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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 13 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 282300/1803
ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1226/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 282280/4926/07-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1226/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ δικθγόρου και κακοριςμόσ αμοιβισ αυτοφ, για τον ζλεγχο τίτλων
και τθ μεταγραφι τθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ που κθρφχκθκε με τθν υπ’ αρικμ.730/2021 (ΑΔΑ:
Ψ5ΔΔ7Λ6- 9Σ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε., για τθν καταςκευι του ζργου:
«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΙΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΣΑΚΩΛΟ»», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 59/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 12θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Σρίτθ 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.:
282438/1805/07-10-2021 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.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

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

5.

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

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)
11. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

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 1226/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 4ο θζμα εκτόσ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Οριςμόσ
δικθγόρου και κακοριςμόσ αμοιβισ αυτοφ, για τον ζλεγχο τίτλων και τθ μεταγραφι τθσ αναγκαςτικισ
απαλλοτρίωςθσ που κθρφχκθκε με τθν υπ’ αρικμ.730/2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΔΔ7Λ6- 9Σ) απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε., για τθν καταςκευι του ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΙΚΑ –
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΣΑΚΩΛΟ»» και πρότεινε να ςυηθτθκεί ωσ κατεπείγον λόγω τθσ ανάγκθσ
ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ για τθ ςυνζχιςθ του ζργου.

