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Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ. –
Σκήκα Γνκψλ Πεξηβάιινληνο

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2455/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.:322212/8150/01-11-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ
ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Γνκψλ Πεξηβάιινληνο

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2455/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Οξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηελ άζθεζε αλαίξεζεο ελψπηνλ ηνπ ηΔ
(θαηάζεζε αλαίξεζεο θαη παξάζηαζε θαηά ηελ ζπδήηεζή ηεο) θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α172/2019
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Παηξψλ», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Βαζιλική Σζούμα

Παναγιώηηρ ακελλαπόποςλορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 38/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζήκεξα ηελ 14ε Ννεκβξίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 1:00 κ.κ. ζηα Γξαθεία ηεο
Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
331507/3118/08.11.2019 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη δφζεθε
ζε φια ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ
επί ηνπ ζπλφινπ έληεθα (11) κειψλ ηα παξαθάησ κέιε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

αθειιαξφπνπινο Παλαγηψηεο - Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Γεκεηξνγηάλλεο Λάκπξνο – Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Γηαλλφπνπινο Βαζίιεηνο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καηζνπγθξάθεο Νηθφιανο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Νηθνιαθφπνπινο Γεκήηξηνο– ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Φίιηαο Αλδξέαο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

7. Αγγειφπνπινο Γεψξγηνο- ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
8. Λχηξαο Ισάλλεο- ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
9. Μεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο- ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
10. Μσξαΐηεο Νηθφιανο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
11. Κσζηαθφπνπινο Υξήζηνο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Υξέε γξακκαηέσλ άζθεζαλ ε Βαζηιηθή Μνιθέζε, ν Γεψξγηνο ηαζνχιηαο θαη ε Βαζηιηθή
Σζνχκα, ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
328521/4534/06-11-2019 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ επίζεο ν Γεληθφο Γ/ληήο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ
Πεξ/ληνο & Τπνδνκψλ ηεο Π.Γ.Δ. θ. Καξαβίδαο Γεκήηξηνο, ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο
Οηθνλνκηθνχ & Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. θ. Κξελίδεο Ηιίαο, ν Πξντζηάκελνο
Σκήκαηνο Γνκψλ Πεξηβάιινληνο Π.Δ. Αηησι/ληαο θ.Μαζίθαο Νηθφιανο θαη ν θ. Καξχδεο
Αξηζηείδεο απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Π.Γ.Δ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 2455/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 59ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Οξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηελ άζθεζε αλαίξεζεο ελψπηνλ ηνπ ηΔ (θαηάζεζε αλαίξεζεο θαη
παξάζηαζε θαηά ηελ ζπδήηεζή ηεο) θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α172/2019 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Δθεηείνπ Παηξψλ».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 322212/8150/01-11-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ
ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Γνκψλ Πεξηβάιινληνο ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έτονηας σπόυη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 A’/07.06.2010) όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4625/2019 «Ρύζκηζε νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ ΟΣΑ» (ΦΔΚ 139
Α’/31.08.2019).
3. Σν άξζξν 65 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α/2014 ) «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο
(Δλζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) & Γεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο.
4. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 75-77 ηνπ θεθαιαίνπ Γ «Έιεγρνο γηα εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή δαπαλώλ
Γεκνζίνπ» ηνπ Ν. 4446/2016 (ΦΔΚ 240 Α) «Πησρεπηηθόο Κώδηθαο, Γηνηθεηηθή Γηθαηνζύλε, Σέιε-Παξάβνια,
Οηθεηνζειήο απνθάιπςε θνξνινγεηέαο ύιεο παξειζόλησλ εηώλ, Ζιεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, Σξνπνπνηήζεηο ηνπ
λ. 4270/2014 θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 ( ΦΔΚ 145Α) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο».
6. Σελ εγθύθιην 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΓΑ ΦΒΞΒΖ-ΓΣΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ
«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηώλ».
7. Σελ :
i. κε αξηζ. 248595/27.12.2016 (ΦΔΚ 4309 Β’/30.12.16) απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο», κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ζην ζύλνιό ηνπ ην Π.Γ. 132/23.12.2010
(ΦΔΚ 225 Α’/27.12.10) «Οξγαληζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ii. κε αξηζ. 165633/08.08.2017 (ΦΔΚ 2953 Β’/29.08.17) απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηε ν Οξγαληζκόο Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (Π.Γ.Δ.).
iii. κε αξηζ. 88897/18.05.2018 (ΦΔΚ 2070 Β’/07.06.2018) απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηε ν Οξγαληζκόο Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (Π.Γ.Δ.).
8. Σελ κε αξηζ. 313/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, κε ηελ νπνία αλαθεξύρζεθαλ ν
Πεξηθεξεηάξρεο θαη νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη ηεο ΠΓΔ γηα ηελ πεξίνδν 2019-2023 θαη ην από 29.08.2019
πξαθηηθό νξθσκνζίαο Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ πεξηθεξεηαθήο πεξηόδνπ από 01.09.2019 έσο θαη
31.12.2023.
9. Σελ κε αξηζ. πξση. νηθ. 258207/3469/03.09.2019 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
706/η. ΤΟΓΓ/9.9.2019) πεξί «Oξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ Γπηηθήο Διιάδαο».
10. Σελ κε αξηζ. 274705/3714/19.09.2019 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκνύ
Πξνέδξνπ θαη κειώλ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΠΓΔ».
11. Σελ κε αξηζ. 267572/3617/12.09.2019 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Αλαπιήξσζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 3667 Β’/03.10.2019).
12. Σελ κε αξηζ. 281668/3810/26.09.2019 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Μεηαβίβαζε
άζθεζεο Αξκνδηνηήησλ νξγαληθώλ Μνλάδσλ ηεο ΠΓΔ ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ζε εθιεγκέλνπο
Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο » (ΦΔΚ 3722 Β’/08.10.2019).
13. Σελ κε αξηζ. 228/2018 (ΑΓΑ : 6Ε067Λ6-Γ03 ) Απόθαζε (22ε πλεδξίαζε) ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ,αλαθνξηθά κε ηελ «Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019», ε
αλσηέξσ απόθαζε βξέζεθε λόκηκε κε ηελ αξ. πξση. 265933/28.12.2018 απόθαζε ηνπ αζθνύληα θαζήθνληα
Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΑΓΑ :
ΧΦ7ΛΟΡ1Φ-ΠΓΟ).
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Σας γνφρίζοσμε όηι :
1. Ζ ζύκβαζε ηνπ εληαγκέλνπ ζην ΔΠΑ έξγνπ «ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΓΑΣΟΤΝΖΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ» ππνγξάθζεθε ζηηο 10/12/2007.
Σν ζπλνιηθό νηθνλνκηθό αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο ήηαλ 9.459.526,88 € (εθ ησλ νπνίσλ 7.415.199,99 € ηεο
Κύξηαο ύκβαζεο θαη 2.044.326,89 € ηεο 1εο ..).
ηηο 07.12.2012 δηαιύζεθε ε πην πάλσ ζύκβαζε.
2. Με ηελ αξηζ. 491/2014 (ΑΓΑ : ΒΗΤ07Λ6-Φ9Δ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π.Γ.Δ. ορίζθηκε ο
δικηγόρος Παηρών κ. Θεόδφρος Τζαμαλούκας προκειμένοσ να εκπροζφπήζει ηην Περιθέρεια Δσηικής
Ελλάδας θαζώο θαη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιιεη όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Δθεηείνπ Παηξώλ (ηκήκα Γ’), ζρεηηθά κε ηξεηο (3) πξνζθπγέο (κε αξηζ. Β.Δ.Μ. 46/2014, 28/2013 θαη 47/2013)
ηεο «ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΖ Α.Σ.Δ.Σ.Δ.», αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ «ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΓΑΣΟΤΝΖ-ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ», θαζώο θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν ησλ ελ ιόγσ ππνζέζεσλ,
