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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 845 / 2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 123455/1164/19-04-2019 εηζήγεζε ηεο Απηνηεινύο Γ/λζεο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 845 / 2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα ηελ γλσκνδόηεζε πεξί ηεο αζθήζεσο ηνπ
ελδίθνπ κέζνπ ηεο αλαίξεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α24/2019 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ
Παηξώλ ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο θαη έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ
310,00 € κε ην Φ.Π.Α. γηα ηελ ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεπάζιμορ – Νεκηάπιορ Μοςλίνορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: 63ΔΤ7Λ6-Ο4Ξ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
22ε Απξηιίνπ 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12:00κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
122070 / 1318 / 18-04-2019 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. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καξδάξα Δπζηαζία – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Καπξάινο ππξίδσλ – αλαπι. 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 απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο θαη ύξκνο Γεώξγηνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΑΔΑ: 63ΔΤ7Λ6-Ο4Ξ
Απ. Απόθαζηρ 845 / 2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 27ο θέμα ππο ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, πος ηο
ζώμα ζςμθώνηζε ομόθωνα, κε ηίηιν: «Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα ηελ γλσκνδόηεζε πεξί ηεο
αζθήζεσο ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο αλαίξεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α24/2019 Απόθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο θαη έγθξηζε δαπάλεο θαη
δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ 310,00 € κε ην Φ.Π.Α. γηα ηελ ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 123455/1164/19-04-2019 εηζήγεζε ηεο Απηνηεινύο Γ/λζεο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έσονταρ ςπότη:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α/7-6-2010), όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρύεη.
2. Τν άξζξν 65 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α/2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) & δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο».
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.80/2016 (ΦΔΚ 145Α) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο».
4. ηελ ππ’ αξ. 165633/8-8-2017 Απόθαζε ηνπ Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Τξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» (ΦΔΚ 2953/Β’/29-8-2017) κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε ππ’ αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ
Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ ,Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Τξνπνπνίεζε
ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
6. Τελ ππ’ αξηζ. 228/15-11-2018 Απόθαζε (22ε Σπλεδξίαζε ζηηο 15-11-2018) ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
Σπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία «Δγθξίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019».
7. Τελ ππ’ αξηζκ. 173/2017 (19ε Σπλεδξίαζε 09-11-2017) (ΑΓΑ:69ΒΕ7Λ6-ΕΔΝ) απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην εηήζην πξόγξακκα πξνκεζεηώλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018.
8. Τελ ππ’ αξ. 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/7-22017).
9. Τελ ππ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
111/η. ΥΟΓΓ/9.3.2017)) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
10. Τελ ππ’ αξηζ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκόο
Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η. Υ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
11. ηελ ππ’ αξ. 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).
12. Τελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Τξνπνπνίεζεο 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).
13. Τελ ππ’ αξηζκ. πξση. ππ. αξηζ. πξση. 387364/6704/7-12-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ
Οηθνλνκηθνύ ηεο Π.Δ. Ζιείαο κε ζπλεκκέλε ηελ ππ’ αξηζκ. Α549/2018 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ
Παηξώλ.
14. Ζ ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ βάζεη ηνπ π.δ/ηνο 113/10 (ΦΔΚ 194 Α/22-11-2010 – Γηόξζ.
