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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 17 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ: 124199/783
ΠΡΟ:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 568/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 124191/315/13-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 568/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ δικθγόρου και κακοριςμόσ αμοιβισ αυτοφ για τθ ςφνταξθ και
κατάκεςθ παρζμβαςθσ, ςφμφωνα με το αρ. 49 του Π.Δ. 18/1989, κακϊσ και τθν παράςταςθ ςτθ δίκθ
για τθν υπόκεςθ τθσ Ελιάσ Καλαμϊν», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 6Ρ5Ψ7Λ6-ΚΝ1
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 17θ Μαΐου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 124249/784/13-05-2021 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 - τακτικό μζλοσ 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. Απόφαςησ 568/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 32ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Οριςμόσ
δικθγόρου και κακοριςμόσ αμοιβισ αυτοφ για τθ ςφνταξθ και κατάκεςθ παρζμβαςθσ, ςφμφωνα με το
αρ. 49 του Π.Δ. 18/1989, κακϊσ και τθν παράςταςθ ςτθ δίκθ για τθν υπόκεςθ τθσ Ελιάσ Καλαμϊν».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 124191/315/13-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
2. Σο υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Σο άρκρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) & δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΣΑ» (ΦΕΚ 139/Α/31-82019).
5. Σισ διατάξεισ των άρκρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Ζλεγχοσ για εκκακάριςθ και πλθρωμι δαπανϊν
Δθμοςίου» του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Σζλθ-Παράβολα,
Οικειοκελισ αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, Σροποποιιςεισ του
ν. 4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ
6. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
7. 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.
8. Σθν υπ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717 /1-9-2020 «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» ΧΕΣ.ΦΕΚ 715/τ. Τ.Ο.Δ.Δ./07.09.2020
9. Σθν υπ’αρ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ
Προζδρου και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ»
10. Σθν υπ’αρ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Αναπλιρωςθσ
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ», ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019.
11. Σθν υπ’αρ. 249252/4252 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ
Αρμοδιοτιτων οργανικϊν Μονάδων τθσ ΠΔΕ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ
υμβοφλουσ » ΦΕΚ 4372/τ. Βϋ/05.10.2020.
12. Σθν υπ` αρικμό 186/22-12-2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, αναφορικά με τθν «Ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021», θ ανωτζρω απόφαςθ βρζκθκε νόμιμθ με τθν
αρ.πρωτ.2730/11-01-2021 απόφαςθ του αςκοφντα κακικοντα Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου(ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ)».
13. Σθν απόφαςθ 55/2020 (ΑΔΑ: Ψ29Δ7Λ6-Χ0Ο) του Περιφερειακοφ υμβουλίου με κζμα: «Ζγκριςθ άςκθςθσ
παρζμβαςθσ ςτο κζμα τθσ ελιάσ καλαμϊν».
14. Σο άρκρο 281 του ν. 3463/2006 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 58 του Ν. 4194/2013 (Κϊδικασ Δικθγόρων)
ςχετικά με τθν αμοιβι του οριηόμενου δικθγόρου.
ασ γνωρίηουμε ότι
«Ο κλάδοσ τθσ επιτραπζηιασ ελιάσ, είναι ζνασ κλάδοσ τθσ αγροτικισ μασ οικονομίασ που κάνει τθ χϊρα μασ
