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Πάτρα 05 Φεβρουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 31797/312
ΠΡΟΣ: Δ/νση Οικονομικού –Δημ/κού
Ελέγχου της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 152/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 31784/3032/31.01.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού
Ελέγχου της Π.Δ.Ε.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 152/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης επιδικασθέντος ποσού κατόπιν έκδοσης της 116/2018
απόφασης του Ειρηνοδικείου Πατρών επί της 39/2017 από 24.2.2017 αγωγής του Αθανασίου
Φιλιόπουλου και διάθεση πίστωσης ποσού Πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) από τον
προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 4/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
31η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

27168/263/25.01.2019 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. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος, 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. Πετρόπουλος
Κωνσταντίνος, 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 152/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης που το
σώμα συμφώνησε ομόφωνα με τίτλο: «Έγκριση δαπάνης επιδικασθέντος ποσού κατόπιν έκδοσης
της 116/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πατρών επί της 39/2017 από 24.2.2017 αγωγής του
Αθανασίου Φιλιόπουλου και διάθεση πίστωσης ποσού Πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) από τον
προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 31784/3032/31.01.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού Ελέγχου
της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
Με την απόφαση 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σκοπός του
παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της
8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση,
η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του
δημόσιου λογιστικού.
Με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010
«Σχέδιο Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των Περιφερειών. Συγκεκριμένα με την
παράγραφο 1γ του άρθρου 5 του νόμου αυτού η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια και για την έγκριση των
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις αποφασίζει το περιφερειακό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών που
δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α' 42), σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Με τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την
εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών κοινοποιήθηκαν
διατάξεις σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών. Σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 2 «Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της
σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα».
Με την υπ’ αριθμό 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών γίνεται η επικύρωση των
αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014, με την οποία ανακηρύχτηκαν ο
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014−2019, καθώς και με την 456/2014 διόρθωση −
συμπλήρωση αυτής. Με το από 25.8.2014 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα
Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ’ αριθμό οικ. 55961/643/1.3.2017 (ΦΕΚ.111
τ.ΥΟΔΔ/9.3.2017) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, όρισε Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περίοδο 1.3.2017 έως 31.8.2019. Με την υπ’ αριθμό.
οικ.69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ.1018Β’/24.3.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη μεταβιβάστηκαν
αρμοδιότητες στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και σε Περιφερειακούς Συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
Την υπ’ αριθ. 228/2018 (22η Συνεδρίαση στις 15.11.2018) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την
οποία «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στην υπ. αριθ. 2433/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στην εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ.Παναγιώτη Μπράμου». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την
νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 265933/28.12.2018 απόφαση του συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
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Ο Αθανάσιος Φιλιόπουλος του Κωνσταντίνου με την από ημερομηνία 24.2.2017 και αριθμό 39/2017 αγωγή
του, κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αναφέρει τα εξής: «Με προφορική σύμβαση που το έτος 2008
καταρτίστηκε μεταξύ αυτού, εμπόρου οικοδομικών υλικών και εργολάβου χωματουργικών εργασιών, και του
εκπροσώπου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Αχαΐας, ανατέθηκε σε αυτόν, με
απευθείας ανάθεση λόγω επείγουσας ανάγκης, η εκτέλεση του έργου καθαρισμού του χειμάρρου Χαράδρου στη
θέση Μαγούλα του Δήμου Πατρέων, αντί συνολικής αμοιβής 13.494,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
19%. Ότι προέβη σε άμεση εκτέλεση των εργασιών και. ότι το έργο ολοκληρώθηκε στις 12.12.2008 και
παραδόθηκε στο ως άνω ΝΠΔΔ στις 17.12.2008 το οποίο και το παρέλαβε, πλην, όμως, το εναγόμενο ΝΠΔΔ
με την επωνυμία «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας», το οποίο υπεισήλθε στα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αρνείται να του καταβάλει την αμοιβή του,
η οποία (αμοιβή) ενεκρίθη εκ των υστέρων από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Περιβάλλοντος-Πολεοδομίας και
Ποιότητας ζωής της πρώην Ν.Α. Αχαΐας και για την κάλυψή της καταρτίστηκε μεταγενέστερα και συγκεκριμένα
στις 15.12.2010 μεταξύ του τέως Νομάρχη Αχαΐας και αυτού (ενάγοντος) έγγραφη σύμβαση. Με βάση αυτό το
ιστορικό ο ενάγων ζητεί, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να υποχρεωθεί το εναγόμενο
Ν.Π.Δ.Δ. να του καταβάλει το ποσό των: 13.494,60 ευρώ νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής και μέχρι
την εξόφληση, κύρια με βάση τη σύμβαση έργου, επικουρικά και σε περίπτωση που η ανωτέρω σύμβαση είναι
άκυρη με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, αφού το Ν.Π.Δ.Δ.. πλούτισε, χωρίς νόμιμη αιτία,
σε βάρος της περιουσίας του κατά το πιο πάνω ποσό.
