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Απηνηειή Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο
Π.Γ.Δ. - Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Π.Δ. Ηιείαο

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2599/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.:353137/2746/26-11-2019 (νξζή επαλάιεςε 28-11-2019) εηζήγεζε ηεο
Απηνηεινύο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Π.Γ.Δ. - Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Ηιείαο

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2599/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα ηελ άζθεζε έθεζεο ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο
Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. A422/2019 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Πύξγνπ θαη ακνηβήο απηνύ πνζνύ 1.860,00 € κε ΦΠΑ γηα ηελ ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ», 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. 42/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Ι. Π. Μεζνινγγίνπ, ζήκεξα ηελ 05ε Γεθεκβξίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:00 π.κ. ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο έδξαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηησι/ληαο, ζηελ Ι.Π. Μεζνινγγίνπ
(Κύπξνπ 1- Γηνηθεηήξην), ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 359121/3310/29-11-2019 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.
10.

αθειιαξόπνπινο Παλαγηώηεο - Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καηζνπγθξάθεο Νηθόιανο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Νηθνιαθόπνπινο Γεκήηξηνο- ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Φίιηαο Αλδξέαο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Λύηξαο Ισάλλεο- ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Μεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο- ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Μσξαΐηεο Νηθόιανο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Κνληνγηάλλεο Γεώξγηνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Βνύιγαξε-Πνινλύθε Ακαιία – αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Κσζηαθόπνπινο Υξήζηνο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη πξνζθιήζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη ηαθηηθό κέινο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Αγγειόπνπινο Γεώξγηνο.

Υξέε γξακκαηέσλ άζθεζαλ ε Βαζηιηθή Μνιθέζε, ν Γεώξγηνο ηαζνύιηαο θαη ε Βαζηιηθή Σζνύκα,
ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 328521/4534/06-112019 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 2599/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 81ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ κε ηίηιν: «Οξηζκόο
δηθεγόξνπ γηα ηελ άζθεζε έθεζεο ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ θαηά ηεο ππ’
αξηζκ. A422/2019 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Πύξγνπ θαη ακνηβήο απηνύ
πνζνύ 1.860,00 € κε ΦΠΑ γηα ηελ ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ.».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 353137/2746/26-11-2019 (νξζή επαλάιεςε 28-11-2019) εηζήγεζε ηεο Απηνηεινύο
Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Π.Γ.Δ. - Σκήκα

