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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26
26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 29η Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/193853/1070/24-06-2022 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.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Σπηλιόπουλος
Κωνσταντίνος.
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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 29ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός
δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής αυτού για την παράσταση – κατάθεση υπομνήματος και κάθε
σχετικού εγγράφου επί της από 27-10-2021 αίτησης των Θεόδωρου Καββαθά του Κωνσταντίνου
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας στις 28/09/2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,
για αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης των απαλλοτριωθέντων ακινήτων τους για τις ανάγκες
κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΙΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΩΛΟ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/184954/2701/22-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η
οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 186 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.
Tις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να
μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 248595/27-12- 2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30-12-2016) απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καθώς και (α) τη με
αριθ. 165633/8-8-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου (ΦΕΚ2953 Β’/29-8-2017) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. 248595/27-12-2016 απόφαση και (β) τη με αριθ.
88897/18-5-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
(ΦΕΚ 2070 Β/7-6-2018) «Τροποποίηση- Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» με την οποία συμπληρώθηκε η με αριθ. 248595/27-12-2016 απόφαση.
4.
Την υπ΄αριθ. 142/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΤ787Λ6-ΖΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ΄αριθ. 10ο/2019 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή
προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως
07/11/2021 (άρθρο 165 παρ.1.2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5.
Την υπ΄αριθ. 143/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ΄αριθ. 10ο/2019 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την
περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
6.
Την
υπ΄αριθ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/1-9-2020,
(ΦΕΚ.
715/Υ.Ο.Δ.Δ/7-9-2020)
Απόφαση
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος»,
όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση της με τη με αριθ. Π.Δ.Ε/Δ.Δ/236275/4503/26-8-2021 (ΦΕΚ 721/Υ.Ο.Δ.Δ/2Σελίδα 2 από 5
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9-2021) Απόφαση Περιφερειάρχη και όπως τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε με τη με αριθ.
Π.Δ.Ε/Δ.Δ/306389/5471/29-10-2021 (ΦΕΚ 932/ Υ.Ο.Δ.Δ/29-10-2021) Απόφαση Περιφερειάρχη.
7.
Την υπ’ αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/274705/3714/19.9.2019 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός
Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8.
Την υπ’ αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.9.2020 (ΦΕΚ 4372/Β/05.10.2020) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδος με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ.
ΠΔΕ/ΔΔ/21898/940/27-1-2021 ΦΕΚ 384 τεύχος Τβ/2-2-2021 και με αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/146644/3041/1-6-2021
(ΦΕΚ2511/Β/14-6-2021) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος καθώς και τη με αρ
ΠΔΕ/ΔΔ/306724/5025/19-11-2020 ΦΕΚ5569/Β/17-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος με θέμα
«Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιότητας σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος».
9.
Την υπ΄αριθμ. 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΗΜ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και
τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων.
10. Την υπ΄αριθμ. 332693/4863/31.1.2017 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης
Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
11. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.44488/495/15.2.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.
12. Την με αριθμ. 127630/2008/25-4-2018 (ΑΔΑ: ΨΘΤΞ7Λ6-ΕΓΞ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης για μετακίνηση των Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε Ηλείας.
13. Την με αρ. 171993/2692/4-6-2018 (ΑΔΑ:Ψ8ΒΕ7Λ6-5ΘΡ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφ/κου
Συντονισμού & Διοίκησης για ορισμό αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
14. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΟΙΚ.92550/132/5-4-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.B’/13-4-2017) Απόφαση κ.
Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων στους
Προϊσταμένους των Δ/νσεων και των τμημάτων της Π.Ε Ηλείας.
15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν
και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
(Α’42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
16. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145τ.Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
