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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25
25η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 21η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/185329/1023/17-06-2022 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.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Συμεωνίδης Γρηγόριος - 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 25ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Περί
άσκησης η μη του ένδικου μέσου της εφέσεως κατά της Α241/2022 Απόφασης του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου, που αφορά εξέταση της Προσφυγής του Δήμου Ήλιδας / Δ.Ε.
Πηνείας κατά της απόφασης προστίμου 8522/17-12-2010 του Νομάρχη Ηλείας για παραβάσεις της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με τον ΧΑΔΑ στη θέση «Κλεισούρα». Β) Ορισμός δικηγόρου και
καθορισμός αμοιβής αυτού για την άσκηση της έφεσης και την εκπροσώπηση της Π.Δ.Ε./ΠΕ Ηλείας
κατά τη συζήτηση της ανωτέρω έφεσης καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/179452/3605/14-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, 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/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. 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»
3. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
4. Την Απόφαση 248595/27-12-2016 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)
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ. αριθμ. 71/22-12-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022,
η οποία, αφού ελέγχθηκε, βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 234546/31-01-2021 (ΑΔΑ:
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6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου.
8. Την υπ’αρ. 9405/190 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση
9. άσκησης Αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους» ΦΕΚ 141/τ. Β΄/20.01.2022.
10. Την υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14.01.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός
Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» Τις διατάξεις του κώδικα
«περί δικηγόρων» Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α/27-09-2013).
11. Την Α/Α 2404 (ΑΔΑ 93Ξ37Λ6-ΕΓΛ) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.200,00€).
12. H με αρ. Α241/2022 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου – Τμήμα Μονομελές
13. Την με αρ. 681/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό του Δικηγόρου κας
Χρυσαυγής Σαρλάμη προκεμένου να γνωμοδοτήσει περί άσκησης η μη του ενδίκου της έφεσης κατά της
Α241/2022 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου κλπ
14. Την με ημερομηνία 10-06-2022 Γνωμοδότηση της Δικηγόρου κας Χρυσαυγής Σαρλάμη
Σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:
Κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας, δια του Γραφείου Αντιπερ/ρχη ΠΕ Ηλείας, η με αρ. Α241/2022 απόφασης
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου που αφορά εξέταση της προσφυγής του Νομικού προσώπου Δημοσίου
Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Δήμος Ήλιδας» (Δημοτική Ενότητα Πηνείας του Δήμου Ήλιδας Ηλείας) κατά
της απόφασης προστίμου 8522/17-12-2010 του κ. Νομάρχη Ηλείας.
Η εν λόγω απόφαση προστίμου 8522/17-12-2010 του κ. Νομάρχη Ηλείας αφορά στην επιβολή προστίμου στον
Δήμο Πηνείας ποσού 20.000,00 €, μετά από Εισηγητική Έκθεση του ΚΕΠΠΕ, για παραβάσεις της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας νομοθεσίας σχετικά με τον ΧΑΔΑ στη θέση «Κλεισούρα». Με την ανωτέρω (12)
απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου γίνεται δεκτή εν μέρει η προσφυγή , του Νομικού προσώπου
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Δήμος Ήλιδας» (Δημοτική Ενότητα Πηνείας του Δήμου Ήλιδας
Ηλείας) περιορίζει το επιβληθέν πρόστιμο στο ποσό των 10.000,00 Ευρώ.
Κατόπιν τούτου και επειδή στην ΠΕ Ηλείας δεν υπηρετεί Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία, προτείνεται να
ασκηθεί έφεση και να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, για την νομική εκπροσώπηση ( την άσκηση του ένδικου
μέσου της έφεσης καθώς και την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας κατά τη συζήτηση της ανωτέρω έφεσης καθώς
και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο) της ΠΕ Ηλείας, προκειμένου αυτός να παρασταθεί, να καταθέσει προτάσεις
και σχετικά έγγραφα καθώς και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο δηλαδή άσκησης έφεσης κατά της
Α241/2022 Απόφασης και την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας κατά τη συζήτηση της ανωτέρω έφεσης καθώς και
σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο.
Σε συνέχεια του ανωτέρω (β) σχετικού, ορίζεται Δικηγόρος για την άσκηση η μη έφεσης η Δικηγόρος του
Πρωτοδικείου Ηλείας κα Χρυσαυγή Σαρλάμη ο οποίος σύμφωνα με την από 10-06-2022 Γνωμοδότηση του,
προκύπτει ότι είναι επωφελής η άσκηση ένδικων μέσων κατά της Α241/2022 Απόφασης του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου ενώπιον δευτεροβάθμιου δικαστηρίου – καθώς και την εκπροσώπηση της
ΠΕ Ηλείας κατά τη συζήτηση της ανωτέρω έφεσης καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο
Η αμοιβή ορίζεται βάσει της παρ. (η) του άρθρου 176 του Ν. 3852/10 και του άρθρου 63 του Ν. 4194/13
«Κώδικας Δικηγόρων».
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε :
1/ Περί άσκησης η μη έφεσης κατά της Α241/2022 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου
2/ Τον ορισμό της Δικηγόρου του Πρωτοδικείου Ηλείας κας Χρυσαυγής Σαρλάμη για την άσκηση η μη έφεσης ο
οποίος σύμφωνα με την από 10-06-2022 Γνωμοδότηση του, προκύπτει ότι είναι επωφελής η άσκηση ένδικων
μέσων κατά της Α241/2022 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου ενώπιον
δευτεροβάθμιου δικαστηρίου (εφόσον εγκριθεί η άσκηση έφεσης) – καθώς και την εκπροσώπηση της ΠΕ
Ηλείας από τον ίδιο κατά τη συζήτηση της ανωτέρω έφεσης καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο
3/ Τον καθορισμό της αμοιβής, συνολικού ποσού 900,00 €, για την αμοιβή της δικηγόρου κ. κας Χρυσαυγής
Σαρλάμη για την άσκηση η μη έφεσης – καθώς και την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας από τον ίδιο κατά τη
συζήτηση της ανωτέρω έφεσης καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας / Π.Ε.
τρέχοντος έτους και συγκεκριμένα τις πιστώσεις:
του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 02.03.072.0894.01.0001
Για την παραπάνω δαπάνη έχει εκδοθεί με η με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/160250/9432/2022 Βεβαίωση Δέσμευσης
πίστωσης (Α/Α 2404 (ΑΔΑ 93Ξ37Λ6-ΕΓΛ) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.200,00€).
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Πριν τη συζήτηση του θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.

