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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 06 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 182269/1164
ΠΡΟ:

Αυτοτελι Δ/νςθ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ
Π.Ε. Ηλείασ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 845/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 182215/1837/01-07-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Ηλείασ
τθσ Π.Δ.Ε./Αυτοτελι Δ/νςθ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 845/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ δικθγόρου και κακοριςμόσ αμοιβισ αυτοφ για τθν παροχι
γνωμοδότθςθσ περί τθσ αςκιςεωσ ι μθ του ενδίκου μζςου τθσ εφζςεωσ κατά τθσ υπ’ αρικ. Α173/2021
απόφαςθσ του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Πφργου», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 40/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 05θ Ιουλίου 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.: 182969/1172/01-07-2021 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.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - 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 Γεωργία Αγγελοποφλου 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 845/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 30ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Οριςμόσ
δικθγόρου και κακοριςμόσ αμοιβισ αυτοφ για τθν παροχι γνωμοδότθςθσ περί τθσ αςκιςεωσ ι μθ του
ενδίκου μζςου τθσ εφζςεωσ κατά τθσ υπ’ αρικ. Α173/2021 απόφαςθσ του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ
Πρωτοδικείου Πφργου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 182215/1837/01-07-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε./Αυτοτελι Δ/νςθ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Π.Ε. Ηλείασ,
θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
ασ διαβιβάηουμε ςυνθμμζνα τθν υπϋ αρικ. Α173/2021 απόφαςθ του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου
Πφργου που εκδόκθκε επί τθσ με χρονολογία κατακζςεωσ 21-12-2012 (αρ. καταχϊρθςθσ ΑΓ145/24-12-2012)
αγωγισ του Πανταηοποφλου Πανταηι του Χριςτου και αφορά τθν καταβολι αποηθμίωςθσ ςτουσ ενάγοντεσ, ωσ
χρθματικι ικανοποίθςθ για ψυχικι οδφνθ.
Θ καταλυτικι προκεςμία άςκθςθσ ζφεςθσ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ ενϊπιον του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ
Εφετείου Πατρϊν είναι ζωσ 09-08-2021.
Θ Π.Δ.Ε./Π.Ε. Θλείασ δεν διακζτει Νομικι Τπθρεςία, ενϊ ςφμφωνα με τα παραπάνω ςυντρζχει αναγκαιότθτα
προάςπιςθσ των ςυμφερόντων τθσ (ωσ κακολικοφ διάδοχου τθσ τζωσ Ν.Α. Θλείασ) ςτισ ανωτζρω ςχετικζσ
δικαςτικζσ υποκζςεισ.
Προτείνεται ο ίδιοσ δικθγόροσ κοσ Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ, ο οποίοσ είχε παραςτεί και εκπροςωπιςει τθν Π.Ε.
Θλείασ / ΠΔΕ ςτθν δικάςιμο τθν 20-02-2020 ςτο Σριμελζσ Διοικθτικό Πρωτοδικείο Πφργου.
1.
Σισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν.3852/2010 « Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ » ( ΦΕΚ 87/Σα . Α/7-6-2010 ) όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε
και ιςχφει .
2.
Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΣΑ» (ΦΕΚ 139/Α/318-2019).
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 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».
5.
Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/2016 ( ΦΕΚ 145Α) « Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ ».
6.
Σθν εγκφκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΘ-ΔΣΘ) του Τπουργείου Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ
διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν.
7. Σισ Α) Σθν υπϋ αρικ. 88897/18-5-2018 απόφαςθ του ςυντονιςτι 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 ςυμπλθρϊνεται θ υπϋ αρικ. 248595/2712/2019 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου , Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ » ( ΦΕΚ4309
Βϋ/30-12-2016 ) . Β) Σθν υπϋ αρικ. 165633/8-8-2017 απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ » ( ΦΕΚ 2953/βϋ/29-8-2017 ) με τθν οποία τροποποιείται θ υπϋ αρικ. 248595/2712-2019 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και
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Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ » ( ΦΕΚ
4309/Βϋ/30-12-2016.
8. Σθν υπϋ αρικ. 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.
9. Σθν Εγκφκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΣ) του Τπουργοφ Εςωτερικϊν με τθν οποία παρζχονται οδθγίεσ
για τθ εφαρμογι των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 ςε κζματα ζργων και μελετϊν & υπθρεςιϊν του Ν. 3316/2005,
αρμοδιότθτασ των Περιφερειϊν Σισ διατάξεισ των άρκρων 65 και 68 του υποκεφαλαίου 1 «Ζλεγχοσ
δεςμεφςεων» του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ.Αϋ) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ – δθμόςιο
λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»
10.
Σισ διατάξεισ του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145τ.Αϋ) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ»
11.
Σθν υπϋ αρικ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
715/τ. Τ.Ο.Δ.Δ./07/09/2020) Περί «Oριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
12.