Σα μζλθ αποφάςιςαν ομόφωνα να τεκεί προσ ςυηιτθςθ, παρά το ότι δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν
θμεριςια διάταξθ και ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ
επιτροπισ παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 282280/4926/07-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά
τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».
2. 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..
3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Αϋ/27-12-2010) «Οργανιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’αρικμ.248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016) Απόφαςθ του
κ. Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελ/νιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
4. Σθν υπϋαρικ. 142/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΣ787Λ6-ΗΚΒ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ διατυπωκείςα ςτο υπϋαρικ. 10ο/2019 πρακτικό αυτοφ με κζμα «Εκλογι
προεδρείου του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ για τθν περιφερειακι περίοδο 01/09/2019 ζωσ
07/11/2021 (άρκρο 165 παρ.1.2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Σθν υπϋαρικ. 143/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ διατυπωκείςα ςτο υπϋαρικ. 10ο/2019 πρακτικό αυτοφ με κζμα «Εκλογι τακτικϊν
και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν
περιφερειακι περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
6. τθν υπ αρικμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/1-9-2020 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ. ΤΟΔΔ/7-9-2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ»
7. Σθν υπϋαρικ. 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΘΜ) Απόφαςθ κ. Περιφερειάρχθ περί οριςμοφ και
τοποκζτθςθσ Προϊςταμζνων Γενικϊν Δ/νςεων.
8. Σθν υπϋαρικ.πρωτ. 332693/4863/31-1-2017 απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί οριςμοφ και
τοποκζτθςθσ Προϊςταμζνων Δ/νςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
9. Σθν υπ’ αρικμ.πρωτ.ΟΙΚ.44488/495/15.2.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-Θ5) Απόφαςθ του κ. Αντιπεριφερειάρχθ
Περιφερειακοφ υντονιςμοφ & Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. περί τοποκζτθςθσ Προϊςταμζνων Σμθμάτων τθσ Π.Δ.Ε.
10. Σθν υπ’αρικ.πρωτ.ΟΙΚ.127630/2008/25.4.2018 (ΑΔΑ:ΨΘΣΞ7Λ6-ΕΓΞ) Απόφαςθ του κ. Αντιπεριφερειάρχθ
Περιφερειακοφ υντονιςμοφ & Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. περί τοποκζτθςθσ Προϊςταμζνων Σμθμάτων τθσ Δ.Σ.Ε. τθσ
Π.Ε. Θλείασ.
11. Σθν υπ’αρικ.πρωτ.ΟΙΚ.171993/2692/4.6.2018 (ΑΔΑ:Ψ8ΒΕ7Λ6-5ΘΡ) Απόφαςθ του κ. Αντιπεριφερειάρχθ
Περιφερειακοφ υντονιςμοφ & Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. περί Οριςμοφ αναπλθρωτϊν Προϊςταμζνων Σμθμάτων τθσ
Δ.Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Θλείασ.
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12. Σθν υπ’ αρικ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαςθ κ. Αντιπεριφερειάρχθ
«Περί εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ εγγράφων αποφάςεων και άλλων πράξεων ςτον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ
Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π,Ε Θλείασ κακϊσ και ςτουσ Προϊςταμζνουσ Σμθμάτων αυτισ.
13. Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26-9-2019 ( ΦΕΚ 3722/τ. Βϋ/8-10-2019) απόφαςθ ΣΟΤ Περιφερειάρχθ Π.Δ.Ε.
περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
14. Σισ διατάξεισ του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν
και λοιπζσ ςχετικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων, μελετϊν και υπθρεςιϊν του Ν 3316/2005 «Ανάκεςθ και
εκτζλεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων, εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ ςυναφϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ»
(Αϋ42), αρμοδιότθτασ των Περιφερειϊν.
15. 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»
16. Σισ διατάξεισ του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145τ.Αϋ) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ»
17. 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»
18. 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.
19. Σισ διατάξεισ του κϊδικα «περί δικθγόρων» Ν.4194/2013(ΦΕΚ.208 τ.α/27-9-2013
20. Σθν υπϋ αρ. 186/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8) Απόφαςθ (20θ υνεδρίαςθ) του Περιφερειακοφ
υμβουλίου τθσ Π.Δ.Ε. με κζμα «Ζγκριςθ του Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ
ζτουσ 2021», που κρίκθκε νόμιμθ με τθν υπ’αρ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ) Απόφαςθ του
υντονιςτι τθσ Αποκ/νθσ Διοίκθςθσ Πελ/ςου,ΔΕ & Ιονίου.
21. Σισ διατάξεισ του Ν. 2882/2001(ΦΕΚ 17 Αϋ) «Κϊδικασ αναγκαςτικϊν απαλλοτριϊςεων Ακινιτων» και
ςυγκεκριμζνα το άρκρο 26 Ν. 2882/2001(ΦΕΚ 17 Αϋ) «Κϊδικασ αναγκαςτικϊν απαλλοτριϊςεων Ακινιτων/
διαδικαςία αναγνϊριςθσ δικαιοφχων» . Λόγω του γεγονότοσ ότι θ αναγνϊριςθ δικαιοφχων τθσ αποηθμίωςθσ
γίνεται με δικαςτικι απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου ςτθν περιφζρεισ του οποίου βρίςκεται το ακίνθτο
που απαλλοτριϊκθκε.
22. Σθν υπ’ αρικμ. 730/2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΔΔ7Λ6- 9Σ ) απόφαςθ τθσ Οικ. Επιτροπισ με κζμα: « Εγκριςθ κιρυξθσ
αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ των ακινιτων με ΑΚΠ ΙΔ.4, ΙΔ.8, και ΙΔ. 10 για τθν καταςκευι του ζργου του
κζματοσ.
23. Σο γεγονόσ ότι πρζπει να γίνει μεταγραφι τθσ 730/2021 απόφαςθσ κιρυξθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ
τθσ Οικ. Επιτροπισ τθσ Περ. Δυτ. Ελλάδασ ςτο υποκθκοφυλάκειο Πφργου.
24. Σο γεγονόσ ότι τα απαλλοτριωμζνα ακίνθτα είναι τρία (3) και κα πρζπει ςε όλα να ζχει γίνει άμεςα ζλεγχοσ
τίτλων των φερόμενων ιδιοκτθτϊν ςτο υποκθκοφυλάκειο πριν οριςκεί θ δικάςιμοσ προςωρινισ τιμισ μονάδοσ
ςτο Εφετείο.
25. Σο γεγονόσ ότι θ Περιφερειακι Ενότθτα Θλείασ δεν διακζτει νομικι υπθρεςία ενϊ ςφμφωνα με τα
παραπάνω ςυντρζχει θ αναγκαιότθτα να οριςκεί δικθγόροσ από τθν Οικονομικισ Επιτροπι για να προβεί : α)
διενζργεια ςτο Τποκθκοφυλάκειο Πφργου των ελζγχων τίτλων επί των ακινιτων των φερομζνων ιδιοκτθτϊν
(ςφνολο τρεισ), όπωσ αυτζσ εμφαίνονται ςτα Κτθματολογικά Διαγράμματα και το Κτθματολογικό Πίνακα τθσ
αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ ακινιτων για τθν καταςκευι του ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΙΚΑ –
ΠΑΡΑΚΑΜΨΘ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΘ – ΚΑΣΑΚΟΛΟ» που κθρφχκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 730/2021 απόφαςθ αναγκαςτικισ
απαλλοτρίωςθσ τθσ Οικ. Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε, β) φνταξθ και υπογραφι όλων των απαιτοφμενων εγγράφων για
τθν μεταγραφι τθσ ωσ άνω 730/2021 απόφαςθσ ςτο Τποκθκοφυλακείο Πφργου,
26. Σθν υπ’ αρικμ 214867/11659/28-9-2021βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ.
27. Σθν υπ’ αρικμ. 271054/14822/28-9-2021 ανάλθψθ δαπάνθσ ποςοφ 640,00€ (ΑΔΑ:9ΚΣΦ7Λ6-Φ5Β)
Κατόπιν αυτϊν, παρακαλοφμε, να αποφαςίςετε:
i.τθν ανάκεςθ ςτον δικθγόρο Κα. Κατςιαδράμθ Ακριβι.. ( του δικθγορικοφ ςυλλόγου Θλείασ) για να προβεί ςτισ
κάτωκι νομικζσ ενζργειεσ: α) διενζργεια ςτο Τποκθκοφυλάκειο Πφργου των ελζγχων τίτλων επί των ακινιτων
των φερομζνων ιδιοκτθτϊν (ςφνολο τρεισ), όπωσ αυτζσ εμφαίνονται ςτα Κτθματολογικά Διαγράμματα και το
Κτθματολογικό Πίνακα τθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ ακινιτων για τθν καταςκευι του ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΘ
ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΙΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΘ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΘ – ΚΑΣΑΚΟΛΟ» που κθρφχκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 730/2021
απόφαςθ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ τθσ Οικ. Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε, β) φνταξθ και υπογραφι όλων των
απαιτοφμενων εγγράφων για τθν μεταγραφι τθσ ωσ άνω 730/2021 απόφαςθσ ςτο Τποκθκοφυλακείο Πφργου
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ii.Σον οριςμό αμοιβισ του ςτο ποςό των 640,00€

