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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 26 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρωτ: 229207/2962
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
ΠΡΟΣ: & Ιονίου
Δ/νση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28,
Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ.: Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Παιδείας

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1461/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 220948/3363/24.07.2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Παιδείας.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1461/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εισήγηση για άσκηση η μη του ενδίκου μέσου της ΕΦΕΣΕΩΣ κατά της
υπ’ αριθ. 180/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πύργου Ηλείας», για δικές σας
ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η Γραμματέας της Επιτροπής
Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 36/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
25η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 226661/2948/20.07.2018
νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της
Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Βεργοπούλου Παρασκευή - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
5. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Αγιομυργιανάκης
Εμμανουήλ,

Αριστειδόπουλος

Χαράλαμπος,

Αυγέρης

Σάββας,

Καρδάρα

Ευσταθία,

Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 1461/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 16ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης που το σώμα
συμφώνησε ομόφωνα με τίτλο: «Εισήγηση για άσκηση η μη του ενδίκου μέσου της ΕΦΕΣΕΩΣ
κατά της υπ’ αριθ. 180/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πύργου Ηλείας».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 220948/3363/24.07.2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Παιδείας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 176 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5
του ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-04-12) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 Α΄/23-12-2016) και του άρθρου 27 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ
107 Α΄/31-7-2017).
β. Του Π.Δ/τος υπ’ αριθμ. 132 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ 184/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικ. έτους
2018, η νομιμότητα της οποίας εγκρίθηκε με την αριθ. 293717/29-11-2017 απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
3. Την αριθ. 180/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πύργου.
4. Την αριθ.1368/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
5. Το Π.Δ 80/2016 «περί ανάληψης δεσμεύσεων από τους διατάκτες».
6. Tο με αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ σύμφωνα με το
οποίο «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε
δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».
Σας αποστέλλουμε την από 16 -7-2018 γνωμοδότηση του Δικηγόρου του
Πρωτοδικείου Πύργου κ. Κονταξή Γεωργίου με θέμα «Γνωμοδότηση για την
άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της ΕΦΕΣΕΩΣ κατά της υπ’ αριθ. 180/2018 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πύργου Ηλείας», η σύνταξη της οποίας του ανατέθηκε με
την αριθ. 1368/2018 απόφασή σας.
Ο ανωτέρω δικηγόρος γνωμοδοτεί τα παρακάτω:
«ΘΕΜΑ: «Άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της ΕΦΕΣΕΩΣ κατά της υπ’ αριθ. 180/2018 απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πύργου Ηλείας».
αναιρέσεως κατά της υπ. αριθμ. 337/2014 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου».
Σχετ: Η υπ αριθ. 1368/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και το απόσπασμα εκ του αριθ. 33/12-7-2018 Πρακτικού Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Στις 28-6-2018 επιδόθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η υπ’ αριθμ. 180/2018 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, που εκδόθηκε επί της από 26-01-2017 (αρ. εκθ. κατάθ. δικ.
ΜΤ11/6-2-2017) αγωγής του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» εναντίον του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
Στο διατακτικό της ανωτέρω εκδοθείσας απόφασης διαλαμβάνονται τα κάτωθι:
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«Δέχεται την αγωγή.
Υποχρεώνει το εναγόμενο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή
Ενότητα Ηλείας», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, να καταβάλει στον ενάγοντα Συνεταιρισμό
Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, το
συνολικό ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και τριών λεπτών
(29.425,03 ευρώ), με το νόμιμο τόκο, από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την πλήρη
εξόφληση.
Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.
Καταδικάζει το εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό
των εννιακοσίων (900,00) ευρώ».
Ακολούθως, δυνάμει της από 6-7-2018 πρότασης του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την
επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας» και προς την Οικονομική Επιτροπή αυτής, με σκοπό να επέλθει συμβιβασμός προτείνονται
τα κάτωθι:
1. Η άμεση καταβολή από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας του κεφαλαίου, ήτοι του ποσού των
29.425,03 ευρώ.
2. Η παραίτησή του ενάγοντος από όλους τους νόμιμους τόκους και
3. Η παραίτησή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκ της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης.
Σύμφωνα με το άρθρο 176§ 1 εδ. ι του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει
με το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 ΦΕΚ Α 241: «η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για την
απόφαση για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, καθώς και
για την παραίτηση από αυτά», ενώ το άρθρο 176 παρ.2 του Ν. 3852/2010 ορίζει η ως άνω απόφαση
λαμβάνεται ύστερα από σχετική γνωμοδότηση Δικηγόρου.
Επειδή όπως προκύπτει και από την πρωτόδικη απόφαση, η επίδικη απαίτηση αφορά στην
εκτέλεση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
από τον τόπο κατοικίας τους στις σχολικές μονάδες και αντίστροφα, τα οποία όπως συνάγεται και
από αντίστοιχες βεβαιώσεις των διευθυντών των σχολείων, που προσκομίστηκαν με επίκληση από
τον ενάγοντα, έχουν εκτελεστεί πλήρως και προσηκόντως.
Με βάση αυτό το στοιχείο, που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος με κάποιο ανταποδεικτικό μέσο, τυγχάνουν σε κάθε περίπτωση εφαρμοστέες οι διατάξεις
περί αδικαιολόγητου πλουτισμού (αρ. 904 επ. ΑΚ) και δεδομένης της απόρριψης της ένστασης
ελλείψεως δικαιοδοσίας που προβάλαμε στον πρώτο βαθμό, θεωρώ ότι η ένδικη απαίτηση θα γίνει
δεκτή και σε ενδεχόμενη επανάκριση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.
Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του ενάγοντος, σύμφωνα με την οποία παραιτείται από
όλους τους νόμιμους τόκους καθώς και από την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, φρονώ ότι είναι
προς το συμφέρον της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να αποδεχθεί τη συγκεκριμένη πρόταση,
καθόσον υφίσταται βάσιμη πιθανότητα να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το ποσό των τόκων και να
επιβαρυνθούμε και με το ποσό της δικαστικής δαπάνης του δεύτερου βαθμού.
Ενόψει λοιπόν όλων των ανωτέρω, γνωμοδοτώ προς την Οικονομική Επιτροπή και εισηγούμαι
να μην ασκηθεί ΕΦΕΣΗ κατά της υπ’ αριθμ. 180/2018 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ηλείας, προκειμένου να επέλθει συμβιβασμός κατά τους όρους που περιέχονται
στην από 6-7-2018 αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης της δικαστικής διαφοράς του ενάγοντος.
Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω Εισηγείται:
1. Να μην ασκηθεί ΕΦΕΣΗ κατά της υπ’ αριθ. 180/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πύργου.
2. Την έγκριση της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς με τους όρους που περιέχονται στην από 67-2018 αίτηση του ενάγοντος «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ».
3. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης και την πληρωμή της δαπάνης των 29.425,03 € στον εναγόμενο
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ηλείας.
4. Η εν λόγω δαπάνη θα πληρωθεί σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Δ.Ε (Π.Ε.
Ηλείας) στον Κ.Α 02.03.072.0892.01.0001.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – 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’/30-12-2016).
Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
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Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 220948/3363/24.07.2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας
της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Παιδείας.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.

Να μην ασκηθεί ΕΦΕΣΗ κατά της υπ’ αριθ. 180/2018 απόφασης του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Πύργου.

2.

Εγκρίνει την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με τους όρους που περιέχονται στην από 6-

7-2018 αίτηση του ενάγοντος «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ».
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Αρετή Χαραλαμποπούλου

