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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 1
1η ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ (ΜΙΚΣΗ)
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα ςιμερα, τθν 25θ Ιανουαρίου 2022 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.:
17841/56/21-01-2022 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.

Φίλιασ Ανδρζασ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Μαυρομμάτθσ Ακανάςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Μπονάνοσ Χαράλαμποσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

(τθλεδιάςκεψθ)
6.

Καπλάνθσ Διονφςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Καρπζτασ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Παπαδόπουλοσ Παναγιϊτθσ (Σάκθσ) - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

ΑΔΑ: ΩΘΤΣ7Λ6-ΛΔΑ
11. Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
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.
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 15ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Οριςμόσ
δικθγόρου και κακοριςμόσ αμοιβισ αυτοφ, για τθν ςφνταξθ γνωμοδότθςθσ περί άςκθςθσ ι μθ
Ενδίκων Μζςων από τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ/Π.Ε. Ηλείασ κατά τθσ υπ’ αρικμ. Α441/2021
Απόφαςθσ του Μονομελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Πφργου, που αφορά τθν προςφυγι του
Μαυροειδι Ακαναςίου του Παναγιϊτθ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 10745/134/14-01-2022 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βαςιλείου/Δ/νςθ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
Εμπορίου, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’ , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει μεταγενζςτερα.
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 176 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφερειϊν» και
ειδικότερα αυτζσ τθσ παρ. 2 , περ. (κ) , ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ Οικονομικι Επιτροπι : «Αποφαςίηει για τθν
υποβολι προςφυγϊν ςτισ διοικθτικζσ αρχζσ και αποφαςίηει για τθν άςκθςθ ι μθ όλων των ζνδικων
βοθκθμάτων και των ζνδικων μζςων, κακϊσ και για τθν παραίτθςθ από αυτά. Αποφαςίηει τον ςυμβιβαςμό ι
τθν κατάργθςθ δίκθσ που ζχει αντικείμενο μζχρι ποςοφ εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, πλζον ΦΠΑ. Όταν το
αντικείμενο τθσ δίκθσ είναι άνω του ποςοφ αυτοφ, τότε ειςθγείται τθ λιψθ απόφαςθσ από το περιφερειακό
ςυμβοφλιο. Δεν επιτρζπεται ςυμβιβαςμόσ ι κατάργθςθ δίκθσ για απαιτιςεισ μιςκϊν, επιδομάτων,
αποηθμιϊςεων, εξόδων παράςταςθσ, εξόδων κίνθςθσ και γενικά μιςκολογικϊν παροχϊν οποιαςδιποτε
μορφισ, εξαιρουμζνων εκείνων για τισ οποίεσ το νομικό ηιτθμα ζχει επιλυκεί με απόφαςθ ανωτάτου
δικαςτθρίου. Η διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου, ειδικά για τθν άςκθςθ ενδίκων μζςων κατά απόφαςθσ,
δεν εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ δίκθσ που αφορά ςτον προςδιοριςμό ι τθ μετατροπι τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ
μεταξφ εργαηομζνων και τθσ Περιφζρειασ. Η απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τισ περιπτϊςεισ των
προθγοφμενων εδαφίων, λαμβάνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ δικθγόρου, θ ζλλειψθ τθσ οποίασ
ελίδα 2 από 5