Σθν υπϋ αρικ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ
Προζδρου και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ».
13.
Σθν υπϋ αρικ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί
«Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ», ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019.
14.
Σθν υπϋ αρικ. 249252/4252/05-10-2020 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).
15. Σθν υπϋ αρικ. 186/22-12-20 (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8) Απόφαςθ (20θ υνεδρίαςθ ) του Περιφερειακοφ
υμβουλίου, αναφορικά με τθν «Ζγκριςθ προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, θ
ανωτζρω απόφαςθ βρζκθκε νόμιμθ με τθν αρικ. πρωτ. 2730/11-01-2021 απόφαςθ του αςκοφντα κακικοντα
Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου ( ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1ΦΨΤΗ).
16.
Σο υπ. αρ. πρωτ. 2/52145/0026 από 01/07/2014 ζγγραφο τθσ 26θσ Δ/νςθσ υντονιςμοφ & Ελζγχου
Εφαρμογισ Δθμ/κϊν Διατάξεων/ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων/ Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ/
Γενικι Γραμματεία Δθμ/κισ Πολιτικισ/ Τπουργείου Οικονομικϊν με κζμα «Πλθρωμι Δαπανϊν Πολιτικισ
Προςταςίασ».(Α.Δ.Α.:7ΡΝΩΘ-ΨΟ2).
17. Σο υπ. αρικμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΘ-ΔΣΘ) ζγγραφο Γενικοφ Λογιςτθρίου του
Κράτουσ.
18. Θ ςχετικι απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρεϊςεων βάςει του π.δ/τοσ 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010 – Διόρκ.
φάλμ. το ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010) : « Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ ».
ασ γνωρίηουμε τα εξισ:
1.
Με το παραπάνω ςχετικό, μασ διαβιβάςτθκε διά χειρόσ, θ υπϋ αρικ. Α173/2021 απόφαςθ του Σριμελοφσ
Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Πφργου που εκδόκθκε επί τθσ με χρονολογία κατακζςεωσ 21-12-2012 (αρ.
καταχϊρθςθσ ΑΓ145/24-12-2012) αγωγισ του Πανταηοποφλου Πανταηι του Χριςτου με αίτθμα τθν καταβολι
ποςοφ 80.000,00 € ωσ χρθματικι ικανοποίθςθ λόγω θκικισ βλάβθσ.
2) Θ προκεςμία άςκθςθσ ζφεςθσ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ ενϊπιον του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ Εφετείου
Πατρϊν είναι ζωσ 09-08-2021.
3) Θ Π.Δ.Ε./Π.Ε. Θλείασ δεν διακζτει Νομικι Τπθρεςία, ενϊ ςφμφωνα με τα παραπάνω ςυντρζχει αναγκαιότθτα
προάςπιςθσ των ςυμφερόντων τθσ (ωσ κακολικοφ διάδοχου τθσ τζωσ Ν.Α. Θλείασ) ςτισ ανωτζρω ςχετικζσ
δικαςτικζσ υποκζςεισ.
Προτείνεται ο ίδιοσ δικθγόροσ κοσ Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ, ο οποίοσ είχε παραςτεί και εκπροςωπιςει τθν Π.Ε.
Θλείασ / ΠΔΕ ςτθν δικάςιμο τθν 20-02-2020 ςτο Σριμελζσ Διοικθτικό Πρωτοδικείο Πφργου.
Θ αμοιβι κακορίηεται βάςει του άρκρου 176 του Ν. 3852/10, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 5 του
Ν.4071/2012 και των άρκρων 63, 68 και 69 του Ν. 4194/13 «Κϊδικασ Δικθγόρων», περιοριηόμενθ όμωσ εν
προκειμζνω ςτο ποςό των τριακοςίων δζκα ευρϊ με Φ.Π.Α. (310,00 €) το οποίο είναι εφλογο λόγω τθσ
πολυπλοκότθτασ του πραγματικοφ τθσ οικείασ υπόκεςθσ, τθσ δυςκολίασ των νομικισ φφςεωσ κεμάτων, των
απαιτοφμενων εξειδικευμζνων γνϊςεων και εμπειρίασ, του εφρουσ των εφαρμοηομζνων διατάξεων (κακϊσ
τίκενται ηθτιματα αποηθμίωςθσ από τυχόν παράνομεσ πράξεισ και παραλείψεισ οργάνων Ο.Σ.Α. κατά τθν
πυρκαγιά που εκδθλϊκθκε ςτισ 24, 25 & 26-8-2007 ςτο Νομό Θλείασ, φπαρξθσ αιτιϊδουσ ςυνδζςμου μεταξφ των
ωσ άνω πράξεων και παραλείψεων και του κανάτου ςυγγενικοφ προςϊπου των εναγόντων, χρθματικισ
ικανοποίθςθσ λόγω ψυχικισ οδφνθσ, νομοκεςίασ προςταςίασ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων και ςχετικϊν
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αρμοδιοτιτων, πρόλθψθσ και καταςτολισ δαςικϊν πυρκαγιϊν, πολιτικισ προςταςίασ και αρμοδιοτιτων
οργάνων (Ο.Σ.Α.), του φψουσ του αντικειμζνου τθσ, τθσ μζγιςτθσ ςπουδαιότθτασ και ςοβαρότθτασ τθσ υπόκεςθσ
για τα ςυμφζροντα τθσ Π.Δ.Ε.
Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ο εξαιρετικά μεγάλοσ όγκοσ (άνω των 2.000 ςελίδων) των ςχετικϊν εγγράφων και
ςτοιχείων που ςυγκροτοφν τθ δικογραφία κακϊσ και τθσ ςχετικισ ποινικισ δικογραφίασ για τα αδικιματα τθσ
κατά ςυρροι ανκρωποκτονίασ από αμζλεια κ.λπ. που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ για τον άρτιο χειριςμό τθσ
υπόκεςθσ και να κατατεκοφν ςτο Δικαςτιριο.
Θ ανωτζρω αμοιβι περιλαμβάνει τθν γνωμοδότθςθ περί τθσ αςκιςεωσ του ενδίκου μζςου τθσ αναίρεςθσ κατά
τθσ υπϋ αρικ Α173/2021 απόφαςθ του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Πφργου ενϊπιον του Διοικθτικοφ
Εφετείου Πατρϊν.
Θ αμοιβι αυτι προζκυψε μετά από διαπραγμάτευςθ με τον ςυγκεκριμζνο προτεινόμενο πλθρεξοφςιο δικθγόρο,
αποτζλεςμα τθσ οποίασ αποτελεί ο περιοριςμόσ τθσ αμοιβισ ςτο εν λόγω ποςό, που είναι κατά πολφ μικρότερο
από τα οριηόμενα ςτα άρκρα 63, 68 και 69 του Ν. 4194/13 «Κϊδικασ Δικθγόρων» με ςκοπό τθν κατά το δυνατόν
ελάςςονα επιβάρυνςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Π.Ε. Θλείασ/Π.Δ.Ε. ενόψει και τθσ μζγιςτθσ ςπουδαιότθτάσ τθσ.
Θ ανωτζρω δαπάνθ ποςοφ 310,00 € με ΦΠΑ, κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του εγκεκριμζνου
προχπολογιςμοφ τθσ Π.Ε. Θλείασ/Π.Δ.Ε. για το ζτοσ 20 21, και ειδικότερα τον ΚΑΕ
02.03.072.0894.01.0001, ςφμφωνα με το Ν. 4194/2013 Κϊδικασ Δικθγόρων (ΦΕΚ 208 Αϋ/27-9-2013).

