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Αριθ.Αποφ. 619/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21
21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 31η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/160153/889/27-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

3.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Σαλμά Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής αυτού για την γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκου
μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α193/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου,
με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή των α) Παναγιώτας χήρας Διονυσίου Ρουμελιώτη, β) Γεωργίου
Ρουμελιώτη του Διονυσίου, γ) Πανωραίας Ρουμελιώτη του Διονυσίου και δ) Έκτορα Ρουμελιώτη του
Διονυσίου κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας» και πρότεινε
να συζητηθεί ως κατεπείγον λόγω της προθεσμίας για άσκηση του ένδικου μέσου.

Τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να τεθεί προς συζήτηση, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη και ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη
της Επιτροπής παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΑΗ/162721/2181/31-05-2022 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Εμπορίου, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών» και
ειδικότερα αυτές της παρ. 2 , περ. (θ) , σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή : «Αποφασίζει για την
υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων
βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή
την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το
αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το περιφερειακό
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων,
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε
μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης,
δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης
μεταξύ εργαζομένων και της Περιφέρειας. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των
προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται
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ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το
περιφερειακό συμβούλιο».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» περί
ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011
σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE
L306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των
ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» ,
όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα και ισχύει , το οποίο μας κοινοποιήθηκε με την αριθ.
2/1000018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ειδικότερα την παρ. 4 του
άρθρου 9 , οι οποίες ορίζουν ότι : «Για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν είναι δυνατή η τήρηση
της διαδικασίας του άρθρου 4 του παρόντος (συναλλαγματικές διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων,
δαπάνες πολιτικής προστασίας, διοικητικής εκτέλεσης, ΔΙΑΣ κ.λπ.), αναλαμβάνεται η υποχρέωση και
δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασμού, της γνωστοποίησης
της εκτελεστής, κατά τις κείμενες διατάξεις, δικαστικής απόφασης ή της σχετικής ειδοποίησης ή με την καθ’
οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του χρόνου εξόφλησής τους».
5. Α) Την υπ’ αρ. 88897/18-5-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016). Β) την υπ’ αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
Γ) Την αριθ. 853/08-01-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 79/Β/15-01-2021) με την οποία συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/3012-2016).
6. Την αριθ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών , με την οποία ανακηρύχτηκαν ο
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023 και
το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 01-092019 έως και 31-12-2023.
7. Την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1.9.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 έως 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και
3 του Ν.3852/2010)».
8. Την αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
περί Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
9. Την υπ’ αρ. 258207/3469/3-9-2019 (ΑΔΑ : ΩΧ7Κ7Λ6-7ΤΓ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας » (ΦΕΚ 706/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019), και την υπ’ αριθμ.
217911/3717/01-09-2020 Απόφασης (ΦΕΚ 715/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./07-09-202) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
236275/4503/26-8-21 απόφαση (ΦΕΚ 721/Υ.Ο.Δ.Δ /02-9-2021) και την 306389/5471/29-10-2021 απόφαση
10. Την αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/21898/940/27.01.2021 (ΦΕΚ 384/τ.Β’ / 02.02.2021) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα : “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 24952/4252/29.09.2020 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς
Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Β’ 4372)”.
11. Την με άριθ. 71/2021 Απόφαση του Περιφερειακού με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της
Περιφέρειας Δυτικής .Ελλάδας οικονομικού έτους 2022 ( ΑΔΑ: Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) . Η Απόφαση αφού ελέγθηκε ως
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προς την νομιμότητά της βρέθηκε νόμιμη, με την υπ΄ αριθμό 234546/31-12-2021
( ΑΔΑ: 6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ)
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου .
12. Το από 26-5-2021 αίτημα προς διατάκτη ΠΔΕ για βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης
13. Την υπ. αριθ. Α/Α 2384/26-05-2022 Απόφαση Έγκριση Δέσμευσης πίστωσης με αριθ. ΑΔΑ:64557Λ6-ΩΩ6
Σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Την 11-04-2022 επιδόθηκε στην Περιφ. Δυτικής Ελλάδας (Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Ηλείας) η υπ’ αριθμ.
Α193/2022 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου, με την οποία έγινε δεκτή η
προσφυγή των α) Παναγιώτας χήρας Διονυσίου Ρουμελιώτη, β) Γεωργίου Ρουμελιώτη του Διονυσίου, γ)
Πανωραίας Ρουμελιώτη του Διονυσίου, δ) Έκτορα Ρουμελιώτη του Διονυσίου, κατά των υπ’ αριθμ.
57113/942/27-2-2014 και 57113/9444/27-02-2014 απόφασεων του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, με την οποία
επιβλήθηκε σε βάρος των προσφεύγοντων, πρόστιμο ποσού 14.673,50 και 14.673,50 € αντίστοιχα για
παράνομη χρήση πετρελαίου θέρμανσης, για άλλη εκτός από θέρμανση χρήση, κατά άρθρο 35 παρ.2 του
Ν.2093/1992.
Επειδή στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας δεν υπηρετεί Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία, πρέπει να ανατεθεί
σε ιδιώτη δικηγόρο η σύνταξη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου.
Εισηγούμαστε:
Α) Να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος για την παραπάνω υπόθεση,η κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
δικηγόρος του Πρωτοδικείου Ηλείας προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη του Ενδίκου Μέσου
κατά της υπ’ αριθμ. Α193/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου, με την οποία
έγινε δεκτή η προσφυγή των α) Παναγιώτας χήρας Διονυσίου Ρουμελιώτη, β) Γεωργίου Ρουμελιώτη του
Διονυσίου, γ) Πανωραίας Ρουμελιώτη του Διονυσίου, δ) Έκτορα Ρουμελιώτη του Διονυσίου
Β) Την έγκριση της αμοιβής του δικηγόρου σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2022 με το ποσό των
200,00 € και την διάθεση ανάληψη της πίστωσης από τον Κ.Α.Ε 02.03.072.0894.01.0001.
14. Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η υπ. αριθ. Α/Α 2384/26-05-2022 Απόφαση Έγκριση Δέσμευσης πίστωσης
200,00 €.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο – Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
•

Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
•

Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
•

Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη

Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
•

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ

27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ΑΔΑ: 9ΠΑΑ7Λ6-ΣΦΒ
•

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ

141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Ορίζει την δικηγόρο του Πρωτοδικείου Ηλείας, κα Σταυροπούλου Δέσποινα να γνωμοδοτήσει περί
άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α193/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου, με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή των α) Παναγιώτας χήρας Διονυσίου
Ρουμελιώτη, β) Γεωργίου Ρουμελιώτη του Διονυσίου, γ) Πανωραίας Ρουμελιώτη του Διονυσίου και δ)
Έκτορα Ρουμελιώτη του Διονυσίου κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ηλείας.

Β) Καθορίζει ως αμοιβή της δικηγόρου για την υπόθεση αυτή το συνολικό ποσό των 200,00€.

Η ως άνω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμού έτους 2022 και ειδικότερα τον Κ.Α.Ε
02.03.072.0894.01.0001. Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η υπ. αριθ. Α/Α 2384/26-05-2022 Απόφαση
Έγκριση Δέσμευσης πίστωσης ποσού 200,00€.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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