 215/2018 και 490/2018 αποφάσεων της
Οικον. Επιτροπής, για την πληρωμή δικηγόρων υποθέσεων προσφυγής στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Πύργου και στο Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας των OLYMPION ΑΒΕΕ,
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ, ΔΕΥΑ Ζαχάρως, ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ, ΛΕΜΠΟΤΕΣΗ ΣΥΜΕΩΝ, FARGECO HELLAS ΕΠΕ, ΗΛΕΙΑΚΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε., ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ –
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕΣ.», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
27η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

89998/966/22.3.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Καπράλος Σπυρίδων - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Σταθούλιας Γεώργιος, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος, και Σύρμος Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 677/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 66ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Επικαιροποίηση των αριθ. 521/2018, 625/2018, 626/2018, 627/2018, 2348/2017, 628/2018,
1042/2018, 2532/2018, 475/2018, 215/2018 και 490/2018 αποφάσεων της Οικον. Επιτροπής, για
την πληρωμή δικηγόρων υποθέσεων προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου και στο Ε’
τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας των OLYMPION ΑΒΕΕ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
& ΣΙΑ ΟΕ, ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ, ΔΕΥΑ Ζαχάρως, ΔΕΛΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ, ΛΕΜΠΟΤΕΣΗ ΣΥΜΕΩΝ,
FARGECO HELLAS ΕΠΕ, ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε., ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΕΝΩΣΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕΣ».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 77144/1435/13.3.2019 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και Φυσικών Πόρων Π.Δ.Ε., η οποία
αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί σύστασης και
συγκρότησης Περιφερειών.
2. 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.4309Β’/30.12.2016).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 και του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη , την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τ Ά/2012), «Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμοδία για την έγκριση των
δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική
έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L
306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και κατά περίπτωση, επικαιροποίηση των
ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου
λογιστικού.
5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’
αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την
ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
6. Την με αριθμό 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291/11.8.2010 τ.β.) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Αύξηση χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για την σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
7. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
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8. 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.
9. Την υπ΄ αρ. 228/20018 Απόφαση (22η Συνεδρίαση στις 15-11-2018) του Περιφερειακού Συμβουλίου
με την οποία «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2019
10. 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).
11. 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».
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. Την αριθ. 6302/60 (ΦΕΚ 211/30-1-2017/τ.Β’) απόφαση Π.Δ.Ε περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Δ.Ε» και 6296/59/(ΦΕΚ 211/30-1-2017/τ.Β’)
περί
«Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων : α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε. και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Π.Δ.Ε».
16. Τις διατάξεις του κώδικα «περί δικηγόρων» Ν. 4194/2013 ( ΦΕΚ 208/Α/27-09-2013).
Το γεγονός ότι λόγω της λήξης του οικ. έτους 2018 και της έγκρισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους
2019 πρέπει να γίνει επικαιροποίηση των αριθ. 521/2018, 625/2018, 626/2018, 627/2018, 2348/2017,
628/2018, 1042/2018, 2532/2018, 475/2018, 215/2018 και 490/2018 αποφάσεων της Οικονομ. Επιτροπής ως
προς την επιβάρυνση των πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 με τις ανωτέρω αποφάσεις
της οικονομ. Επιτροπής και εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α: 02.03.072.0894.01.0001.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Εισηγούμαστε
Την επικαιροποίηση της
1.
αριθ. 521/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 250€ καθώς επίσης και την
έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 250€ για την αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση
προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου της OLYMPION ΑΒΕΕ κατά της 588/22-10-2018 απόφασης
επιβολής προστίμου του κ. Νομάρχη Ηλείας, με την ανωτέρω απόφαση της οικονομικής επιτροπής και εις
βάρος των πιστώσεων του Κ.Α: 02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
2.
αριθ. 625/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 500€ καθώς επίσης και την
έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 500€ για την αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση
προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου της ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ κατά της
237/28-10-2018 απόφασης επιβολής προστίμου του κ. Νομάρχη Ηλείας, με την ανωτέρω απόφαση της
οικονομικής επιτροπής και εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α: 02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
3.