17. 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»
18. Την υπ αριθμ 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.
19. Την υπ΄ αρ. 186/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΠ87Λ6-9Κ8) Απόφαση (20η Συνεδρίαση) του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού
έτους 2021», που κρίθηκε νόμιμη με την υπ’αρ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΥΖ) Απόφαση του
Συντονιστή της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου,ΔΕ & Ιονίου.
20. Την υπ’ αριθμ. 121/2017 απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ 46/2016 απόφαση κήρυξης
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε
21. Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001(ΦΕΚ 17 Α΄) «Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων Ακινήτων» και
συγκεκριμένα το άρθρο 26 Ν. 2882/2001(ΦΕΚ 17 Α΄) «Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων Ακινήτων/
διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων» . Λόγω του γεγονότος ότι η αναγνώριση δικαιούχων της αποζημίωσης
γίνεται με δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου στην περιφέρεις του οποίου βρίσκεται το
ακίνητο που απαλλοτριώθηκε.
22. Τις διατάξεις του κώδικα «περί δικηγόρων» Ν.4194/2013(ΦΕΚ.208 τ.α/27-9-2013
23. Την υπ’ αριθμ. 220/30-4-2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, με την οποία καθορίστηκαν
προσωρινά οι τιμές απαλλοτρίωσης των ένδικων ακινήτων.
24. Την υπ’ αριθμ. 137/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας που ανέβαλλε την αρχική
συζήτηση της αναγνώρισης δικαιούχων διατάσσοντας πραγματογνωμοσύνη.
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25. Την από 27-10-2021 αίτηση του Θεόδωρου Καββαθά του Κωνσταντίνου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ηλείας για αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης των απαλλοτριωθέντων ακινήτων τους για της
ανάγκες κατασκευής του έργου του θέματος με ορισμό δικασίμου την 28-9-2022 μετά από αναβολή .
26. Το γεγονός ότι μετά την μεταγραφή της υπ’ αριθμ. 121/2017 και της 46/2016 απόφασης κήρυξης
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του Περ. Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας στο υποθηκοφυλάκειο Πύργου και μετά την
δικάσιμο της 19-4-2018 προσδιορισμού της προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων
ακινήτων και των επικειμένων τους για λογαριασμό της Π.Δ.Ε., οι δικαιούχοι αποζημίωσης καταθέτουν αίτηση
αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης.
27. Το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας δεν διαθέτει νομική υπηρεσία ενώ σύμφωνα με τα
παραπάνω συντρέχει η αναγκαιότητα προάσπισης των συμφερόντων της στη σχετική δικαστική υπόθεση είναι
αναγκαίο να ορισθει δικηγόρος από την Οικονομικής Επιτροπή για να προβεί την 28-9-2022 (δικάσιμος
αναγνώρισης δικαιούχων ή σε οποιαδήποτε άλλη κατ’ αναβολή δικάσιμο οριστεί) στις κάτωθι νομικές
ενέργειες: α) παράσταση, κατάθεση αίτησης ,προτάσεων προσθήκης – αντίκρουσης, σχετικών εγγράφων στο
Μονομελές Πρωτοδικείου Ηλείας -για λογαριασμό της Π.Δ.Ε-, κατά την δικάσιμο αναγνώρισης δικαιούχων των
απαλλοτριωμένων ακινήτων και των επικειμένων τους για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ
ΛΑΣΤΕΙΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΩΛΟ»
28. Την υπ’ αριθμ. 183052/10530/17-6-2022 (ΑΔΑ: 68ΜΗ7Λ6-ΖΜ0) ανάληψη δαπάνης ποσού 460,20€
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε, να αποφασίσετε:
i.την ανάθεση στον δικηγόρο ……ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ…….( του δικηγορικού συλλόγου Ηλείας) για να προβεί στις
κάτωθι νομικές ενέργειες: Την παράσταση – κατάθεση υπομνήματος, σχετικών, προσθήκης – αντίκρουσης και
κάθε σχετικού εγγράφου για την αντίκρουση της από 27-10-2021 αίτησης του Θεόδωρου Καββαθά του
Κωνσταντίνου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας για αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης του
απαλλοτριωθέντος ακινήτου τους και των επικειμένων τους για της ανάγκες κατασκευής του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΙΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΩΛΟ» , κατά τη δικάσιμο της 28-9-2022
μετά από αναβολή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πύργου ή σε οποιαδήποτε άλλη κατ’ αναβολή
δικάσιμο οριστεί.
ii.Τον ορισμό αμοιβής του στο ποσό των 460,20€.

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.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Ορίζει τον δικηγόρο κ. Ιωάννου Ιωάννη (του δικηγορικού συλλόγου Ηλείας) για την παράσταση –
κατάθεση υπομνήματος, σχετικών, προσθήκης – αντίκρουσης και κάθε σχετικού εγγράφου για την
αντίκρουση της από 27-10-2021 αίτησης του Θεόδωρου Καββαθά του Κωνσταντίνου, ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας στις 28/09/2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για
αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης των απαλλοτριωθέντων ακινήτων τους και των επικείμενων
τους, για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΙΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ
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ΑΔΑ: Ψ8Θ07Λ6-ΖΝ0
ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΩΛΟ».

Β) Καθορίζει ως αμοιβή του άνω δικηγόρου για την υπόθεση αυτή το συνολικό ποσό των 460,20€.

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
Τσούμα Βασιλική
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