Επί της αγωγής αυτής, εκδόθηκε, η υπ αριθ. 116/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών, με την οποία
δέχεται τα παρακάτω:
Η αγωγή κατά την κύρια βάση της-έγκυρη σύμβαση έργου η οποία περιβλήθηκε τον συστατικό τύπο του
ιδιωτικού εγγράφου σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου κατάρτισής της- είναι μη νόμιμη και ως εκ τούτου
απορριπτέα καθόσον τα έννομα αποτελέσματα της μεταγενέστερης μεταξύ του ενάγοντος και του νομίμου
εκπροσώπου της τέως Ν.Α. Αχαΐας καταρτισθείσας, στις 15.12.2010, έγγραφης σύμβασης δεν μπορούν να
ανατρέξουν σε χρόνο προγενέστερο από την κατάρτιση αυτής και τούτο διότι η συνδρομή των προϋποθέσεων
εφαρμογής του νόμου (υποβολή της ένδικής σύμβασης στον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου) πρέπει να υφίσταται
κατά τον χρόνο κατάρτισης της επικαλούμενης από τον ενάγοντα σύμβασης. Κατά τα λοιπά η αγωγή, ως προς
την επικουρική της βάση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. ζ, 283 παρ.2, 286 του
ν.3852/2010, 361, 904 επ. 345,346 ΑΚ 907,908.
Από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά
περιστατικά: Με προφορική σύμβαση που το Δεκέμβριο του 2008 καταρτίστηκε μεταξύ του ενάγοντος, εμπόρου
οικοδομικών υλικών και εργολάβου χωματουργικών εργασιών και της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν.
Αχαΐας, νομίμως εκπροσωπούμενης, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας υπεισήλθε βάσει νόμου
το εναγόμενο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», νομίμως εκπροσωπούμενο, ο
ενάγων ανέλαβε, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την εκτέλεση έργου με αντικείμενο τον καθαρισμό
του χειμάρρου Χαράδρου στη θέση Μαγούλα, αντί συμφωνηθείσας συνολικής αμοιβής 13.494,60 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%. Η συμφωνία αυτή ήταν άκυρη, αφού, αν και υπερέβαινε το ποσό των
2500 ευρώ, αυτή καταρτίσθηκε προφορικά. Η εκτέλεση των εργασιών άρχισε αμέσως, λόγω του κατεπείγοντος,
και ολοκληρώθηκαν στις 12.12.2008, όπως προκύπτει από τον με ημερομηνία 17.12.2008 προσκομιζόμενο
πίνακα ωρών εργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, ο οποίος-καταγράφηκε και θεωρήθηκε από
τον Προϊστάμενο του ΤΕΕ το δε έργο παραδόθηκε στην τέως Ν.Α. Αχαΐας η οποία το παρέλαβε. Για την αμοιβή
του ο ενάγων εξέδωσε στις 11.12.2015, το με αριθμό 690/11.12.2015 τιμολόγιο του παροχής υπηρεσιών. Το
εναγόμενο όμως (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) το οποίο υπεισήλθε στις υποχρεώσεις της τέως Ν.Α. Αχαΐας
αρνείται να καταβάλει στον ενάγοντα το ανωτέρω ποσό της αμοιβής του ποσού 13.494,60 ευρώ, το οποίο
προέρχεται από αδικαιολόγητο πλουτισμό του εναγομένου σε βάρος της περιουσίας του ενάγοντος, η δε
ωφέλεια του εναγομένου συνίσταται στη χρηματική αποτίμηση του εκτελεσθέντος έργου και στη δαπάνη που
εξοικονόμησε το εναγόμενο, στην οποία θα υποβαλλόταν, αν την εκτέλεση του ίδιου έργου, ανέθετε, με έγκυρη
σύμβαση, σε άλλο πρόσωπο, το οποίο θα διέθετε τα ίδια επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες.