περιφανθ παγκοςμίωσ, αφοφ οι ελλθνικζσ επιτραπζηιεσ ελιζσ ζχουν (ςχεδόν) αποκλειςτικά εξαγωγικό
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προςανατολιςμό, από τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα. Περίπου 170.000 τόνοι τθσ εγχϊριασ παραγωγισ (περίπου
ποςοςτό 85%), εξάγονται ςε περιςςότερεσ από 100 χϊρεσ κατ ́ζτοσ, προςαυξάνοντασ το εκνικό προϊόν κατά 400
εκατ. ευρϊ..
Οι φυςικζσ µαφρεσ επιτραπζηιεσ ελιζσ τθσ ποικιλίασ “Καλαµάτα” (Kalamataolives) προζρχονται από ελαιόδενδρα
τθσ ποικιλίασ “Καλαµάτα” ι “Καλαµϊν” ι “Αετονυχολιά”, ι “Χονδρολιά”, ι “Σςιγκζλι”, ι “Αετονφχι” ι “Νυχάτθ”,
ι “Κορακολιά” (Oleaeuropeavar.ceraticarpa) καλλιεργοφνται ςε περιοχζσ τθσ Πελοποννιςου και τθσ τερεάσ
Ελλάδασ. πουδαιότεροι νοµοί παραγωγισ είναι κατά ςειρά: ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΛΑΚΩΝΙΑ, ΦΘΙΩΣΙΔΑ,
ΜΕΘΝΙΑ, κ.α.
Ο νομόσ Αιτωλοακαρνανίασκαι ιδίωσ θ περιοχι του Διμου Μεςολογγίου, κατζχει προεξάρχουςα κζςθ ςτθν
παραγωγι επιτραπζηιασ ελιάσ και ιδίωσ του διεκνϊσ εµπορικοφ τφπου “Kalamataolives” ο οποίοσ ζχει άριςτθ
φιµθ τόςο ςτθν ελλθνικι, όςο και ςτθ παγκόςµια αγορά. Ο φθμιςμζνοσ διεκνϊσ αυτόσ ελλθνικόσ εμπορικόσ
τφποσ επιτραπζηιων ελιϊν “Kalamataolives”, παρουςιάηει μεγάλθ εξαγωγικι δυναμικι και αντίςτοιχα μεγάλθ
ηιτθςθ, αποτζλεςμα τθσ οποίασ είναι οι φυτεφςεισ κατϋζτοσ χιλιάδων ελαιοδενδρυλλίων τθσ ποικιλίασ
“Καλαμάτα” κυρίωσ ςτουσ Νομοφσ Αιτωλοακαρνανίασ, Λακωνίασ και Φκιϊτιδασ. Αναμζνεται δε ςτα επόμενα 10
χρόνια, θ παραγωγι του ςυγκεκριμζνου εμπορικοφ τφπου να φκάςει τουσ 100.000 τον.
Από τθν δεκαετία του 1930 οι επιτραπζηιεσ ελιζσ τθσ ποικιλίασ Καλαμϊν εξάγονται με το όνομα “Kalamataolives”.
Με το Π.Δ. 221/1979 “Περί τυποποιιςεωσ, ςυςκευαςίασ και ποιοτικοφ ελζγχου των προσ εξαγωγι επιτραπζηιων
ελαιϊν” κακιερϊνεται θ ονομαςία “Kalamataolives”, που ιδθ αποτελείbrandname και υποχρεϊνει ρθτά τισ
εξαγωγικζσ επιχειριςεισ να εξάγουν τισ επιτραπζηιεσ ελιζσ τθσ ποικιλίασ Καλαμϊν, με τθν ονομαςία
“Kalamataolives”. Tο 1993, μετά από 14 χρόνια από το Π.Δ.221/1979 και ενϊ οι επιτραπζηιεσ ελιζσ τθσ ποικιλίασ
Καλαμϊν/Kalamataolives παρουςιάηουν αυξθμζνθ εξαγωγικι δυναμικι, γίνεται αποδεκτι πρόταςθ του Ν.
Μεςςθνίασ για τθν δθμιουργία ΠΟΠ με το όνομα “Ελιά Καλαμάτασ” / PDO “EliaKalamatas” χωρίσ να μελετθκοφν
οι επιπτϊςεισ που κα δθμιουργοφςε ςτουσ ελαιοπαραγωγοφσ και ςτισ εξαγωγζσ των επιτραπζηιων ελιϊν τθσ
ποικιλίασ Καλαμϊν/ Kalamataolives. Ασ ςθμειωκεί ότι, θ ΠΟΠ “Ελιά Καλαμάτασ” / PDO “EliaKalamatas” ςθμαίνει
προζλευςθ και δευτερευόντωσ ποικιλία, το όνομα τθσ οποίασ ςυμπίπτει με τθν προζλευςθ. Ζτςι το 1996 με τθν
ζγκριςθ τθσ ΠΟΠ/PDO από τθν Επιτροπι τθσ Ε.Ε. οι Ζλλθνεσ εξαγωγείσ υποχρεοφνται από τθν να μθν εξάγουν με
τθν από 60ετίασ κακιερωμζνθ ονομαςία “Kalamataolives”, δθλαδι με το brandname που είχε κτιςτεί από τθν
ποικιλία και εξαγόταν ςε περιςςότερεσ από 100 χϊρεσ ςτθν παγκόςμια αγορά, λόγω του ότι παραπζμπει ςτθν
Προςτατευόμενθ Ονομαςία, μζνοντασ ςτθν ουςία οι ελιζσ τθσ ποικιλίασ Καλαμϊν χωρίσ όνομα ςτθν εκτόσ
Ελλάδασ αγορά.
Δθλαδι το 3% τθσ ελλθνικισ παραγωγισ επιτραπζηιων ελιϊν τθσ ποικιλίασ Καλαμϊν του Ν. Μεςςθνίασ (περίπου
2.500 τον./βλ. Πίνακα) προςπακεί να αποκλείςει από τισ εξαγωγζσ το 97% των επιτραπζηιων ελιϊν τθσ
υπόλοιπθσ χϊρασ, 65.000 τόνοι. (Ν. Αιτωλοακαρνανίασ 44%, Ν. Λακωνίασ 28%, Ν. Φκιϊτιδασ 18%, άλλεσ
περιοχζσ 7%).
Σα ανωτζρω προκφπτουν από τον πίνακα που ακολουκεί και εμφανίηει τθν αναλογία ςυμμετοχισ κάκε περιοχισ
ςτθν ετιςια παραγωγι «ελιάσ Καλαμϊν».
ΕΣΘΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΘ ΠΟΙΚΙΛΙΑ “ΚΑΛΑΜΑΣΑ” ΠΟΤ ΟΔΘΓΟΤΝΣΑΙ ΣΘΝ
ΕΠΙΣΡΑΠΕΗΙΑ ΧΡΘΘ
ΝΟΜΟ