ΑΔΑ: ΩΘΤΣ7Λ6-ΛΔΑ
ςυνεπάγεται ακυρότθτα τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Η παροφςα ρφκμιςθ ιςχφει και όταν θ αρμοδιότθτα αςκείται
από το περιφερειακό ςυμβοφλιο».
3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ
και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» περί
ενςωμάτωςθσ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του υμβουλίου τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011
ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν − μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE
L306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωςθ, θ επικαιροποίθςθ των
ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των διατάξεων του δθμόςιου λογιςτικοφ.
4. Σισ διατάξεισ του Π.Δ/τοσ 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Αϋ/5-8-16) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» ,
όπωσ ζχει τροποποιθκεί μεταγενζςτερα και ιςχφει , το οποίο μασ κοινοποιικθκε με τθν αρικ.
2/1000018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ και ειδικότερα τθν παρ. 4 του
άρκρου 9 , οι οποίεσ ορίηουν ότι : «Για τισ δαπάνεσ για τισ οποίεσ από τθ φφςθ τουσ δεν είναι δυνατι θ
τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ του άρκρου 4 του παρόντοσ (ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, εκτζλεςθ δικαςτικϊν
αποφάςεων, δαπάνεσ πολιτικισ προςταςίασ, διοικθτικισ εκτζλεςθσ, ΔΙΑ κ.λπ.), αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ
και δεςμεφεται θ απαραίτθτθ πίςτωςθ αμζςωσ μετά τθν παραλαβι του ςχετικοφ λογαριαςμοφ, τθσ
γνωςτοποίθςθσ τθσ εκτελεςτισ, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, δικαςτικισ απόφαςθσ ι τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ
ι με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο γνωςτοποίθςθ του φψουσ και του χρόνου εξόφλθςισ τουσ».
5. Α) Σθν 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 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). 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).
Γ) Σθν αρικ. 853/08-01-2021 απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ – υμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 79/Β/15-01-2021) με τθν οποία 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’/3012-2016).
6. Σθν αρικ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν , με τθν οποία ανακθρφχτθκαν ο
Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν περίοδο 2019-2023
και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ Περιφερειακοφ υμβουλίου περιφερειακισ περιόδου από 0109-2019 ζωσ και 31-12-2023.
7. Σθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2
και 3 του Ν.3852/2010)».
8. Σθν αρικ. ΠΔΕ/ΔΔ/274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
9. Σθν υπ’ αρ. 258207/3469/3-9-2019 (ΑΔΑ : ΩΧ7Κ7Λ6-7ΣΓ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 706/τ.Τ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019), και τθν υπ’ αρικμ.
217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθσ (ΦΕΚ 715/τ.Τ.Ο.Δ.Δ./07-09-202) όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ.
236275/4503/26-8-21 απόφαςθ (ΦΕΚ 721/Τ.Ο.Δ.Δ /02-9-2021) και τθν 306389/5471/29-10-2021 απόφαςθ
10.Σθν αρικ. ΠΔΕ/ΔΔ/21898/940/27.01.2021 (ΦΕΚ 384/τ.Β’ / 02.02.2021) απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα : “Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρ. 24952/4252/29.09.2020 απόφαςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (Β’ 4372)”.
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11.Σθν με άρικ. 71/2021 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ με τθν οποία εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ .Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2022 ( ΑΔΑ: Ω8Ν7Λ6-4Ι3) . Η Απόφαςθ αφοφ ελζγκθκε ωσ
