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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2990/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.:Την υπ’ αριθμ. πρωτ:339321/5990/18.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας – Τμήμα Προσόδων & Περιουσίας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2990/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εξώδικος συμβιβασμός και μη άσκηση ενδίκων μέσων (Αναίρεση και
Αίτηση Αναστολής), στην υπόθεση του Ανάργυρου Παπαγιωτόπουλου, κατά της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Ηλείας, μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 85/2018 τελεσίδικης απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας (μισθωτική) και την κοινοποίηση της από 30/10/2018
Δήλωσης- Πρότασης του Ανάργυρου Παπαγιωτόπουλου, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του.»,
για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 62/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
28η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

414168/4992/21.12.2018 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. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (από το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ., Αυγέρης Σάββας και
Γαβριηλίδης Κων/νος, 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 2990/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 59ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Εξώδικος συμβιβασμός και μη άσκηση ενδίκων μέσων (Αναίρεση και Αίτηση Αναστολής), στην
υπόθεση του Ανάργυρου Παπαγιωτόπουλου, κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε.
Ηλείας, μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 85/2018 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αμαλιάδας (μισθωτική) και την κοινοποίηση της από 30/10/2018 ΔήλωσηςΠρότασης του Ανάργυρου Παπαγιωτόπουλου, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ:339321/5990/18.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας – Τμήμα Προσόδων & Περιουσιας., 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. Την υπ. αριθμ. 184/14-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση προϋπολογισμό Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018». Η ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη
με την αριθμ. πρωτ. 293717/29-11-2017 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΣΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ).
7. Την υπ’ αρ. 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/7-22017),
8. 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»
9. Την υπ’ αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρ. Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
10. Την υπ’ αρ.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).
11. Την υπ’ αριθμ.92550 /132 /7-4-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Γεωργίου Γεωργιόπουλου,
περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων , αποφάσεων και άλλων πράξεων « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ » στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων & Τμημάτων της Π.Ε.
Ηλείας ( ΦΕΚ 1300 τ.Β΄/13-4-2017 ).
12. Το άρθρο 5 παράγραφος ι) του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012) περί «αρμοδιοτήτων της Οικονομικής
επιτροπής περιφερειών»
13. Τις διατάξεις του κώδικα «περί δικηγόρων» Ν. 4194/2013 ( ΦΕΚ 208/Α/27-09-2013).
14. Το γεγονός ότι η Π.Ε. Ηλείας δεν διαθέτει νομική υπηρεσία, ενώ σύμφωνα με τα παραπάνω συντρέχει η
αναγκαιότητα προάσπισης των συμφερόντων της στη σχετική δικαστική υπόθεση
15. Την απόφαση με αριθμό 85/2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας (Ειδική διαδικασία
μισθοδοτικών διαφορών) που αφορά την υπόθεση του Ανάργυρου Παπαγιωτόπουλου, κατά της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Ηλείας.
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16. Την με αριθμ. Πρωτ. 339321/5990 δικού μας δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Ανάργυρου
Παπαγιωτόπουλου, Αλέξανδρου Γεωργούλη, με την οποία δηλώνει τον περιορισμό των απαιτήσεων στην
καταβολή τόκων και δικαστικών εξόδων σε ποσοστό 40%. Η μερική άνω παραίτηση ισχύει σωρευτικά υπό δύο
προϋποθέσεις: α) τη μη άσκηση του ένδικου μέσου της αναίρεσης κατά της τελεσίδικης απόφασης και β) την
καταβολή όλου του εναπομείναντος ποσού των 25.114,50€ το αργότερο μέχρι 20/1/2019.
17. Την υπ΄αρ. 2677/2018 απόφαση Οικον. Επιτροπής με θέμα: α) Ορισμό του δικηγόρου κου Ιωάννου
Ιωάννη του Γεωργίου, με Α.Μ. 125, για παροχή γνωμοδότησης, περί εξώδικου συμβιβασμού και μη άσκησης
ενδίκων μέσων (Αναίρεση), στην υπόθεση του Ανάργυρου Παπαγιωτόπουλου, κατά της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας - Π.Ε. Ηλείας, μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 85/2018 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αμαλιάδας (μισθωτική) και την κοινοποίηση της από 30/10/2018 Δήλωσης του Ανάργυρου
Παπαγιωτόπουλου, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του.
β)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ
248,00€ για την πληρωμή του δικηγόρου».