αριθ. 626/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 500€ καθώς επίσης και την
έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 500€ για την αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση
προσφυγής στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου της ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ κατά της 321/2009/10 απόφασης επιβολής προστίμου του κ. Νομάρχη Ηλείας, με την
ανωτέρω απόφαση της οικονομικής επιτροπής και εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α:
02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
4.
αριθ. 627/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 500€ καθώς επίσης και την
έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 500€ για την αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση
προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου της ΔΕΥΑ Ζαχάρως κατά της 1553/2010 απόφασης επιβολής
προστίμου του κ. Νομάρχη Ηλείας, με την ανωτέρω απόφαση της οικονομικής επιτροπής και εις βάρος των
πιστώσεων του Κ.Α: 02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
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5.
αριθ. 2348/2017 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 520€ καθώς επίσης και την
έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 520€ για την αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση
προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ κατά της 368/09/18-11-2010
απόφασης επιβολής προστίμου του κ. Νομάρχη Ηλείας, με την ανωτέρω απόφαση της οικονομικής επιτροπής
και εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α: 02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
6.
αριθ. 628/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 500€ καθώς επίσης και την
έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 500€ για την αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση
προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου της ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ κατά της
2169/2010 απόφασης επιβολής προστίμου του κ. Νομάρχη Ηλείας, με την ανωτέρω απόφαση της οικονομικής
επιτροπής και εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α: 02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
7.
αριθ. 1042/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 531€ καθώς επίσης και την
έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 531€ για την αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση
προσφυγής στο Τριμελές Πρωτοδικείο Πύργου του ΛΕΜΠΟΤΕΣΗ ΣΥΜΕΩΝ κατά της 243072/3356/18-9-15
απόφασης προσωρινής διακοπής λειτουργίας & της 291823/4008/4-11-15 απόφασης εκτέλεσής της του κ.
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, με την ανωτέρω απόφαση της οικονομικής επιτροπής και εις βάρος των
πιστώσεων του Κ.Α: 02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
8.
αριθ. 2532/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 530€ καθώς επίσης και την
έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 530€ για την αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση
προσφυγής στο Τριμελές Πρωτοδικείο Πύργου της FARGECO HELLAS ΕΠΕ κατά της 136842/5255/5-6-12
απόφασης του κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας και κατά των 81626/15375/27-9-12 & 91378/17028/23-1012 Αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης,Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,
με την ανωτέρω απόφαση της οικονομικής επιτροπής και εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α:
02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
9.
αριθ. 475/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 261€ καθώς επίσης και την
έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 261€ για την αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση
προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου της ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.κατά της
44729/146/17-11-2011 απόφασης του κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, με την ανωτέρω απόφαση της
οικονομικής επιτροπής και εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α: 02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
10.
αριθ. 215/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 525€ καθώς επίσης και την
έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 525€ για την αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση
προσφυγής στο Τριμελές Πρωτοδικείο Πύργου της ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά της 195961/2137/3-11-2011 απόφασης
του κ.
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, με την ανωτέρω απόφαση της οικονομικής επιτροπής και εις βάρος των
πιστώσεων του Κ.Α: 02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
αριθ. 490/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 2369,00€ καθώς επίσης και την
έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 2369,00€ για την αμοιβή δικηγόρου για την
υπόθεση προσφυγής στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας της ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
– ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΕΣ. κατά της 151260/2126/2-6-17 απόφασης του κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, με την ανωτέρω
απόφαση της οικονομικής επιτροπής και εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α: 02.03.072.0894.01.0001 έτους
2019.

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».
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 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται 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’ αριθμ. 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 «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 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./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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. 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: 77144/1435/13.3.2019 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και Φυσικών Πόρων της Π.Δ.Ε.
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Επικαιροποιεί τις ακόλουθες αποφάσεις της:
1.
αριθ. 521/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 250€
καθώς επίσης και την έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 250€ για την
αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου της
OLYMPION ΑΒΕΕ κατά της 588/22-10-2018 απόφασης επιβολής προστίμου του κ. Νομάρχη
Ηλείας, με την ανωτέρω απόφαση της οικονομικής επιτροπής και εις βάρος των πιστώσεων του
Κ.Α: 02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
2.
