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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23
23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 14η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/177683/979/10-06-2022 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.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (προσήλθε μετά τη

συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης)
8.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο επικεφαλής της παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ.
Γαλάνης Κυριάκος και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα 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 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός
δικηγόρου και καθορισμός αμοιβή αυτού για την γνωμοδότηση περί της ασκήσεως ή μη του ενδίκου
μέσου της αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. Α56/2022 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών
ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας που αφορά την απόρριψη της από 30-10-2017 Έφεσης κατά της
υπ’ αριθ. Α249/2017 Αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου, για καταβολή
αποζημίωσης στους ενάγοντες, ως χρηματική ικανοποίηση για τη ψυχική οδύνη που υπέστησαν από
το θάνατο συγγενικού τους προσώπου κατά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 24-082007 στην Ηλεία».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΠΠ/175124/2206/09-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου/Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Π.Δ.Ε.
– Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » ( ΦΕΚ 87/Τα . Α/7-6-2010 ) όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει .
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» (ΦΕΚ 139/Α/31-82019).
3. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014 ) « Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας
(Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ ) & Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών
Δημοσίου» του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα,
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις
του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 ( ΦΕΚ 145Α) « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ».
6. Την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση
διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών.
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7. Τις Α) Την υπ΄ αριθ. 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΄ αριθ. 248595/2712/2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας » ( ΦΕΚ4309
Β΄/30-12-2016 ) . Β) Την υπ΄ αριθ. 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΄ αριθ. 248595/2712-2019 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.
8. Την υπ΄ αριθ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-9-2019 έως και 31-12-2023.
9. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες
για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005,
αρμοδιότητας των Περιφερειών Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 68 του υποκεφαλαίου 1 «Έλεγχος
δεσμεύσεων» του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις»
10. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145τ.Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
11. Την υπ΄ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
715/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./07/09/2020) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
12. Την υπ΄ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022 ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»
13. Την υπ΄ αριθ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Αναπλήρωσης
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας», ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019.
14. Την υπ΄ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/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».
15. Την υπ΄ αριθ. 71/22-12-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) Απόφαση (22η Συνεδρίαση ) του Περιφερειακού
Συμβουλίου, αναφορικά με την «Έγκριση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού
έτους 2022.
16. Το υπ. αρ. πρωτ. 2/52145/0026 από 01/07/2014 έγγραφο της 26ης Δ/νσης Συντονισμού & Ελέγχου
Εφαρμογής Δημ/κών Διατάξεων/ Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων/ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους/
Γενική Γραμματεία Δημ/κής Πολιτικής/ Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Πληρωμή Δαπανών Πολιτικής
Προστασίας».(Α.Δ.Α.:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2).
17. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) έγγραφο Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
18. Η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρεώσεων βάσει του π.δ/τος 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010 – Διόρθ.
Σφάλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010) : « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ».
Σας γνωρίζουμε τα εξής:
1) Με το παραπάνω σχετικό (β), μας διαβιβάστηκε , η υπ’ αριθμ. Α56/2022 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Πατρών που αφορά την απόρριψη της από 30-10-2017 Έφεσης κατά της υπ΄ αριθ. A249/2017 Αποφάσεως του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου για καταβολή αποζημίωσης στους ενάγοντες, ως χρηματική
ικανοποίηση για τη ψυχική οδύνη που υπέστησαν από το θάνατο συγγενικού τους προσώπου κατά τη
καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις την 24-8-2007 στο Νομό Ηλείας.
2) Υπάρχει καταλυτική ημερομηνία για κατάθεση αίτησης αναίρεσης κατά της ανωτέρω απόφασης ενώπιον του
Συμβουλίου Επικρατείας η οποία είναι έως 03-07-2022.
3) Η Π.Δ.Ε./Π.Ε. Ηλείας δεν διαθέτει Νομική Υπηρεσία, ενώ σύμφωνα με τα παραπάνω συντρέχει αναγκαιότητα
προάσπισης των συμφερόντων της (ως καθολικού διάδοχου της τέως Ν.Α. Ηλείας) στις ανωτέρω σχετικές
δικαστικές υποθέσεις.
Προτείνεται ο δικηγόρος Κος Ιωάννου Ιωάννης ο οποίος θα γνωμοδοτήσει περί της ασκήσεως του ενδίκου
μέσου της αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. A249/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.
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Η αμοιβή καθορίζεται βάσει του άρθρου 176 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του
Ν.4071/2012 και των άρθρων 63, 68 και 69 του Ν. 4194/13 «Κώδικας Δικηγόρων», περιοριζόμενη όμως εν
προκειμένω στο ποσό των τριακοσίων δέκα ευρώ με Φ.Π.Α. (310,00€) το οποίο είναι εύλογο λόγω της
πολυπλοκότητας του πραγματικού της οικείας υπόθεσης, της δυσκολίας των νομικής φύσεως θεμάτων, των
απαιτούμενων εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειρίας, του εύρους των εφαρμοζομένων διατάξεων (καθώς
τίθενται ζητήματα αποζημίωσης από τυχόν παράνομες πράξεις και παραλείψεις οργάνων Ο.Τ.Α. κατά την
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 24, 25 & 26-8-2007 στο Νομό Ηλείας, ύπαρξης αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ
των ως άνω πράξεων και παραλείψεων και του θανάτου συγγενικού προσώπου των εναγόντων, χρηματικής
ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, νομοθεσίας προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων και σχετικών
αρμοδιοτήτων, πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών, πολιτικής προστασίας και αρμοδιοτήτων
οργάνων (Ο.Τ.Α.), του ύψους του αντικειμένου της, της μέγιστης σπουδαιότητας και σοβαρότητας της υπόθεσης
για τα συμφέροντα της Π.Δ.Ε.
Επισημαίνεται, επίσης, ο εξαιρετικά μεγάλος όγκος (άνω των 2.000 σελίδων) των σχετικών εγγράφων και
στοιχείων που συγκροτούν τη δικογραφία καθώς και της σχετικής ποινικής δικογραφίας για τα αδικήματα της
κατά συρροή ανθρωποκτονίας από αμέλεια κ.λπ. που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον άρτιο χειρισμό της
υπόθεσης και να κατατεθούν στο Δικαστήριο.
Η ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνει την γνωμοδότηση περί της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά
της υπ΄ αριθ. Α56/2022 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.
Η αμοιβή αυτή προέκυψε μετά από διαπραγμάτευση με τον συγκεκριμένο προτεινόμενο πληρεξούσιο
δικηγόρο, αποτέλεσμα της οποίας αποτελεί ο περιορισμός της αμοιβής στο εν λόγω ποσό, που είναι κατά πολύ
μικρότερο από τα οριζόμενα στα άρθρα 63, 68 και 69 του Ν. 4194/13 «Κώδικας Δικηγόρων» με σκοπό την κατά
το δυνατόν ελάσσονα επιβάρυνση του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ηλείας/Π.Δ.Ε. ενόψει και της μέγιστης
σπουδαιότητάς της.
Η ανωτέρω δαπάνη ποσού 310,00€ με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της
Π.Ε. Ηλείας/Π.Δ.Ε. για το οικονομικό έτος 2022, και ειδικότερα στον ΚΑΕ 02.03.072.0894.01.0001, σύμφωνα με
το Ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ 208 Α΄/27-9-2013).

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. 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».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Ορίζει το δικηγόρο κ. Ιωάννου Ιωάννη προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της ασκήσεως ή μη του
ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. Α56/2022 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Πατρών ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας που αφορά την απόρριψη της από 30-10-2017 Έφεσης
κατά της υπ’ αριθ. Α249/2017 Αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου, για
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καταβολή αποζημίωσης στους ενάγοντες, ως χρηματική ικανοποίηση για τη ψυχική οδύνη που
υπέστησαν από το θάνατο συγγενικού τους προσώπου κατά την καταστροφική πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε στις 24-08-2007 στην Ηλεία.

Β) Καθορίζει ως αμοιβή αυτού για την ανωτέρω υπόθεση το ποσό των 310,00€ με ΦΠΑ.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε.
Ηλείας/Π.Δ.Ε. για το οικονομικό έτος 2022, και ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.03.072.0894.01.0001, σύμφωνα
με το Ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ 208 Α΄/27-9-2013).

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος,
ψήφισε αρνητικά.

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

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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