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.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
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 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.: 282280/4926/07-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Ηλείασ
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Ορίηει τθ δικθγόρο κα Κατςιαδράμθ Ακριβι (του δικθγορικοφ ςυλλόγου Ηλείασ) για να
εκπροςωπιςει νομικά τθν Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ/Π.Ε. Ηλείασ και να προβεί ςτισ κάτωκι νομικζσ
ενζργειεσ: 1) διενζργεια ςτο Τποκθκοφυλάκειο Πφργου των ελζγχων τίτλων επί των ακινιτων των
φερομζνων ιδιοκτθτϊν (ςφνολο τρεισ), όπωσ αυτζσ εμφαίνονται ςτα Κτθματολογικά Διαγράμματα και
το Κτθματολογικό Πίνακα τθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ ακινιτων για τθν καταςκευι του ζργου:
«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΙΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΣΑΚΟΛΟ» που κθρφχκθκε με τθν υπ’
αρικμ. 730/2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΔΔ7Λ6- 9Σ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. αναγκαςτικι
απαλλοτρίωςθ, 2) ςφνταξθ και υπογραφι όλων των απαιτοφμενων εγγράφων για τθν μεταγραφι τθσ
ωσ άνω 730/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. ςτο Τποκθκοφυλακείο Πφργου.

Β) Κακορίηει ωσ αμοιβι τθσ άνω δικθγόρου για τθν υπόκεςθ αυτι το ςυνολικό ποςό των 640,00€.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

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