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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 05 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 269085/1713
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1215/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 267673/4915/27-09-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Διοίκθςθσ &
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1215/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ του δικθγόρου κ. Κρεμμφδα Κων/νου για τθ νομικι υποςτιριξθ του
Προϊςταμζνου του Σμιματοσ Ωρίμανςθσ Ζργων, Ελζγχου Ποιότθτασ και Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ
Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Δ.Ε., κ. Ρόδθ Ιωάννθ, κατά τθν δικάςιμο τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2021 ενϊπιον του
Σριμελοφσ Πλθμμελειοδικείου Πατρϊν, ςφμφωνα με το υπ’ αρικ. 794/2019 κλθτιριο κζςπιςμα του
Ειςαγγελζα Πρωτοδικϊν Πατρϊν για το αδίκθμα τθσ ανκρωποκτονίασ από αμζλεια (άρκρο 302
Ποινικοφ Κϊδικα), κακϊσ και ςε κάκε μετ’ αναβολι δικάςιμο», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 57/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 4θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
273284/1747/30-09-2021 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 (δια ηϊςθσ)

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε αν και προςκλικθκε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ.

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι, 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 1215/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 27ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Οριςμόσ του
δικθγόρου κ. Κρεμμφδα Κων/νου για τθ νομικι υποςτιριξθ του Προϊςταμζνου του Σμιματοσ
Ωρίμανςθσ Ζργων, Ελζγχου Ποιότθτασ και Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Δ.Ε.,
κ. Ρόδθ Ιωάννθ, κατά τθν δικάςιμο τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2021 ενϊπιον του Σριμελοφσ Πλθμμελειοδικείου
Πατρϊν, ςφμφωνα με το υπ’ αρικ. 794/2019 κλθτιριο κζςπιςμα του Ειςαγγελζα Πρωτοδικϊν Πατρϊν
για το αδίκθμα τθσ ανκρωποκτονίασ από αμζλεια (άρκρο 302 Ποινικοφ Κϊδικα), κακϊσ και ςε κάκε
μετ’ αναβολι δικάςιμο».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 267673/4915/27-09-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Διοίκθςθσ &
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα
κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Αϋ/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» και ειδικότερα του άρκρου 176 όπωσ ιςχφει μετά τθν
τροποποίθςι του από τι διατάξεισ του άρκρου 40 παρ. 2 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ197/τ. Αϋ/12-10-2020).
2. Σθν υπ’ αρικ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Βϋ/30-12-2016) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ
Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
3. Σθν υπ’ αρικ. 186/2020 (ΑΔΑ:ΨΠ87Λ6-9Κ8) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, αναφορικά με τθν
ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2021 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, θ οποία βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’
αρικ. 2730/11-1-2021 απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ
& Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ).
4. Σθν με αρικμό 21/31-3-2021 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ
Αϋ Σροποποίθςθσ του Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021» (ΑΔΑ: 68ΧΙ7Λ6-Τ17). Θ
Απόφαςθ αυτι, αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικ.60089/27-4-2021
(ΑΔΑ: 9ΞΗΤΟΡ1Φ-Θ8Ο) απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ & Ιονίου.
5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 52 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Αϋ/12-10-2020) με τισ οποίεσ τροποποιικθκε το
άρκρο 52 του Ν.4674/2020
ςφμφωνα με τισ οποίεσ: 1…….οι Οργανιςμοί Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ αϋ και βϋ
βακμοφ και τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου υποχρεοφνται να παρζχουν νομικι υποςτιριξθ ςτουσ
μόνιμουσ και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου υπαλλιλουσ που υπθρετοφν ςτουσ φορείσ
τουσ, ενϊπιον των δικαςτθρίων ι των δικαςτικϊν αρχϊν, ςε περίπτωςθ διενζργειασ προκαταρκτικισ εξζταςθσ ι