προσ τθν νομιμότθτά τθσ βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπϋ αρικμό 234546/31-12-2021
( ΑΔΑ: 6ΝΤΦΟΡ1Φ-ΡΙ)
Απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου .
12.Σο από 14-1-2021 αίτθμα προσ διατάκτθ ΠΔΕ για βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ
ασ γνωρίηουμε τα παρακάτω:
Σθν 17-11-2021 επιδόκθκε ςτθν Περιφ. Δυτικισ Ελλάδασ (Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Π.Ε Ηλείασ) θ υπ’ αρικμ.
Α441/2021 απόφαςθ του Μονομελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Πφργου, με τθν οποία ζγινε δεκτι θ
προςφυγι του Μαυροειδι Ακαναςίου, κατά τθσ υπ’ αρικμ. 103367/1145/16-4-2013 απόφαςθ του
Αντιπεριφερειάρχθ Ηλείασ, με τθν οποία επιβλικθκε ςε βάροσ του προςφεφγοντοσ, πρόςτιμο ποςοφ
14.673,50 € για παράνομθ χριςθ πετρελαίου κζρμανςθσ, για άλλθ εκτόσ από κζρμανςθ χριςθ, κατά άρκρο
35 παρ.2 του Ν.2093/1992.
Σθν 21-12-2021, ο Μαυροειδισ Ακανάςιοσ κατζκεςε ςτθν υπθρεςία μασ, αίτθςθ, με τθν οποία αιτείται τθν
άμεςθ καταβολι των 14673,50 € δθλϊνοντασ ότι ςε περίπτωςθ άμεςθσ επιςτροφισ του ανωτζρω
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ ποςοφ ςε αυτόν, και μθ άςκθςθσ ζφεςθσ εκ μζρουσ τθσ Περιφζρειασ,
παραιτείται τθσ διεκδίκθςθσ των τόκων υπερθμερίασ και των άλλων επιδικαςκζντων δικαςτικϊν εξόδων,
άλλωσ επιφυλάςςεται να προβεί ςε όλεσ τισ νόμιμεσ ενζργειασ για τθν είςπραξθ του ανωτζρω
επιδικαςκζντοσ ποςοφ , μετά των νόμιμων τόκων υπερθμερίασ και των δικαςτικϊν εξόδων.
Επειδι ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Ηλείασ δεν υπθρετεί Δικθγόροσ με πάγια αντιμιςκία, πρζπει να ανατεκεί
ςε ιδιϊτθ δικθγόρο θ ςφνταξθ γνωμοδότθςθσ για τθν άςκθςθ ι μθ του ενδίκου μζςου.
Ειςθγοφμαςτε:
Α) Να οριςτεί πλθρεξοφςιοσ δικθγόροσ για τθν παραπάνω υπόκεςθ, ο κ. Παναγιωτόπουλοσ Αριςτείδθσ
δικθγόροσ του Πρωτοδικείου Ηλείασ προκειμζνου να γνωμοδοτιςει για τθν άςκθςθ ι μθ του Ενδίκου Μζςου
κατά τθσ υπ’ αρικμ. Α441/2021 απόφαςθσ του Μονομελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Πφργου, με τθν οποία
ζγινε δεκτι θ προςφυγι του Μαυροειδι Ακαναςίου
Β) Σθν ζγκριςθ τθσ αμοιβισ του δικθγόρου ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2022 με το ποςό των 200,00
€ και τθν διάκεςθ ανάλθψθ τθσ πίςτωςθσ από τον Κ.Α.Ε 02.03.072.0894.01.0001.
Για το ςκοπό αυτό ζχει γίνει από τθν υπθρεςία μασ, το από 14-1-2022 αίτθμα προσ διατάκτθ Π.Δ.Ε για
βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ 200,00 €.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σθν υπ’ αρικμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
αναφορικά με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
27/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
141/τ.Β’/20.01.2022) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
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ΑΔΑ: ΩΘΤΣ7Λ6-ΛΔΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Ορίηει τον δικθγόρο του Πρωτοδικείου Ηλείασ, κ. Παναγιωτόπουλο Αριςτείδθ, για τθν ςφνταξθ
γνωμοδότθςθσ περί άςκθςθσ ι μθ Ενδίκων Μζςων από τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ/Π.Ε.
Ηλείασ κατά τθσ υπ’ αρικμ. Α441/2021 Απόφαςθσ του Μονομελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου
Πφργου, με τθν οποία ζγινε δεκτι θ προςφυγι του Μαυροειδι Ακαναςίου του Παναγιϊτθ.

Β) Κακορίηει ωσ αμοιβι του δικθγόρου για τθν άνω υπόκεςθ το ςυνολικό ποςό των 200,00€.

Η ωσ άνω ςχετικι δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ/ Π.Ε.
Ηλείασ ζτουσ 2022 και ςυγκεκριμζνα τισ πιςτϊςεισ του ΚΑΕ: 02.03.072.0894.01.0001.
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛΙΑ
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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