ζύκθσλα κε ην αξηζ. πξση. 117966/303/2014 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π.Γ.Δ. πνπ πξνηείλεη "ηνλ
νξηζκό, θαηά ηελ θξίζε καο θαη θαηόπηλ εηζήγεζήο καο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, εμσηεξηθνύ δηθεγόξνπ πνπ
ζα ρεηξηζηεί ηηο πξνζθπγέο", επεηδή ε Π.Δ. Ζιείαο όπνπ εθηειέζζεθε ην πην πάλσ έξγν δελ δηαζέηεη λνκηθή
ππεξεζία.
3. Με ηελ αξηζ. Α 172/2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ (Σκήκα Γ’ ηξηκειέο) γίλεηαη δεθηή
ελ κέξεη ε πξνζθπγή κε Α.Β.Δ.Μ. 28/2013 ηεο «ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΖ Α.Σ.Δ.Σ.Δ.», αλαδόρνπ ηνπ
έξγνπ «ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΓΑΣΟΤΝΖ-ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ».
Δηδηθόηεξα ε απόθαζε :
i. «Αλαγλσξίδεη όηη ε πξνζθεύγνπζα δηθαηνύηαη αληαιιάγκαηνο γηα ηηο εθηειεζζείζεο ζπκπιεξσκαηηθέο
εξγαζίεο, νη νπνίεο πεξηειήθζεζαλ ζηνλ ζπληαρζέληα από ηε Γ.Δ.Κ.Δ./Π.Γ.Δ. 6°Α.Π.Δ θαη πεξηθόπεθαλ κε ην
κε αξ. πξση. 56299/170β/νηθ./30-6-2011 έγγξαθν ηεο Γ.Δ.Κ.Δ./Π.Γ.Δ.» θαη «Αλαπέκπεη ηελ ππόζεζε θαηά ην
κέξνο απηό ζηε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί αθελόο ζηελ έγθξηζε ηνπ 6νπ Α.Π.Δ. θαζ' ν κέξνο αθνξά ηηο
αλσηέξσ πνζόηεηεο πεξηθνπεηζώλ εξγαζηώλ θαη αθεηέξνπ ζηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνύ
ινγαξηαζκνύ πνπ ππέβαιε ε πξνζθεύγνπζα γηα ηηο ελ ιόγσ εξγαζίεο, ώζηε λα ηε ο θαηαβιεζεί ην αληίζηνηρν
αληάιιαγκα.»
H αλσηέξσ δαπάλε ησλ πνζνηήησλ εξγαζηώλ πνπ είραλ πεξηθνπεί αλέξρεηαη (θαηά ην 11 ζθεπηηθό ηεο
απόθαζεο Α172/19) ζην πνζό ησλ 409.384,00€ (ρσξίο Γ.Δ. & Δ.Ο., αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α.)
θαη
ii. «Αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζε ηεο θαζ’ εο Πεξηθέξεηαο λα θαηαβάιεη ζηελ πξνζθεύγνπζα ηνπο ηόθνπο πνπ
αλαινγνύλ ζην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ παξέιεπζε ελόο κελόο από ηελ έγθξηζε έσο ηελ εμόθιεζε ησλ
ινγαξηαζκώλ : 17νπ ηεο θύξηαο ζύκβαζεο θαη 2νπ , 3νπ θαη 4νπ ηεο 1εο ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο.»
H αλσηέξσ δαπάλε ηόθσλ αλέξρεηαη (θαηά ην 28 ζθεπηηθό ηεο απόθαζεο Α172/19) ζην πνζό ησλ
131.911,23€.
4. ην «ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ» ηνπ δηθεγόξνπ Παηξώλ Θενδώξνπ Σδακαινύθα ηνπ Βαζηιείνπ
(ΑΜ/ΓΠ: 818) ππάξρνπλ ιόγνη άζθεζεο αλαίξεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α172/2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Δθεηείνπ Παηξώλ ελώπηνλ ηνπ ηΔ, γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο Π.Γ.Δ..
Τπελζπκίδνπκε όηη κε ηελ αλσηέξσ (ζρεη. 1) αξηζ. 491/14 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π.Γ.Δ. ν
δηθεγόξνο θ. Σδακαινύθαο έρεη νξηζζεί γηα ηελ λνκηθή εθπξνζώπεζε ηεο Π.Γ.Δ. ζηελ ελ ιόγσ ππόζεζε.
5. Σν γεγνλόο όηη ε Π.Δ. Ζιείαο, όπνπ εθηειέζζεθε ην πην πάλσ έξγν, δελ δηαζέηεη λνκηθή ππεξεζία ελώ
ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζπληξέρεη ε αλαγθαηόηεηα πξνάζπηζεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο Π.Γ.Δ. ζηελ ζρεηηθή
δηθαζηηθή ππόζεζε.
6. Με ην αξηζ. πξση. 319240/8081/νηθ./30.10.2019 έγγξαθν ηεο Γ.Σ.Δ./Π.Γ.Δ. πξνο ηνλ ΓΗΑΣΑΚΣΖ ηεο
Π.Γ.Δ. αηηήζεθε ε «δέζμεσζης πίζηφζης ζηον εγκεκριμένο προϋπολογιζμό ηης Π.Δ.Ε. έηοσς 2019»
ζπλνιηθνύ πνζνύ κέρξη 1.628,12 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) ήηνη 410,44€ γηα ηελ θαηάζεζε αλαίξεζεο
θαη 1.217,68€ γηα ηελ παξάζηαζε θαηά ηελ ζπδήηεζή ηεο, πνπ αθνξά ηελ θάιπςε δαπάλεο ακνηβήο δηθεγόξνπ
πνπ ζα εθπξνζσπήζεη ηελ Π.Γ.Δ. γηα ηελ άζθεζε αλαίξεζε θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α172/2019 απόθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ ελώπηνλ ηνπ ηΔ, γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο Π.Γ.Δ..
Καηόπιν ηφν παραπάνφ ειζηγούμεθα :
1. Σνλ νξηζκό ηνπ δηθεγόξνπ Παηξώλ Θενδώξνπ Σδακαινύθα ηνπ Βαζηιείνπ (ΑΜ/ΓΠ: 818) πξνθεηκέλνπ
λα αζθήζεη αλαίξεζε ελώπηνλ ηνπ ηΔ (θαηάζεζε αλαίξεζεο θαη παξάζηαζε θαηά ηελ ζπδήηεζή ηεο) θαηά ηεο
ππ’ αξηζ Α172/2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ.
2. Σελ έγθξηζε θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2019
ζπλνιηθνύ πνζνύ 1.628,12 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ).