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»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την άσκηση του ένδικου μέσου της εφέσεως κατά της Α241/2022 Απόφασης του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου, που αφορά εξέταση της Προσφυγής του Δήμου
Ήλιδας / Δ.Ε. Πηνείας κατά της απόφασης προστίμου 8522/17-12-2010 του Νομάρχη Ηλείας για
παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με τον ΧΑΔΑ στη θέση «Κλεισούρα».

Β) Ορίζει την δικηγόρο του Πρωτοδικείου Ηλείας κα Χρυσαυγή Σαρλάμη για την άσκηση της έφεσης
κατά της Α241/2022 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου, που αφορά
εξέταση της Προσφυγής του Δήμου Ήλιδας / Δ.Ε. Πηνείας κατά της απόφασης προστίμου 8522/17-122010 του Νομάρχη Ηλείας για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με τον ΧΑΔΑ στη
θέση «Κλεισούρα και την εκπροσώπηση της Π.Δ.Ε./ΠΕ Ηλείας κατά τη συζήτηση αυτής καθώς και σε
κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο.

Γ) Καθορίζει ως αμοιβή της δικηγόρου για την υπόθεση αυτή το συνολικό ποσό των 900,00€.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας /
Π.Ε. Ηλείας του τρέχοντος έτους και συγκεκριμένα τις πιστώσεις: του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ
02.03.072.0894.01.0001, για την οποία εκδοθεί με η με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/160250/9432/2022
Βεβαίωση Δέσμευσης πίστωσης (Α/Α 2404 (ΑΔΑ 93Ξ37Λ6-ΕΓΛ) απόφαση έγκρισης δέσμευσης
πίστωσης συνολικού ποσού 1.200,00€).
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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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