18. Α) Την υποβολή γνωμοδότησης, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:
Με την υπ. αριθμ. 2677/2018 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.ΕΛΛΑΔΟΣ μου ανατέθηκε η
εντολή να γνωμοδοτήσω σχετικά με την εκδοθείσα υπ. αριθμ. 85/2018 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αμαλιάδος ( Μισθωτική) που αφορά στην υπόθεση του Ανάργυρου Παναγιωτόπουλου κατά
της Π.Δ.ΕΛΛΑΔΟΣ( περιφερειακή ενότητα Ηλείας) και την νομική δυνατότητα για εξώδικο συμβιβασμό και
την μη άσκηση των ενδίκων μέσων( Αναίρεση & Αίτηση αναστολής ) μετά την από 30-10-2018 σχετική
ΔΗΛΩΣΗ- πρόταση που υπέβαλε ο ανωτέρω προς την οικονομική επιτροπή . Επί του ως άνω θέματος σας
αναφέρω τα κάτωθι:
Α.
α)Ο Ανάργυρος Παναγιωτόπουλος άσκησε την από 20-12-2015 ( αριθμ. κατ.62/ 30-12-2015) αγωγή του
Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μυρτουντίων ( Λεχαινά) και ζητούσε να του αναγνωρισθεί ότι η Π.Δ. Ελλάδος (
Π.Ε Ηλείας ) του οφείλει, καθώς και να υποχρεωθεί επίσης να του καταβάλει το ποσό των 19.512 ευρώ, το
οποίο αντιστοιχούσε σε αποζημίωση χρήσης για χρονικό διάστημα 45 μηνών ( 45 μισθώματα Χ 433,60 =
19.512 ευρώ) και συγκεκριμένα από 01-04-2012 έως 30-12-2015, εντόκως από την επίδοση της ως άνω
αγωγής.
β) Επίσης ο ανωτέρω άσκησε την από 30-09-2016 ( αριθμ. καταθ.27/06-10-2016) αγωγή του ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Μυρτουντίων και ζητούσε
να του αναγνωρισθεί ότι η Π.Δ.Ελλάδος ( Π.Ε Ηλείας ) του οφείλει καθώς και να υποχρεωθεί επίσης να του
καταβάλει το ποσό των 3.902,40 ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε σε αποζημίωση χρήσης για χρονικό διάστημα
9 μηνών ( 9 μισθώματα Χ 433,60 = 3.902 ευρώ) και συγκεκριμένα από 01-01-2016 έως 30-09-2016 εντόκως
από την επίδοση της ως άνω αγωγής.
Οι ως άνω δύο (2) αγωγές συνεκδικάσθηκαν και εξεδόθη η υπ. αριθμ. 85/2017 οριστική απόφαση του
Ειρηνοδικείου Μυρτουντίων , η οποία έκανε δεκτές και τις δύο αγωγές και υποχρέωνε την Π.Δ. Ελλάδος (
Π.Ε. Ηλείας) για την μεν πρώτη να καταβάλει στον Ανάργυρο Παναγιωτόπουλο το ποσό των: 19.512,00 ευρώ,
ως αποζημίωση εκ της παρακράτησης του μισθίου κατά τους μήνες από Απρίλιο του 2012 έως και τον
Δεκέμβριο του 2015 με τον νόμιμο τόκο από την 12-02-2016 και για την δεύτερη να του καταβάλει το ποσό
των: 3.902,40 ευρώ ως αποζημίωση εκ της παρακράτησης του μισθίου κατά τους μήνες από τον Ιανουάριο του
2016 έως και το Σεπτέμβριο του 2017 , με τον νόμιμο τόκο από την 26-10-2016, καθώς επίσης και το ποσό
των 400,00 ευρώ ως δικαστική δαπάνη.
Στην συνέχεια ασκήσαμε νόμιμα και εμπρόθεσμα την από 10-10-2017 Έφεσή μας με αριθμ. καταθ. 14/1710-2017 & αριθμ. προσδ. 683/ΕΜ/211/201, η οποία συζητήθηκε Ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αμαλιάδος και
εξεδόθη η υπ. αριθμ. 85/2018 τελεσίδικη απόφαση του ως άνω δικαστηρίου όπου έκανε τυπικά δεκτή την
έφεση αλλά την απέρριψε στην ουσία της και επιδίκασε για δικαστική δαπάνη το ποσό των 200 ευρώ.
B. Στις 8-10-2018 μας κοινοποιήθηκε η ως άνω απόφαση και στην συνέχεια μας επεδόθη και η από
30/10/2018 Δήλωση - Πρόταση του Ανάργυρου Παναγιωτόπουλου δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του με την
οποία κάνει γνωστά προς την Π.Δ.ΕΛΛΑΔΟΣ( περιφερειακή ενότητα Ηλείας) τα κάτωθι :
« Προς
Οικονομική Επιτροπή
Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας
Θέμα : Εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 85/2018 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας.