ΠΟΟΣΘΣΕ (τον.)

ΤΜΜΕΣΟΧΘ
ΣΘΝ ΕΓΧΩΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΘ

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

40.000

44%

ΛΑΚΩΝΙΑ

25.000

28%

ΦΘΙΩΣΙΔΑ

16.000

18%

ΑΛΛΟΙ

7.000

7%

ΜΕΘΝΙΑ

2.500

3%

ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΘ:

90.500

100%
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ΕΣΘΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΘ ΠΟΙΚΙΛΙΑ “ΚΑΛΑΜΑΣΑ” ΠΟΤ ΟΔΘΓΟΤΝΣΑΙ ΣΘΝ
ΕΠΙΣΡΑΠΕΗΙΑ ΧΡΘΘ
ΝΟΜΟ

ΠΟΟΣΘΣΕ (τον.)

ΤΜΜΕΣΟΧΘ
ΣΘΝ ΕΓΧΩΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΘ

ΕΣΘΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ

10.000

11%

ΕΣΘΙΕ ΕΞΑΓΩΓΕ Ε ΟΛΕ ΣΙ ΧΩΡΕ

65.000

89%

ΤΝΟΛΟ ΧΡΘΕΩΝ

75.000

100%

θμ. Θ διαφορά που προκφπτει ςτισ ποςότθτεσ (90.500 τον.-75.000 τον.)
οφείλεται ςτισ απομειϊςεισ (φφρεσ) επεξεργαςίασ κατά τθν μεταποίθςθ.