άςκθςθσ ποινικισ δίωξθσ εισ βάροσ τουσ για αδικιματα που τουσ αποδίδεται ότι διζπραξαν κατά τθν ενάςκθςθ
των κακθκόντων τουσ. Θ ανωτζρω νομικι υποςτιριξθ δεν παρζχεται ςε περίπτωςθ ποινικισ δίωξθσ φςτερα από
καταγγελία εκ μζρουσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι ανεξάρτθτθσ διοικθτικισ αρχισ. Θ νομικι υποςτιριξθ αφορά είτε
ςτθ νομικι εκπροςϊπθςθ των υπαλλιλων από πλθρεξοφςιο δικθγόρο που ςυμβάλλεται για τον ανωτζρω ςκοπό
με τουσ προαναφερόμενουσ φορείσ, ανά υπόκεςθ, είτε ςτθν κάλυψθ των εξόδων εκπροςϊπθςθσ των ανωτζρω
υπαλλιλων διά ι μετά πλθρεξοφςιου δικθγόρου τθσ επιλογισ του υπαλλιλου.
2. τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ τα ζξοδα βαρφνουν τον προχπολογιςμό του οικείου φορζα. Θ καταβολι των
ανωτζρω δαπανϊν γίνεται εφόςον, για τισ ποινικζσ υποκζςεισ, εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ, με τθν οποία οι
υπάλλθλοι κθρφςςονται ακϊοι ι απαλλάςςονται των κατθγοριϊν ι τελεςίδικο βοφλευμα του Δικαςτικοφ
υμβουλίου, με το οποίο παφεται οριςτικά θ ποινικι δίωξθ εναντίον τουσ ι τίκεται θ υπόκεςθ ςτο αρχείο και
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εφόςον προςκομιςκοφν τα νόμιμα παραςτατικά. Σο αιτοφμενο ποςό δεν δφναται να υπερβαίνει το τριπλάςιο του
ποςοφ αναφοράσ κάκε διαδικαςτικισ πράξθσ ι παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, όπωσ προςδιορίηεται ςτουσ πίνακεσ
αμοιβϊν του Κϊδικα Δικθγόρων (ν. 4194/2013, Αϋ 208).
3. Θ νομικι υποςτιριξθ των ανωτζρω υπαλλιλων παρζχεται μετά από αίτθςι τουσ προσ τθν αρμόδια Διεφκυνςθ
Ανκρωπίνου Δυναμικοφ, κετικι ειςιγθςθ τθσ τελευταίασ και απόφαςθ του προϊςταμζνου τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. Ειδικά για τουσ ΟΣΑ, απαιτείται απόφαςθ τθσ οικείασ Οικονομικισ
Επιτροπισ.
5. Οι διατάξεισ του παρόντοσ εφαρμόηονται υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ προκαλοφμενθ δαπάνθ ζχει προβλεφκεί
ςτουσ προχπολογιςμοφσ των οικείων φορζων.».
6..Σθν υπ’ αρικ. 221130/4263/6-8-2021 Αίτθςθ του Ρόδθ Ιωάννθ, Προϊ/νου του Σμιματοσ Ωρίμανςθσ Ζργων,
Ελζγχου Ποιότθτασ και Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Δ.Ε για τθ νομικι υποςτιριξι του
ενϊπιον του Σριμελοφσ Πλθμμελειοδικείου Πατρϊν και για κάκε μετ’ αναβολι δικάςιμο ςε κάκε ςτάδιο τθσ
διαδικαςίασ.
7.Σθν υπ’ αρικ. 221130/4263/23-9-2021 κετικι Ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ Π .Δ.Ε για τθν
νομικι υποςτιριξθ του υπαλλιλου από τον δικθγόρο Πατρϊν, Κρεμμφδα Κων/νου ενϊπιον του Σριμελοφσ
Πλθμμελοδικείου Πατρϊν κατά τθν διάςιμο τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2021 κατόπιν του υπ’ αρικ. 794/19 Κλθτθρίου
κεςπίςματοσ τθσ Ειςαγγελίασ Πρωτοδικϊν Πατρϊν για το αδίκθμα τθσ ανκρωποκτονίασ από αμζλεια (άρκρο 302
Π.Κ).
8. Σθν υπ’ αρικ. 45683/2961/2-3-2021 Βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου Π.Δ.Ε.
9. Σθν υπ’ αρικ. 1164/2021 (αρικ.πρωτ.: 53727/3340/25.02.2021 / ΑΔΑ: Ψ6ΞΟ7Λ6 – Α6Α) Απόφαςθ
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ.
10. Σο υπ’ αρικ. 794/19 Κλθτιριο Θζςπιςμα τθσ Ειςαγγελίασ Πρωτοδικϊν Πατρϊν.
11. Σο γεγονόσ ότι το αδίκθμα που αποδίδεται ςτον αιτοφντα αφορά πράξεισ και παραλείψεισ κατά τθν άςκθςθ
των υπθρεςιακϊν του κακθκόντων (κανατθφόρο τροχαίο ατφχθμα ςτθν Χ.Θ 12.700 τθσ Ν.Ε.Ο Πατρϊν – Πφργου
τθν 18/03/2016, επειδι κατά το χρόνο αυτό αςκοφςε κακικοντα αν. Προϊ/νου του Σμιματοσ υγκοινωνιακϊν
Ζργων τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων).
12. Σο γεγονόσ ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ του άρκρου 52 του ν.4735/2020 όπωσ τροποποιικθκαν και
ιςχφουν.
ΕΙΘΓΟΤΜΑΣΕ
Θετικά
για
τθ
νομικι
υποςτιριξθ
του
Ρόδθ
Ιωάννθ,
Προϊςτάμενου
του
Σμιματοσ Ωρίμανςθσ Ζργων, Ελζγχου Ποιότθτασ και Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ από τον δικθγόρο Πατρϊν, Κρεμμφδα Κων/νο ενϊπιον του Σριμελοφσ
Πλθμμελειοδικείου Πατρϊν κατά τθν δικάςιμο τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2021 κακϊσ και ςε κάκε μετ’ αναβολι
δικάςιμο ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ.
Θ αμοιβι του δικθγόρου για τθν παραπάνω εκπροςϊπθςθ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.000,00 ευρϊ και θ
καταβολι τθσ κα γίνει εφόςον εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ με τθν οποία ο υπάλλθλοσ κθρφςςεται ακϊοσ ι
απαλλάςςεται των κατθγοριϊν που του αποδίδονται.