Σθάικ. Σην ΦΔΚ 209 Α/10-12-2010) : « Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο ».
Σαρ γνυπίζοςμε τα εξήρ:
1) Με ην παξαπάλσ ζρεηηθό (α), καο δηαβηβάζηεθε, ε ππ’ αξηζκ. Α24/2019 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Δθεηείνπ Παηξώλ πνπ αθνξά ηελ απόξξηςε ηεο από 25-01-2017 Έθεζεο θαηά ηεο ππ΄ αξηζ. 175/2016
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Απνθάζεσο ηνπ ηξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Πύξγνπ γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνπο ελάγνληεο, σο
ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηε ςπρηθή νδύλε πνπ ππέζηεζαλ από ην ζάλαην ζπγγεληθνύ ηνπο πξνζώπνπ θαηά ηε
θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά πνπ εθδειώζεθε ζηελ Αξηέκηδα Ζιείαο ζηηο 24/08/2007.
2) Υπάξρεη θαηαιπηηθή εκεξνκελία γηα θαηάζεζε αίηεζεο αλαίξεζεο θαηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ελώπηνλ
ηνπ Σπκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο είλαη έσο 22/04/2019.
3) Ζ Π.Γ.Δ./Π.Δ. Ζιείαο δελ δηαζέηεη Ννκηθή Υπεξεζία, ελώ ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζπληξέρεη
αλαγθαηόηεηα πξνάζπηζεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο (σο θαζνιηθνύ δηάδνρνπ ηεο ηέσο Ν.Α. Ζιείαο) ζηηο αλσηέξσ
ζρεηηθέο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο.
Πξνηείλεηαη ν δηθεγόξνο θνο Γεκεηξνπιόπνπινο Γεκήηξηνο ηνπ Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Πύξγνπ (Α.Μ.
ΓΣΖ 107) ν νπνίνο ζα γλσκνδνηήζεη πεξί ηεο αζθήζεσο ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο αλαίξεζεο θαηά ηεο ππ΄ αξηζ.
Α24/2019 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ.
Ζ ακνηβή θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 5 ηνπ
Ν.4071/2012 θαη ησλ άξζξσλ 63, 68 θαη 69 ηνπ Ν. 4194/13 «Κώδηθαο Γηθεγόξσλ», πεξηνξηδόκελε όκσο ελ
πξνθεηκέλσ ζην πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ δέθα επξώ κε Φ.Π.Α. (310,00 €) ην νπνίν είλαη εύινγν ιόγσ ηεο
πνιππινθόηεηαο ηνπ πξαγκαηηθνύ ηεο νηθείαο ππόζεζεο, ηεο δπζθνιίαο ησλ λνκηθήο θύζεσο ζεκάησλ, ησλ
απαηηνύκελσλ εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ θαη εκπεηξίαο, ηνπ εύξνπο ησλ εθαξκνδνκέλσλ δηαηάμεσλ (θαζώο
ηίζεληαη δεηήκαηα απνδεκίσζεο από ηπρόλ παξάλνκεο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο νξγάλσλ Ο.Τ.Α. θαηά ηελ
ππξθαγηά πνπ εθδειώζεθε ζηηο 24, 25 & 26-8-2007 ζην Ννκό Ζιείαο, ύπαξμεο αηηηώδνπο ζπλδέζκνπ κεηαμύ
ησλ σο άλσ πξάμεσλ θαη παξαιείςεσλ θαη ηνπ ζαλάηνπ ζπγγεληθνύ πξνζώπνπ ησλ ελαγόλησλ, ρξεκαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο ιόγσ ςπρηθήο νδύλεο, λνκνζεζίαο πξνζηαζίαο δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ θαη ζρεηηθώλ
αξκνδηνηήησλ, πξόιεςεο θαη θαηαζηνιήο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη αξκνδηνηήησλ
νξγάλσλ (Ο.Τ.Α.), ηνπ ύςνπο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, ηεο κέγηζηεο ζπνπδαηόηεηαο θαη ζνβαξόηεηαο ηεο ππόζεζεο
γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Π.Γ.Δ.
Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, ν εμαηξεηηθά κεγάινο όγθνο (άλσ ησλ 2.000 ζειίδσλ) ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ θαη
ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηε δηθνγξαθία θαζώο θαη ηεο ζρεηηθήο πνηληθήο δηθνγξαθίαο γηα ηα αδηθήκαηα ηεο
θαηά ζπξξνή αλζξσπνθηνλίαο από ακέιεηα θ.ιπ. πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε γηα ηνλ άξηην ρεηξηζκό ηεο
ππόζεζεο θαη λα θαηαηεζνύλ ζην Γηθαζηήξην.
Ζ αλσηέξσ ακνηβή πεξηιακβάλεη ηελ γλσκνδόηεζε πεξί ηεο αζθήζεσο ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο αλαίξεζεο
θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α24/2019 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ
Δπηθξαηείαο.
Ζ ακνηβή απηή πξνέθπςε κεηά από δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνηεηλόκελν πιεξεμνύζην
δηθεγόξν, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο απνηειεί ν πεξηνξηζκόο ηεο ακνηβήο ζην ελ ιόγσ πνζό, πνπ είλαη θαηά πνιύ
κηθξόηεξν από ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 63, 68 θαη 69 ηνπ Ν. 4194/13 «Κώδηθαο Γηθεγόξσλ» κε ζθνπό ηελ
θαηά ην δπλαηόλ ειάζζνλα επηβάξπλζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Π.Δ. Ζιείαο/Π.Γ.Δ. ελόςεη θαη ηεο κέγηζηεο
ζπνπδαηόηεηάο ηεο.
Ζ αλσηέξσ δαπάλε πνζνύ 310,00 € κε ΦΠΑ, ζα βαξύλεη ηη ο πη ζηώζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ
πξνϋπνινγη ζκνύ ηεο Π.Δ. Ζιεί αο/Π.Γ.Δ. γηα ην έηνο 2019, θαη εηδηθόηεξα ηνλ ΚΑΔ
02.03.072.0894.01.0001, θαη έρεη εθδνζεί γηα ην ζθν πό απηό ε Απόθαζε αλάιεςεο
δαπάλεο κε Α/Α 2166/ 16 -04-2019 (ΑΓΑ: Ψ97Μ7Λ6-892).