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.
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 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.: 182215/1837/01-07-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε./Αυτοτελι Δ/νςθ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Ορίηει το δικθγόρο κ. Παπαδθμθτρίου Ιωάννθ για τθν παροχι γνωμοδότθςθσ περί τθσ αςκιςεωσ ι
μθ του ζνδικου μζςου τθσ εφζςεωσ κατά τθσ υπ’ αρικ. Α173/2021 απόφαςθσ του Σριμελοφσ
Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Πφργου, που εκδόκθκε επί τθσ με χρονολογία κατακζςεωσ 21-12-2012 (αρ.
καταχϊρθςθσ ΑΓ145/24-12-2012) αγωγισ του Πανταηοποφλου Πανταηι του Χριςτου με αίτθμα τθν
καταβολι ποςοφ 80.000,00 € ωσ χρθματικι ικανοποίθςθ λόγω θκικισ βλάβθσ.

Β) Κακορίηει ωσ αμοιβι του δικθγόρου για τθν υπόκεςθ αυτι το ςυνολικό ποςό των 310,00€ με Φ.Π.Α..

Η ανωτζρω δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ/Π.Δ.Ε. για το ζτοσ 2021 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.03.072.0894.01.0001, ςφμφωνα με το Ν.
4194/2013 Κϊδικασ Δικθγόρων (ΦΕΚ 208 Αϋ/27-9-2013).

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

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