Ζτςι θ υπϋαρικμ.331/20735/26.2.2018/ΦΕΚ648/Β Απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων,
ιρκε να αποκαταςτιςει τα πράγματα ςτθν πρότερθ κατάςταςθ και να άρει τθν ςφγχυςθ που επικρατοφςε ςτισ
εξαγωγζσ τθσ χϊρασ με πολφ ςθμαντικά προβλιματα τα οποία ζγιναν γνωςτά ςτο αρμόδιο Τπουργείο μζςω από
μια διαδικαςία διαβοφλευςθσ διάρκειασ 3 ετϊν.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ υπϋαρικμ.331/20735/26.2.2018/ΦΕΚ648/Β του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
και Σροφίμων το ςωματείο με τθν επωνυμία «φλλογοσ υπζρ των μεςςθνιακϊν Προϊόντων Προςτατευόμενθσ
Ονομαςίασ Προζλευςθσ , που εδρεφει ςτθν Κορϊνθ Μεςςθνίασ, άςκθςε τθν με αρικμό κατάκεςθσ Ε1301/2018
αίτθςθ ακφρωςθσ επιδιϊκοντασ τθν ακφρωςθ αυτισ, τθσ οποίασ θ δικάςιμοσ ζχει οριςτεί, μετά από αναβολζσ,
για 01.06.2020.
Θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ζχει εκ του νόμου αρμοδιότθτεσ που άπτονται τθσ καταγραφισ, τθσ
παρακολοφκθςθσ, τθσ αξιοποίθςθσ και του προγραμματιςμοφ του γεωργικοφ πλοφτου τθσ Περιφζρειασ και
ειδικϊσ του κλάδου τθσ παραγωγισ ελιάσ (άρκρο άρκρο 186 κεφ. ΙΙ υπόκεφ. Β και ειδικϊσ παρ α περ.1 και παρ β
περί 24).
υνεπϊσ ζχει και τθν αρμοδιότθτα να προαςπίηει τα παραγόμενα προϊόντα του τόπου τθσ προςτατεφοντασ
παράλλθλα τα οικονομικά ςυμφζροντα των παραγωγϊν τθσ περιοχισ που αποτελοφν πθγι εςόδων για τθν
ανάπτυξθ τθσ.
Για το λόγο αυτό το Περιφερειακό υμβοφλιο με τθν υπ’ αρικ. 55/2020 (ΑΔΑ: Ψ29Δ7Λ6-Χ0Ο) απόφαςι του
ενζκρινε:
α. τθν άςκθςθ παρζμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 49 του Π.Δ. 18/1989 ςτθν ανωτζρω δίκθ με ςκοπό τθν
διατιρθςθ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ και τθν απόρριψθ τθσ άνω αιτιςεωσ ακυρϊςεωσ ϊςτε να
διατθρθκεί το υφιςτάμενο κακεςτϊσ ςτθν εξαγωγι τθσ επιτραπζηιασ ελιάσ ποικιλίασ Καλαμϊν προσ όφελοσ των
παραγωγϊν τθσ περιοχισ
και
β. τθν παροχι εξουςιοδότθςθσ προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι για τον οριςμό πλθρεξοφςιου δικθγόρου για τθν
ςφνταξθ και κατάκεςθσ τθσ παρζμβαςθσ και τθν παράςταςθ κατά τθν ανωτζρω ι κάκε μετά από αναβολι
δικάςιμο.
Με τθν απόφαςι του το Π.. εξζφραςε τθν πολιτικι του βοφλθςθ όπωσ θ Π.Δ.Ε. ενεργϊντασ εντόσ των πλαιςίων
των αρμοδιοτιτων τθσ για τθν καταγραφι, παρακολοφκθςθ αξιοποίθςθσ και του προγραμματιςμοφ του κλάδου
τθσ παραγωγισ ελιάσ εντόσ των εδαφικϊν τθσ ορίων προαςπίηει τα παραγόμενα προϊόντα του τόπου τθσ
προςτατεφοντασ παράλλθλα τα οικονομικά ςυμφζροντα των παραγωγϊν τθσ περιοχισ που αποτελοφν πθγι
εςόδων για τθν ανάπτυξθ τθσ με τθν άςκθςθ παρζμβαςθ ςτθν ανωτζρω ακυρωτικι δίκθ.
Ενόψει όμωσ του γεγονότοσ ότι θ υπόκεςθ α) άπτεται ειδικϊν τεχνικϊν και νομικϊν ηθτθμάτων, β) αφορά τθν
προςβολι κανονιςτικισ πράξθσ (Τπουργικισ Απόφαςθσ) που εκ τθσ φφςεωσ του αντικειμζνου απαιτεί ιδιαίτερο