Επικοινωνώ με την παρούσα μαζί σας, ως πληρεξούσιος δικηγόρος και για λογαριασμό του Ανάργυρου
Παναγιωτόπουλου του Ανδρέα, κατοίκου Λεχαινών σχετικά με τα εξής:
Στις 08/10/2018 σας κοινοποιήθηκε η εν θέματι τελεσίδικη απόφαση, η οποία απέρριψε την εκ μέρους σας
ασκηθείσα έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 85/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Μυρτουντίων και
καταδίκασε την Π.Δ.Ε. στην καταβολή δικαστικής δαπάνης ποσού 200 €.
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Η πρωτόδικη απόφαση είχε επιδικάσει εις βάρος σας (και υπέρ του εντολέα μου) το ποσό των 19.512 €,
νομιμοτόκως από 12/02/2016 και το ποσό των 3.902,40 €, νομιμοτόκως από 26/10/2018, καθώς και το ποσό
των 400 €, ως δικαστική δαπάνη.
Κατόπιν τούτων εσείς οφείλετε να καταβάλλετε στον ενάγοντα – εντολέα μου, Ανάργυρο Παναγιωτόπουλο, για
επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των (19.512 + 3.902,40 =) 23.414,40 €, για νόμιμους τόκους μέχρι σήμερα το
ποσό των 3.650,35 €, ήτοι ποσό 3.178,97 €, ως αναλογούντες τόκους στο α΄ κεφάλαιο και ποσό 471,38 €, ως
αναλογούντες τόκους στο β΄ κεφάλαιο, καθώς και για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη με τις δύο άνω
αποφάσεις ποσό (400 + 200 =) 600 €. Σε σύνολο επομένως οφείλετε να καταβάλετε το ποσό των (23.414,40 +
3.650,35 + 600 =) 27.664,75 €.
Με την παρούσα σας δηλώνω ότι περιορίζω την απαίτησή μου και επιθυμώ να μου καταβάλετε ολόκληρο το
κεφάλαιο των 23.414,40 € και το 40% από τους άνω τόκους και τα δικαστικά έξοδα, δηλαδή το ποσό των
1.460,14 € από τους αναλογούντες τόκους και το ποσό των 240 € από την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη και
σε σύνολο (23.414,40 + 1.460,14 + 240 =) 25.114,54 €.
Σας δηλώνω ότι η μερική άνω παραίτησή μου ισχύει υπό τις δύο κατωτέρω σωρευτικά προϋποθέσεις : α) της
μη άσκησης εκ μέρους σας του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της άνω τελεσίδικης απόφασης και β) της
καταβολής όλου του εναπομένοντος προς καταβολή ποσού εξ 25.114,54 € το αργότερο μέχρι 20/01/2019. Αν
δεν συμβούν τα ανωτέρω τότε ρητά σας δηλώνω ότι η άνω παραίτησή μου ουδόλως ισχύει, αλλά αναβιώνει εξ
ολοκλήρου το σύνολο της απαίτησής μου κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα»
Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 176§ 1 εδ. ιβ΄ του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5
του Ν. 4071/2012« η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για τον συμβιβασμό ή την κατάργηση της δίκης που έχει
αντικείμενο μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ».
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 176 &2 του Ν.3852/2010, ( όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο
27 του Ν. 4483/2017, ΦΕΚ Α 107/31-7-2017) « Για τις περιπτώσεις ι΄και ιβ΄η απόφαση λαμβάνεται ύστερα
από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης».
Δ. Κατά το άρθρο 552 ΚΠολΔ « με αναίρεση μπορούν να προσβληθούν οι αποφάσεις των και των
Εφετείων..».
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 565 ΚΠολΔ. « Η προθεσμία της αναίρεσης καθώς και η άσκηση της
δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης». Στην παρ. 2 δε του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι
« Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης, της οποίας η αποκατάσταση δεν είναι
εύκολη, μπορεί να διαταχθεί με Αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης
της προσβαλλόμενης απόφασης».
Η ως άνω απόφαση λοιπόν ως τελεσίδικη είναι εκτελεστή και εξ αυτού του λόγου η Π.Δ. Ελλάδος δεν μπορεί
να ασκήσει κατά του Ανάργυρου Παναγιωτόπουλου και κατά της υπ. αριθμ. 85/2018 απόφασης του Μον.
Πρωτ. Ηλείας μόνο ΑΝΑΙΡΕΣΗ αλλά και Αίτηση Αναστολής ενώπιον του Αρείου Πάγου. Η άσκηση των ως
άνω ενδίκων μέσων κατ΄ εκτίμησή μου έχουν απειροελάχιστες πιθανότητες ευδοκίμησης. Σε περίπτωση δε που
η τυχόν ασκηθείσα αίτηση αναστολής απορριφθεί, τότε ανά πάσα στιγμή μολονότι θα έχει ήδη ασκηθεί
αναίρεση μπορεί να προβεί ο Ανάργυρος Παναγιωτόπουλος σε εκτέλεση της ως άνω υπ. αριθμ. 85/2018
τελεσίδικης απόφασης του Μον. Πρωτ. Αμαλιάδος.