Πριν από τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ, οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
κ.κ. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ, Λφτρασ Ιωάννθσ, Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ και πθλιόπουλοσ
Κωνςταντίνοσ είχαν αποχωριςει.
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

ελίδα 4 από 6

ΑΔΑ: 9Φ447Λ6-ΝΓΟ
«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.
 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.: 267673/4915/27-09-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Διοίκθςθσ &
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε..
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ΑΔΑ: 9Φ447Λ6-ΝΓΟ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Ορίηει το δικθγόρο κ. Κρεμμφδα Κων/νο για τθ νομικι υποςτιριξθ του Προϊςταμζνου του Σμιματοσ
Ωρίμανςθσ Ζργων, Ελζγχου Ποιότθτασ και Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Δ.Ε.,
κ. Ρόδθ Ιωάννθ, κατά τθν δικάςιμο τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2021 ενϊπιον του Σριμελοφσ Πλθμμελειοδικείου
Πατρϊν, ςφμφωνα με το υπ’ αρικ. 794/2019 κλθτιριο κζςπιςμα του Ειςαγγελζα Πρωτοδικϊν Πατρϊν
για το αδίκθμα τθσ ανκρωποκτονίασ από αμζλεια (άρκρο 302 Ποινικοφ Κϊδικα), κακϊσ και ςε κάκε
μετ’ αναβολι δικάςιμο ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ.

Β) Κακορίηει ωσ αμοιβι του δικθγόρου για τθν υπόκεςθ αυτι το ςυνολικό ποςό των 1.000,00€ και θ
καταβολι τθσ κα γίνει εφόςον εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ με τθν οποία ο υπάλλθλοσ κθρφςςεται
ακϊοσ ι απαλλάςςεται των κατθγοριϊν που του αποδίδονται.

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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