νομικό χειριςμό, γ) αφορά αρμοδιότθτα που αςκείται για τουσ ανωτζρω λόγουσ και υπερβαίνει το αμιγϊσ
υπθρεςιακό αντικείμενο των υπθρεςιϊν τθσ ΠΔΕ που καλοφνται να καλφψουν οι ζμμιςκοι δικθγόροι τθσ Π.Δ.Ε. οι
οποίοι λόγω των αυξθμζνων αρμοδιοτιτων εκπροςϊπθςθσ τθσ ΠΔΕ ςτα Δικαςτιρια Πατρϊν και Αιτ/νίασ αλλά
και τθν ανάγκθ κακθμερινισ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ των υπθρεςιϊν και των οργάνων τθσ ΠΔΕ δεν ζχουν
επαρκι χρόνο για τθν διαχείριςθ τθσ υπόκεςθσ ενϊπιον του τΕ για τθν οποία απαιτοφνται και πρόςκετεσ
ενζργειεσ ςτθν Ακινα (μελζτθ του φακζλου που ζχει ςυγκεντρωκεί ςτο τΕ και περιλαμβάνει απόψεισ του Τπ.
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, επικοινωνία με τθν ειςθγιτρια τθσ υπόκεςθσ κοκ), κρίνεται αναγκαία θ ανάκεςθ τθσ
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εκπροςϊπθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. ςε εξωτερικό δικθγόρο με εξειδίκευςθ ςε κζματα δθμοςίου δικαίου και με πολφχρονθ
δικαςτθριακι εμπειρία ςτο τΕ.
Κατόπιν των ανωτζρω ειςθγοφμαςτε:
Σον οριςμό του δικθγόρου Πατρϊν κ. Βαςιλείου Αντωνόπουλου για τθ ςφνταξθ και κατάκεςθ παρζμβαςθσ,
ςφμφωνα με το αρ. 49 του Π.Δ. 18/1989 κακϊσ και τθν παράςταςθ ςτθ δίκθ για τθν υπόκεςθ τθσ Ελιάσ Καλαμϊν.
Θ αμοιβι του δικθγόρου να οριςτεί ςτο ποςό των 1.900,00€ πλζον ΦΠΑ θ οποία κα βαρφνει τον προχπολογιςμό
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021, ζπειτα από αίτθμα δζςμευςθσ πίςτωςθσ προσ τον
Διατάκτθ.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 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’/298-2017) 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. 248595/27-12/2016
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.
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 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.: 124191/315/13-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ τθσ Π.Δ.Ε..
 Σθ διόρκωςθ του ποςοφ τθσ αμοιβισ του δικθγόρου, ιτοι 2.430,40€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.,
ςφμφωνα με τθν από 12/05/2021 προςφορά αυτοφ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Ορίηει το δικθγόρο Πατρϊν κ. Βαςίλειο Αντωνόπουλο για τθ ςφνταξθ και τθν κατάκεςθ παρζμβαςθσ,
ςφμφωνα με το αρ. 49 του Π.Δ. 18/1989, κακϊσ και τθν παράςταςθ ςτθ δίκθ ενϊπιον του τΕ για τθν
υπόκεςθ τθσ Ελιάσ Καλαμϊν.

Β) Κακορίηει ωσ αμοιβι του ωσ άνω δικθγόρου για τθν υπόκεςθ αυτι το ποςό των 1.960,00€ πλζον
Φ.Π.Α. (2.430,40€ με Φ.Π.Α.), θ οποία κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021, ζπειτα από αίτθμα δζςμευςθσ πίςτωςθσ προσ τον Διατάκτθ.

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
Σςοφμα Βαςιλικι
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