Η πενταετής παραγραφή της αξίωσης του ενάγοντος από τις εκ του αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις
(ΑΠ248/2001) άρχισε από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η
δικαστική επιδίωξη αυτής (άρθρο 91 του Ν.2362/1995) ήτοι την 1.1.2009 και, όπως ισχυρίζεται με την αγωγή
του ο ενάγων, (ΟλΑΠ 11/2003, ΑΠ 766/2010, ΑΠ1270/2003) διακόπηκε, κατ’ άρθρο 93 στοιχ. β του
Ν.2362/1995, πριν υποπέσει στην προβλεπόμενη πενταετή παραγραφή, με την υποβολή από αυτόν προς την
Διεύθυνση Οικονομικού του εναγομένου, της από 6.6.2012 και με αριθμό πρωτ. 138756/3497|6.6.2012
αίτησης του για πληρωμή, η οποία (αίτηση) αφορούσε την ένδικη απαίτησή του. Το εναγόμενο δεν απάντησε
επί της ως άνω αιτήσεως προς πληρωμή του ενάγοντος και συνεπώς η παραγραφή άρχισε εκ νέου μετά πάροδο
έξι μηνών από την κατάθεση της αίτησης (άρθρο 93 στοιχ. β του ν.2362/1995) ήτοι στις 7.12.2012, μέχρι δε
την κατάθεση και την επίδοση της υπό κρίση αγωγής στο εναγόμενο στις 3.3.2017 (η με αριθμό 159/3.3.2017
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έκθεση επίδοσης της αρμόδιας δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πατρών Αικατερίνης Τριάντη), δεν
έχει συμπληρωθεί ο χρόνος της πενταετούς παραγραφής.
Κατόπιν αυτών το Δικαστήριο απορρίπτει ότι έκρινε ότι έπρεπε να απορριφθεί, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να καταβάλει στον ενάγοντα Αθανάσιο Φιλιόπουλο το ποσό των δεκατριών
χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (13.494,60), με το νόμιμο τόκο από την
επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά
εκτελεστή για το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Καταδικάζει την Περιφέρεια στην πληρωμή των
δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ.
Με την υπ’ αριθ. 1740/2018 (42η Συνεδρίαση στις 28.8.2018) απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε: «Να ασκηθεί έφεση στην απόφαση 116/2018 του Ειρηνοδικείου
Πατρών ενώπιον του Πρωτοδικείου Πατρών»
Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης κατατέθηκε η από 12.9.2018 έφεση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
κατά του Αθανασίου Φιλιόπουλου του Κωνσταντίνου και της υπ’ αριθ. 116/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Πατρών.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για:
Την έγκριση δαπάνης επιδικασθέντος ποσού κατόπιν έκδοσης της 116/2018 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Πατρών, την οποία κήρυξε προσωρινά εκτελεστή κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ,
κατόπιν της 39/2017 αγωγής του εργολάβου χωματουργικών εργασιών, Αθανασίου Φιλιόπουλου του
Κωνσταντίνου, ως αμοιβή για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού χειμάρρου Χαράδρου στη θέση
Μαγούλα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος και διάθεση πίστωσης
ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00).
Η δαπάνη βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και
ειδικότερα τον Ειδικό Φορέα 01.072. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΚ» και τον Κωδικό 0892.01.1231 «Πάσης φύσεως δαπάνες για
εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)». Για το
σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 1157/31690/3019/31.1.2019 (ΑΔΑ:69567Λ6-ΩΒ6) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης.

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.
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 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.
 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: 31784/3032/31.01.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού Ελέγχου της
Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη δαπάνη επιδικασθέντος ποσού κατόπιν έκδοσης της 116/2018 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Πατρών, την οποία κήρυξε προσωρινά εκτελεστή κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ,
κατόπιν της 39/2017 αγωγής του εργολάβου χωματουργικών εργασιών, Αθανασίου Φιλιόπουλου
του Κωνσταντίνου, ως αμοιβή για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού χειμάρρου Χαράδρου στη
θέση Μαγούλα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος και διάθεση
πίστωσης ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00).
Η δαπάνη βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας και ειδικότερα τον Ειδικό Φορέα 01.072.

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,

Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΚ» και τον Κωδικό
0892.01.1231 «Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών
πράξεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)». Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ.
1157/31690/3019/31.1.2019 (ΑΔΑ:69567Λ6-ΩΒ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
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
Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

