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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 09 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ:58522/367

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 262/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 58506/1412/04-03-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 262/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ προζνταξθσ τθσ παροχισ γενικισ υπθρεςίασ με τίτλο «Νομικι
υποβοικθςθ για τθν εκτζλεςθ δικαςτικϊν αποφάςεων επί απαλλοτριϊςεων», προεκτιμϊμενθσ
δαπάνθσ 11.408,00€ με ΦΠΑ, ςτο Ετιςιο Επενδυτικό Πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από τουσ
Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (ΚΑΠ) 2021 τθσ ΠΕ Αχαΐασ/ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», για δικζσ
ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΨΔ1Ψ7Λ6-9ΒΗ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 14/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 08θ Μαρτίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 58833/374/04-03-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 262/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 8ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ
προζνταξθσ τθσ παροχισ γενικισ υπθρεςίασ με τίτλο «Νομικι υποβοικθςθ για τθν εκτζλεςθ
δικαςτικϊν αποφάςεων επί απαλλοτριϊςεων», προεκτιμϊμενθσ δαπάνθσ 11.408,00€ με ΦΠΑ, ςτο
Ετιςιο Επενδυτικό Πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (ΚΑΠ)
2021 τθσ ΠΕ Αχαΐασ/ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 58506/1412/04-03-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ
τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σο Ν. 3852/2010 Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ «Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ»
2. Σο άρκρο 40 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ και Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ
ΟΣΑ Α’ βακμοφ» του Κεφαλαίου Σ’ του Ν.4735/12-10-2020 (ΦΕΚ/Α’/197/12.10.2020).
3. Tισ διατάξεισ του άρκρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , ςφμφωνα με τισ οποίεσ ο Περιφερειάρχθσ μπορεί να
μεταβιβάηει τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων του ςε μζλθ του Π..
4. Α) τθν υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου,
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ – υμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με τθν οποία υμπλθρϊνεται θ υπ' αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β'/30-12-2016). Β) τθν υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με τθν οποία τροποποιείται θ υπ' αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β'/30-12-2016)
5. Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο
Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ ΠΔΕ για τθν περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ Περιφερειακοφ υμβουλίου περιφερειακισ περιόδου από 1-9-2019 ζωσ και 31-12-2023.
6. Σθν απόφαςθ με αρικμό ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/7-9-2020 (ΦΕΚ 715/τ.Τ.Ο.Δ.Δ./7-9-2020), περί οριςμοφ
Αντιπεριφερειαρχϊν ΠΔΕ.
7. Σθν απόφαςθ με αρικμό ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/5-10-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020), με κζμα
«Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ
υμβοφλουσ».
8. Σθν 185/22-12-2020 (ΑΔΑ:Ψ3Λ77Λ6-Μ4Α) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με
κζμα «Α) Ζγκριςθ τθσ 2θσ Σροποποίθςθσ Ετιςιου Επενδυτικοφ Προγράμματοσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ζτουσ 2020 χρθματοδοτοφμενου από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (ΚΑΠ) και χρθματοδότθςθ ζργων ΚΑΠ
από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων,. Β) Ζγκριςθ τθσ πλθρωμισ Ζργων/Μελετϊν τθσ 2θσ Σροποποίθςθσ
του Ετιςιου Επενδυτικοφ Προγράμματοσ 2020 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ που χρθματοδοτείται από
τουσ ΚΑΠ και χρθματοδότθςθ ζργων ΚΑΠ από το πρόγραμμα Δθμοςίων επενδφςεων για το χρονικό διάςτθμα
από 01/01/2021 και μζχρι τθν ζγκριςθ του Ετιςιου Επενδυτικοφ Προγράμματοσ 2021 με τθν διαδικαςία των
προκαταβολϊν».
9. Σθν υπ’ αρικ. 186/2020 (ΑΔΑ:ΨΠ87Λ6-9Κ8) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με
τθν οποία εγκρίνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν
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υπ’ αρικμό 2730/11-01-2020 (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ) απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
10.Σον Ν.2882/2001 (ΦΕΚ.17/Α’/6-2-2001) «Κϊδικασ Αναγκαςτικϊν Απαλλοτριϊςεων Ακινιτων», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
11.Σο γεγονόσ ότι ςτθν υπθρεςία φκάνουν πλικοσ δικαςτικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ αφοροφν ςε
απαλλοτριϊςεισ που ζχουν ςυντελεςτεί με υπόχρεο το Ελλθνικό Δθμόςιο. Οι απαλλοτριϊςεισ αφοροφν οδοφσ
κυρίωσ επαρχιακζσ για τισ οποίεσ τα ζργα ζχουν εκτελεςτεί από τθν υπθρεςία μασ, με ςυνζπεια να είμαςτε
υπόχρεοι για τισ τυχόν διορκϊςεισ των κτθματολογικϊν διαγραμμάτων των κτθματολογικϊν πινάκων και των
πινάκων παρακατάκεςθσ αποηθμιϊςεων ςτουσ ιδιοκτιτεσ, ςε εφαρμογι των δικαςτικϊν αποφάςεων.
12.Σον όγκο των δικαςτικϊν αποφάςεων ο οποίοσ ειδικά ςτθν περίπτωςθ του κακοριςμοφ των προςωρινϊν
τιμϊν είναι πολυςζλιδεσ.