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:
 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’

ΑΔΑ: 63ΔΤ7Λ6-Ο4Ξ
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)
 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: 123455/1164/19-04-2019 εηζήγεζε ηεο Απηνηεινύο Γ/λζεο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΑΔΑ: 63ΔΤ7Λ6-Ο4Ξ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.

Οξίδεη ηνλ δηθεγόξν, θν Γημηηποςλόποςλορ Γημήηπιορ ηος Γικηγοπικού ςλλόγος

Πύπγος (Α.Μ. ΓΖ 107) ν νπνίνο ζα γλσκνδνηήζεη πεξί ηεο αζθήζεσο ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο
αλαίξεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α24/2019 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ, ελώπηνλ
ηνπ πκβνύιηνπ ηεο Δπηθξαηίαο, πνπ αθνξά ηελ απόξξηςε ηεο από 25-01-2017 Έθεζεο θαηά ηεο
ππ΄ αξηζ. 175/2016 Απνθάζεσο ηνπ ηξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Πύξγνπ γηα θαηαβνιή
απνδεκίσζεο ζηνπο ελάγνληεο, σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηε ςπρηθή νδύλε πνπ ππέζηεζαλ
από ην ζάλαην ζπγγεληθνύ ηνπο πξνζώπνπ θαηά ηε θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά πνπ εθδειώζεθε ζηελ
Αξηέκηδα Ηιείαο ζηηο 24/08/2007.
Η θαηαιπηηθή εκεξνκελία γηα ηελ θαηάζεζε αίηεζεο αλαίξεζεο θαηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο
ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο είλαη ε 22/04/2019.
2.

Δγθξίλεη ηελ δαπάλε θαη ηελ δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 310,00 € κε ην Φ.Π.Α. γηα ηελ ακνηβή

ηνπ δηθεγόξνπ.
Η αλσηέξσ δαπάλε πνζνύ 310,00 € κε ΦΠΑ, ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Π.Δ. Ηιείαο/Π.Γ.Δ. γηα ην έηνο 2019, θαη εηδηθόηεξα ηνλ

ΚΑΔ

02.03.072.0894.01.0001, θαη έρεη εθδνζεί γηα ην ζθνπό απηό ε Απόθαζε αλάιεςεο δαπάλεο κε
Α/Α 2166/16-04-2019 (ΑΓΑ: Ψ97Μ7Λ6-892).

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

