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Γ/λζε Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ. Ηιείαο ηεο
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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2371/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.:290761/4821/22-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2371/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα λα παξαζηεί ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Πύξγνπ, θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 21-11-2019 ή ζε θάζε κεη' αλαβνιή
δηθάζηκν, ηεο κε αξηζ. θαηαρ. ΠΡ86/14-7-2014 αζθεζείζαο πξνζθπγήο ηνπ ΚΟΤΣΔΡΗ
ΓΙΟΝΤΙΟΤ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 49730/4674/2014 απόθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Ηιείαο πεξί
επηβνιήο δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ θαηά ην Ν. 2093/1992», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Βαζιλική Μολθέζη

Παναγιώηηρ ακελλαπόποςλορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 37/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζήκεξα ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:00 κ. ζηα Γξαθεία ηεο
Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
316043/3030/25.10.2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε
ζε όια ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ
επί ηνπ ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ ηα παξαθάησ κέιε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

αθειιαξόπνπινο Παλαγηώηεο - Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Γηαλλόπνπινο Βαζίιεηνο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Γεκεηξνγηάλλεο Λάκπξνο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καηζνπγθξάθεο Νηθόιανο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Νηθνιαθόπνπινο Γεκήηξηνο– ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Φίιηαο Αλδξέαο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Μσξαΐηεο Νηθόιανο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Υαξνθόπνο Αληώληνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Κσζηαθόπνπινο Υξήζηνο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη πξνζθιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη ηαθηηθά
κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ. Μεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο θαη Λύηξαο Ισάλλεο.

Υξέε γξακκαηέα Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο άζθεζε ε Βαζηιηθή Μνιθέζε, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ επίζεο ν θ. Κξελίδεο Ηιίαο, Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο
Οηθνλνκηθνύ & Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ., θαη ν θ. Καξύδεο Αξηζηείδεο από ηε Ννκηθή
Τπεξεζία ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 2371/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 32ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα λα παξαζηεί ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ
Πύξγνπ, θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 21-11-2019 ή ζε θάζε κεη' αλαβνιή δηθάζηκν, ηεο κε αξηζ. θαηαρ.
ΠΡ86/14-7-2014 αζθεζείζαο πξνζθπγήο ηνπ ΚΟΤΣΔΡΗ ΓΙΟΝΤΙΟΤ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ.
49730/4674/2014 απόθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Ηιείαο πεξί επηβνιήο δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ
θαηά ην Ν. 2093/1992».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 290761/4821/22-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζε Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έτονηας σπόυη:
1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο–Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ζχζηαζεο θαη ζπγθξφηεζεο
Πεξηθεξεηψλ.
2.Σελ Απφθαζε 248595/27.12.2016 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» (ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 θαη ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
(ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) 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/η Ά/2012), «Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκνδία γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε
πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην».
4. 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 (ΔΔ L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε εληαίν
θείκελν θαη θαηά πεξίπησζε, επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
5. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’
αξηζκφ 2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηψλ».
6.Σελ κε αξηζκφ 35130/739/9.8.2010 (ΦΔΚ 1291/11.8.2010 η.β.) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
«Αχμεζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηελ ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ
αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ».
7.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85Α/11.4.2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ
απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
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)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
9. Σελ ππ΄ αξηζ. 228/15-11-2018 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία «Δγθξίλεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019.
10.Σν κε αξηζκφ 2/80427/0026/30-11-2012 έγγξαθν ηεο 26εο Γηεχζπλζεο ηνπ Γ.Λ.Κ. ζχκθσλα κε ην νπνίν «ε
έθδνζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο πξνεγείηαη θάζε ελέξγεηαο γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο θαη
δηελεξγείηαη ζε ζπλέρεηα ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο »
11. Σελ ππ’ αξ. 258207/3469/3-9-2019 (ΑΓΑ : ΩΥ7Κ7Λ6-7ΣΓ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξεηθεξηαξρψλ Γπηηθήο Διιάδαο » ΦΔΚ 706/η.Τ.Ο.Γ.Γ./9-9-2019.
12.Σελ ππ’ αξηζκ 274705/3714/19-9-2019 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκνχ
Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο » .
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13. Σελ ππ’ αξηζκ.281668/3810/26-9-2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο, πεξί «
Μεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ζηνπο Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» ( ΦΔΚ 3722/ η.Β΄/08-10-2019 ).
14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα «πεξί δηθεγφξσλ» Ν. 4194/2013 ( ΦΔΚ 208/Α/27-09-2013).
15. Σελ κε αξ. πξ. 49730/4674/2014 απφθαζε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Ηιείαο.
16. Σν ππ’ αξηζκ 237513/692/07-08-2019 έγγξαθν, κε ην νπνίν καο δηαβηβάζηεθε απφ ην γξαθείν ηνπ θ.
Αληηπεξηθεξεηάξρε, δηθφγξαθν πξνζθπγήο (αριθμ ΚΛ703/21-06-2019) ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ
Πξσηνδηθείνπ Πχξγνπ, πνπ άζθεζε ν ΚΟΤΣΔΡΗ ΓΙΟΝΤΙΟ καηά ηης σπ’ αριθμ. 49730/4674/2014
απόθαζης ηοσ Ανηιπεριθερειάρτη Ηλείας, κε ηελ νπνία νξίδεηαη δηθάζηκνο ε 21η ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019
ΗΜΔΡΑ ΠΔΜΠΣΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00, πξνο ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο.
17. Σν γεγνλφο φηη ε Π.Δ. Ηιείαο δελ δηαζέηεη λνκηθή ππεξεζία, ελψ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζπληξέρεη ε
αλαγθαηφηεηα πξνάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ζηε ζρεηηθή δηθαζηηθή ππφζεζε.
Δ ι ζ η γ ο ύ μ α ζ η ε:
Α)Σνλ νξηζκφ ηεο δηθεγφξνπ θ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΓΔΩΡΓΙΑ με Α.Μ. 214 (Γηθ. χιινγνο
Ηιείαο ) και έδρα ηον Πύργο, πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπήζεη ηελ Π.Δ.Ηιείαο ζηελ παξαπάλσ δηθάζηκν θαη
ηηο αλαβνιέο ηεο.
Β)Σελ έγθξηζε θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019
ζπλνιηθνχ πνζνχ 300,00€, ε δαπάλε ζα πιεξσζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα «πεξί δηθεγφξσλ» Ν.
4194/2013 ( ΦΔΚ 208/Α/27-09-2013).
Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη δεηεζεί κε ην αξ. πξση. 238077/4036/24-09-2019 έγγξαθφ καο ε δέζκεπζε πίζησζεο
300,00€ θαη έρεη εθδνζεί ε αξηζκ. Α/Α 3177/30-09-2019 απφθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο.