13.Σο γεγονόσ ότι οι αποφάςεισ περιζχουν δικαςτικοφσ όρουσ οι οποίοι είναι δυςνόθτοι από τθν υπθρεςία μασ.
14.Ότι ςχεδόν ςτο ςφνολό τουσ χριηουν νομικισ ερμθνείασ, θ οποία δεν μπορεί να αποδοκεί από τουσ
Μθχανικοφσ που υπθρετοφν ςτθν υπθρεςία μασ.
15.Σο γεγονόσ ότι για εφαρμοςτοφν οι δικαςτικζσ αποφάςεισ αναγνϊριςθσ ιδιοκτθτϊν και διόρκωςθσ
κτθματολογικϊν πινάκων και διαγραμμάτων, απαιτείται ο ςυνδυαςμόσ με τισ προθγοφμενεσ αποφάςεισ
προςωρινϊν και οριςτικϊν τιμϊν.
16.Σθν 25710/91/3-2-2021 Γνωμοδότθςθ τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ Π.Ε. Αχαΐασ.
17.Σθν 13/2021 απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΠΔΕ
Προτείνουμε :
Σθν προζνταξθ τθσ υπθρεςίασ «Νομικι υποβοικθςθ για τθν εκτζλεςθ δικαςτικϊν αποφάςεων επί
απαλλοτριϊςεων» προεκτιμϊμενθσ δαπάνθσ 11.408,00 € με ΦΠΑ, ςτο ετιςιο Επενδυτικό Πρόγραμμα
χρθματοδοτοφμενο από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (ΚΑΠ) με ιςόποςθ ανάλωςθ του ταμειακοφ
αποκεματικοφ του Επενδυτικοφ προγράμματοσ 2021 τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ.
Αναγκαιότθτα :
τθν Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Αχαΐασ φκάνουν πλικοσ δικαςτικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ αφοροφν ςε
απαλλοτριϊςεισ που ζχουν ςυντελεςτεί με υπόχρεο το Ελλθνικό Δθμόςιο. Οι απαλλοτριϊςεισ αφοροφν οδοφσ
κυρίωσ επαρχιακζσ για τισ οποίεσ τα ζργα ζχουν εκτελεςτεί από τθν υπθρεςία μασ, με ςυνζπεια να είμαςτε
υπόχρεοι για τισ τυχόν διορκϊςεισ των κτθματολογικϊν διαγραμμάτων των κτθματολογικϊν πινάκων και των
πινάκων παρακατάκεςθσ αποηθμιϊςεων ςτουσ ιδιοκτιτεσ, ςε εφαρμογι των δικαςτικϊν αποφάςεων.
Οι αποφάςεισ περιζχουν δικαςτικοφσ όρουσ οι οποίοι είναι δυςνόθτοι από τθν υπθρεςία μασ, και ςχεδόν ςτο
ςφνολό τουσ χριηουν νομικισ ερμθνείασ, θ οποία δεν μπορεί να αποδοκεί από τουσ Μθχανικοφσ που
υπθρετοφν ςτθν υπθρεςία μασ.
Θ Νομικι Τπθρεςία Π.Ε. Αχαΐασ, ςφμφωνα με το ανωτζρω (16) ςχετικό, αποτελείται μόνο από δφο δικθγόρουσ
οι οποίοι μποροφν μασ ¨παρζχουν νομικι ερμθνεία για ςυγκεκριμζνεσ ζννοιεσ και γενικοφσ δικαςτικοφσ όρουσ
που είναι δυςνόθτοι¨ϋ και όχι για το ςφνολο των ςυχνά πολυςζλιδων δικαςτικϊν αποφάςεων.
Σο αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ είναι θ νομικι υποβοικθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Αχαΐασ,ςτθν
ερμθνεία δικαςτικϊν αποφάςεων ςε κζματα διόρκωςθσ των κτθματολογικϊν διαγραμμάτων, των
κτθματολογικϊν πινάκων για τθν εφαρμογι τουσ.
Μετά τα παραπάνω παρακαλοφμε για τθν προζνταξθ τθσ υπθρεςίασ «Νομικι υποβοικθςθ για τθν εκτζλεςθ
δικαςτικϊν αποφάςεων επί απαλλοτριϊςεων», προεκτιμϊμενθσ δαπάνθσ 11.408€ με ΦΠΑ ςτο Ετιςιο
Επενδυτικό Πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (ΚΑΠ) 2021 τθσ ΠΕ
Αχαΐασ/ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Φλωράτο Παναγιϊτθ – Προϊςτάμενο του Σμιματοσ
υγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ, τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. για παροχι
διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
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 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» περί φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5
του ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 58506/1412/04-03-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ
τθσ Π.Δ.Ε..

ΑΔΑ: ΨΔ1Ψ7Λ6-9ΒΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν προζνταξθ τθσ παροχισ γενικισ υπθρεςίασ με τίτλο «Νομικι υποβοικθςθ για τθν
εκτζλεςθ δικαςτικϊν αποφάςεων επί απαλλοτριϊςεων», προεκτιμϊμενθσ δαπάνθσ 11.408,00€ με
Φ.Π.Α., ςτο Ετιςιο Επενδυτικό Πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ
Πόρουσ (ΚΑΠ) 2021 τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα