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απφςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε:

ΑΔΑ: ΩΔ467Λ6-3ΩΘ
 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
– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί χζηαζεο θαη πγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ, φπσο 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 Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ 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
κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 258207/3469/03.09.2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο (ΦΔΚ 706/η. ΤΟΓΓ/09.09.2019) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΓΑ:6ΛΧΓ7Λ6-ΓΓ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκφο Πξνέδξνπ θαη κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 143/2019 (ΑΓΑ:ΦΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ
αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 2064/2019 (ΑΓΑ:63497Λ6-3ΧΟ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 267572/3617/12.09.2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3667/η. Β΄/03.10.2019) πεξί Αλαπιήξσζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 281668/3810/26.09.2019 Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3722/η. Β΄/08.10.2019) πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Π.Γ.Δ. ζε
Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ζε εθιεγκέλνπο Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο.

ΑΔΑ: ΩΔ467Λ6-3ΩΘ
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.:322212/8150/01-11-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο
Π.Γ.Δ. – Σκήκα Γνκψλ Πεξηβάιινληνο


Ο Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Μσξατηεο Νηθφιανο

ςήθηζε ιεπθφ θαη ηα ινηπά δέθα κέιε ςήθηζαλ ζεηηθά.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Α) Οξίδεη ην δηθεγφξν Παηξψλ θ. Σδακαινχθα Θενδψξν ηνπ Βαζηιείνπ (ΑΜ/ΓΠ: 818) λα
εθπξνζσπήζεη ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαη λα αζθήζεη αλαίξεζε ελψπηνλ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (θαηάζεζε αλαίξεζεο θαη παξάζηαζε θαηά ηελ ζπδήηεζή ηεο) θαηά
ηεο ππ’ αξηζ Α172/2019 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Παηξψλ, γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ
ζπκθεξφλησλ ηεο Π.Γ.Δ.
Β) Οξίδεη σο ακνηβή ηνπ δηθεγφξνπ γηα ηελ άλσ ππφζεζε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 1.628,12 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (πνζφ 410,44 € γηα ηελ θαηάζεζε ηεο αλαίξεζεο θαη 1.217,68€ γηα ηελ
παξάζηαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αλαίξεζεο).

Η Οηθνλνκηθή Τπεξεζία έρεη εθδψζεη ηελ αξηζ. 3459/2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε
ΑΓΑ:94ΓΛ7Λ6-32Δ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ.:02.00.310.0894.01.1122 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο
2019 ηεο Π.Γ.Δ.

Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
Η Γξακκαηέαο
Βαζηιηθή Σζνχκα