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’
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. πξση. νηθ. 258207/3469/03.09.2019 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο (ΦΔΚ 706/η. ΤΟΓΓ/09.09.2019) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
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 Σελ ππ’ αξηζκ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΓΑ:6ΛΧΓ7Λ6-ΓΓ) Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκόο Πξνέδξνπ θαη κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 143/2019 (ΑΓΑ:ΦΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ
αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 2064/2019 (ΑΓΑ:63497Λ6-3ΧΟ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 267572/3617/12.09.2019 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3667/η. Β΄/03.10.2019) πεξί Αλαπιήξσζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 281668/3810/26.09.2019 Απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3722/η. Β΄/08.10.2019) πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηεο Π.Γ.Δ. ζε
Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ζε εθιεγκέλνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.:290761/4821/22-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζε Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ. Ηιείαο
ηεο Π.Γ.Δ.
 Ο Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Μσξατηεο Νηθόιανο
ςήθηζε ιεπθό θαη ηα ινηπά νρηώ κέιε ςήθηζαλ ζεηηθά.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Α)Οξίδεη ηελ δηθεγόξν θ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΓΔΧΡΓΙΑ κε Α.Μ. 214 (Γηθ. ύιινγνο Ηιείαο)
θαη έδξα ηνλ Πύξγν, πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπήζεη ηελ Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ. θαη λα παξαζηεί
ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Πύξγνπ ηελ 21-11-2019 θαη ζε θάζε κεη΄
αλαβνιή δηθάζηκν, όπνπ ζα ζπδεηεζεί ε κε αξηζ. θαηαρ. ΠΡ86/14-07-2014 αζθεζείζα πξνζθπγή
ηνπ

ΚΟΤΣΔΡΗ

ΓΙΟΝΤΙΟΤ
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ππ’

αξηζκ.

49730/4674/2014

απόθαζεο

ηνπ

Αληηπεξηθεξεηάξρε Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ. πεξί επηβνιήο δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ θαηά ην Ν. 2093/1992.
Β) Οξίδεη σο ακνηβή ηεο δηθεγόξνπ γηα ηελ άλσ ππόζεζε ην ζπλνιηθό πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ επξώ
(300,00 €) θαη ζα πιεξσζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θώδηθα «πεξί δηθεγόξσλ» Ν. 4194/2013
( ΦΔΚ 208/Α/27-09-2013).
Γηα ην ζθνπό απηό έρεη δεηεζεί κε ην αξ. πξση. 238077/4036/24-09-2019 έγγξαθν ηεο αξκόδηαο
ππεξεζίαο ε δέζκεπζε πίζησζεο 300,00€ θαη έρεη εθδνζεί ε αξηζκ. Α/Α 3177/30-09-2019 απόθαζε
δέζκεπζεο πίζησζεο.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
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Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
Η Γξακκαηέαο
Βαζηιηθή Μνιθέζε