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Ηιείαο, ε νπνία

αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
«Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3852/2010 « Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο » ( θεθ 87/Σα . Α/7-6-2010 ) όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη .
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4625/2019 «Ρύζκηζε νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ ΟΣΑ» (ΦΔΚ 139/Α/31-82019).
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 ΨΒΞΒΖ-ΓΣΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ «Κνηλνπνίεζε
δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηώλ».
7. Σηο Α) Σελ ππ΄ αξηζ. 88897/18-5-2018 απόθαζε ηνπ ζπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ « Σξνπνπνίεζε - πκπιήξσζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο» ( ΦΔΚ 2070/Β/7-6-2018 ) κε ηελ νπνία ζπκπιεξώλεηαη ε ππ΄αξ. 248595/27-12/2019 απόθαζε
ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ , Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ
Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο » ( ΦΔΚ4309 Β΄/30-12-2016 ) . Β) Σελ ππ
αξ.165633/8-8-2017 απόθαζε ηνπ ζπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη
Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο » ( ΦΔΚ
2953/β΄/29-8-2017 ) κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηε ε ππ΄αξ. 248595/27-12-2019 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο » ( ΦΔΚ 4309/Β΄/30-12-2016.
8. Σελ ππ΄ 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 1-9-2019 έσο θαη 31-12-2023.
9. Σελ ππ΄ αξηζ. πξση. νηθ. 258207/3469/3-9-2019 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 706/η.
ΤΟΓΓ/9.9.2019) Πεξί «Oξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ Γπηηθήο Διιάδαο».
10. Σελ ππ΄ αξηζ. 274705/3714/19-9-2019 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκνύ Πξνέδξνπ
θαη κειώλ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΠΓΔ».
11. Σελ ππ΄ αξηζ. 267572/3617/12-9-2019 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Αλαπιήξσζεο
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο», ΦΔΚ 3667/Β/3-10-2019.
12. Σελ ππ΄ αξηζ. 281668/3810/26-9-2019 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Μεηαβίβαζε άζθεζεο
Αξκνδηνηήησλ νξγαληθώλ Μνλάδσλ ηεο ΠΓΔ ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ζε εθιεγκέλνπο Πεξηθεξεηαθνύο
πκβνύινπο »(ΦΔΚ 3722/Β/8-10-2019).
13. Σελ ππ΄ αξηζ. 228/2018 ( ΑΓΑ.6Ε067Λ6-Γ03 ) Απόθαζε (22Ζ πλεδξίαζε ) ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ
,αλαθνξηθά κε ηελ «Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019, ε αλσηέξσ απόθαζε
βξέζεθε λόκηκε κε ηελ αξηζ. πξση. 265933/28-12-2018 απόθαζε ηνπ αζθνύληα θαζήθνληα Γεληθνύ Γξακκαηέα
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ ( ΑΓΑ:ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΓΟ).
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14. Σν ππ΄ πξση. 314677/896/24-10-2019 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Αλη/ξρε Π.Δ.Ζιείαο κε ζπλεκκέλε ηελ ππ’ αξηζκ.
A422/2019 Απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Πύξγνπ.
15. Σελ από 01-11-2019 έγγξαθε πξόηαζε ηνπ Γηθεγόξνπ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ζιείαο θ. Γεσξγίνπ Κνληαμή.
16. Σν ππ’ αξηζ. πξση. Οηθ.ΠΓΔ/ΓΠΠ/334473/2569/11-11-2019 Αίηεκα δέζκεπζεο πίζησζεο πξνο Γηαηάθηε ηεο
ΠΓΔ.
17. Σελ κε αξ. πξση. 336572/19899/25-11-2019 Βεβαίσζε ύπαξμεο πίζησζεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ – Γεκ/θνύ
Διέγρνπ ηεο ΠΓΔ.
αο γλσξίδνπκε όηη :
ηηο 24-10-2019 επηδόζεθε ζην Γξαθείν ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο Π.Δ. Ζιείαο ε ππ’ αξηζκ. A422/2019 απόθαζε
ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Πύξγνπ, γηα ηελ νπνία ν θνξέαο καο πξόθεηηαη λα αζθήζεη έθεζε ελώπηνλ
ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ θαηά εληόο ηεο λόκηκεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο.
ηελ αλσηέξσ απόθαζε ην δηθαζηήξην επηδηθάδεη απνδεκίσζε θαηαβνιήο ζπλνιηθνύ πνζνύ 400.000,00 επξώ,
λνκηκνηόθσο από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο.
Ζ ελ ιόγσ αλάζεζε ζηνλ δηθεγόξν θ. Γεώξγην Κνληαμή πεξηιακβάλεη ηε ζύληαμε θαη θαηάζεζε έθεζεο ελώπηνλ ηνπ
Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ γηα ινγαξηαζκό ηεο Π.Γ.Δ. θαηά ηεο σο άλσ απόθαζεο, θαζώο θαη γηα ηελ
ππνγξαθή θαη θαηάζεζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ.
Δπεηδή ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ζιείαο δελ ππεξεηεί Γηθεγόξνο κε πάγηα αληηκηζζία, πξέπεη λα αλαηεζεί ζε
δηθεγόξν ε ππόζεζε απηή γηα λα εθπξνζσπήζεη ην θνξέα καο ζηηο παξαπάλσ λνκηθέο ελέξγεηεο.
Πξνηείλεηαη λα νξηζηεί πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο γηα ηνλ ρεηξηζκό ηεο παξαπάλσ ππόζεζεο ν Γηθεγόξνο
Πξσηνδηθείνπ Ζιείαο θνο Γεώξγηνο Κνληαμήο κε ΑΜ 116.
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 ρηιίσλ νθηαθνζίσλ εμήληα επξώ κε Φ.Π.Α. (1.860,00 €) 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.Σ.Α. θαηά ηελ ππξθαγηά πνπ
εθδειώζεθε ηελ 24-8-2007 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.Σ.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.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ εηζεγνύκαζηε :
Σνλ νξηζκό δηθεγόξνπ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ζιείαο θν Γεώξγην Κνληαμή κε ΑΜ 116 γηα ηελ άζθεζε έθεζεο ελώπηνλ
ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. A422/2019 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Πύξγνπ θαη ακνηβήο απηνύ πνζνύ 1.860,00 € κε ΦΠΑ γηα ηελ ακνηβή ηνπ.
Ζ αλσηέξσ ακνηβή πεξηιακβάλεη θαη ηελ παξάζηαζε – ππνβνιή ππνκλήκαηνο ηνπ ηδίνπ δηθεγόξνπ ζε
νπνηαδήπνηε δηθάζηκν πξνζδηνξηζηεί αξρηθώο ή κεη΄ αλαβνιή ζπδήηεζε ηεο ελ ιόγσ άζθεζεο έθεζεο θαηά ηεο ππ΄
αξηζ. A422/2019 Απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Πύξγνπ.
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 1.860,00 € κε ΦΠΑ, ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Π.Δ.
Ζιείαο/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 κε αξ. πξση. 336572/19899/25-11-2019 Βεβαίσζε ύπαξμεο πίζησζεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ – Γεκ/θνύ
Διέγρνπ ηεο ΠΓΔ».

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

ΑΔΑ: ΩΕ847Λ6-ΗΩ4
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’/298-2017) 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».
 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.:353137/2746/26-11-2019 (νξζή επαλάιεςε 28-11-2019) εηζήγεζε ηεο
Απηνηεινύο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Π.Γ.Δ. - Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Ηιείαο

ΑΔΑ: ΩΕ847Λ6-ΗΩ4
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Οξίδεη ηνλ θν Γεώξγην Κνληαμή, δηθεγόξν ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ηιείαο κε ΑΜ 116 γηα λα αζθήζεη έθεζε
ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. A422/2019 απόθαζεο ηνπ
Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Πύξγνπ θαη ακνηβή απηνύ γηα ηελ ππόζεζε πνζό 1.000,00 € κε
ΦΠΑ.
Η αλσηέξσ ακνηβή πεξηιακβάλεη θαη ηελ παξάζηαζε – ππνβνιή ππνκλήκαηνο ηνπ ηδίνπ δηθεγόξνπ ζε
νπνηαδήπνηε δηθάζηκν πξνζδηνξηζηεί αξρηθώο ή κεη΄ αλαβνιή ζπδήηεζε ηεο ελ ιόγσ άζθεζεο έθεζεο
θαηά ηεο ππ΄ αξηζ. A422/2019 Απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Πύξγνπ.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
Η Γξακκαηέαο

Βαζηιηθή Μνιθέζε