Ε. Περαιτέρω δε πρέπει να επισημανθούν και τα εξής:
1) Αν η Π.Δ. Ελλάδος ασκήσει Αναίρεση και Αίτηση αναστολής και δεν ευδοκιμήσουν, τότε επειδή θα έχει
περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η οικονομική επιβάρυνση της θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη αφού θα
πληρώσει ένα υπέρογκο ποσό για τόκους υπερημερίας από την ημέρα που έχει ορίσει το Δικαστήριο σε σχέση
με το ποσό που θα πληρώσει σήμερα σύμφωνα με την δήλωση – πρόταση του Ανάργυρου Παναγιωτόπουλου.
2) Επίσης η Π.Δ Ελλάδος με την άσκηση των ως άνω ενδίκων μέσων Ενώπιον του Αρείου Πάγου, θα
επιβαρυνθεί με την καταβολή ενός υπέρογκου ποσού που θα αφορά στην ελάχιστη αμοιβή του Πληρεξουσίου
Δικηγόρου για τις νομικές ενέργειες που θα κάνει, ήτοι: Άσκηση Αναίρεσης, Άσκηση Αίτησης αναστολής,
παράσταση κατά την συζήτηση της Αίτησης Αναστολής , κατάθεση Σημειώματος και επίσης παράσταση κατά
την συζήτηση της αναίρεσης και κατάθεση υπομνήματος.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Ότι η Π.Δ. Ελλάδος ( Π.Ε. Ηλείας ) δεν πρέπει να ασκήσει τα ένδικα μέσα ( Αναίρεση και Αίτηση Αναστολής
Ενώπιον του Αρείου Πάγου) κατά της υπ. αριθμ. 85/2018 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αμαλιάδος, αλλά για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης γνωμοδότησης,
εκτιμώ ότι κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα για την Π.Δ. Ελλάδος η πρόταση – δήλωση του Ανάργυρου
Παναγιωτόπουλου και εξ αυτού του λόγου πρέπει να προβεί στην επίλυση της αναφυόμενης διαφοράς με τον
ανωτέρω, εξωδικαστικώς και συμβιβαστικώς και να του καταβάλει για την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του,
το ποσό του κεφαλαίου, ήτοι: 23.414,40 ευρώ, καθώς και το 40% των τόκων υπερημερίας και των
δικαστικών εξόδων που αντιστοιχούν στο ποσό των: 1.700,14 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των: 25.114,54
ευρώ (για κεφάλαιο , τόκους υπερημερίας και δικαστικά έξοδα).
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε:

ΑΔΑ: Ω14Ζ7Λ6-5Ε3
1.Την έγκριση του εξώδικου συμβιβασμού και τη μη άσκηση ενδίκων μέσων (Αναίρεση και Αίτηση Αναστολής),
σύμφωνα με την παραπάνω γνωμοδότηση του Δικηγόρου της Π.Ε. Ηλείας, Ιωάννη Γεωργ. Ιωάννου, στην
υπόθεση του Ανάργυρου Παπαγιωτόπουλου, κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Ηλείας, μετά την
έκδοση της υπ’ αρ. 85/2018 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας (μισθωτική) και
την κοινοποίηση της από 30/10/2018 Δήλωσης του Ανάργυρου Παπαγιωτόπουλου, δια του πληρεξουσίου
δικηγόρου του.
2.Εξουσιοδότηση του Αντιπεριφεριάρχη Π.Ε. Ηλείας κ. Γεωργίου Γεωργιόπουλου, για την υποβολή
γνωμοδότησης και για κάθε νόμιμη ενέργεια.

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).

ΑΔΑ: Ω14Ζ7Λ6-5Ε3
 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.
 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:339321/5990/18.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
Π.Ε. Ηλείας – Τμήμα Προσόδων & Περιουσιας.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Εγκρίνει το εξώδικο συμβιβασμό και τη μη άσκηση ενδίκων μέσων (Αναίρεση και Αίτηση
Αναστολής), σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση του Δικηγόρου της Π.Ε. Ηλείας, Ιωάννη Γεωργ.
Ιωάννου, στην υπόθεση του Ανάργυρου Παπαγιωτόπουλου, κατά της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας - Π.Ε. Ηλείας, μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 85/2018 τελεσίδικης απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας (μισθωτική) και την κοινοποίηση της από 30/10/2018
Δήλωσης του Ανάργυρου Παπαγιωτόπουλου, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του.
2.Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφεριάρχη Π.Ε. Ηλείας κ. Γεωργιόπουλο Γεώργιο, για την υποβολή
γνωμοδότησης και για κάθε νόμιμη ενέργεια.
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
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