αριθ. 625/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 500€
καθώς επίσης και την έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 500€ για την
αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου της
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ κατά της 237/28-10-2018 απόφασης επιβολής
προστίμου του κ. Νομάρχη Ηλείας, με την ανωτέρω απόφαση της οικονομικής επιτροπής και εις
βάρος των πιστώσεων του Κ.Α: 02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
3.
αριθ. 626/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 500€
καθώς επίσης και την έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 500€ για την
αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση προσφυγής στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου
της ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ κατά της 321/2009/10 απόφασης
επιβολής προστίμου του κ. Νομάρχη Ηλείας, με την ανωτέρω απόφαση της οικονομικής επιτροπής
και εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α: 02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
4.
αριθ. 627/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 500€
καθώς επίσης και την έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 500€ για την
αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου της ΔΕΥΑ
Ζαχάρως κατά της 1553/2010 απόφασης επιβολής προστίμου του κ. Νομάρχη Ηλείας, με την
ανωτέρω απόφαση της οικονομικής επιτροπής και εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α:
02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
5.
αριθ. 2348/2017 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 520€
καθώς επίσης και την έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 520€ για την
αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου της ΔΕΛΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ κατά της 368/09/18-11-2010 απόφασης επιβολής προστίμου του κ. Νομάρχη
Ηλείας, με την ανωτέρω απόφαση της οικονομικής επιτροπής και εις βάρος των πιστώσεων του
Κ.Α: 02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
6.
αριθ. 628/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 500€
καθώς επίσης και την έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 500€ για την
αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου της
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ κατά της 2169/2010 απόφασης επιβολής προστίμου
του κ. Νομάρχη Ηλείας, με την ανωτέρω απόφαση της οικονομικής επιτροπής και εις βάρος των
πιστώσεων του Κ.Α: 02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
7.
αριθ. 1042/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 531€
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καθώς επίσης και την έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 531€ για την
αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση προσφυγής στο Τριμελές Πρωτοδικείο Πύργου του
ΛΕΜΠΟΤΕΣΗ ΣΥΜΕΩΝ κατά της 243072/3356/18-9-15 απόφασης προσωρινής διακοπής
λειτουργίας & της 291823/4008/4-11-15 απόφασης εκτέλεσής της του κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ηλείας, με την ανωτέρω απόφαση της οικονομικής επιτροπής και εις βάρος των πιστώσεων του
Κ.Α: 02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
8.
αριθ. 2532/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 530€
καθώς επίσης και την έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 530€ για την
αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση προσφυγής στο Τριμελές Πρωτοδικείο Πύργου της
FARGECO HELLAS ΕΠΕ κατά της 136842/5255/5-6-12 απόφασης του κ. Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ηλείας και κατά των 81626/15375/27-9-12 & 91378/17028/23-10-12 Αποφάσεων του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης,Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με την ανωτέρω
απόφαση της οικονομικής επιτροπής και εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α:
02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
9.
αριθ. 475/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 261€
καθώς επίσης και την έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 261€ για την
αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου της
ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.κατά της 44729/146/17-11-2011 απόφασης του κ.
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, με την ανωτέρω απόφαση της οικονομικής επιτροπής και εις
βάρος των πιστώσεων του Κ.Α: 02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
10.
αριθ. 215/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 525€
καθώς επίσης και την έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 525€ για την
αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση προσφυγής στο Τριμελές Πρωτοδικείο Πύργου της ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά της
195961/2137/3-11-2011 απόφασης του κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, με την ανωτέρω
απόφαση της οικονομικής επιτροπής και εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α:
02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
11.
αριθ. 490/2018 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ως προς την επιβάρυνση της δαπάνης εις
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχ. οικον. έτους 2019 και για το ποσό των 2369,00€
καθώς επίσης και την έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής του ποσού των 2369,00€ για την
αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση προσφυγής στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας
της ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕΣ. κατά της 151260/2126/2-6-17
απόφασης του κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, με την ανωτέρω απόφαση της οικονομικής
επιτροπής και εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α: 02.03.072.0894.01.0001 έτους 2019.
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
Ο Γραμματέας
Γεώργιος Σταθούλιας

