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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 210/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 42308/3532/08.02.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ & Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 210/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο επηδηθαζζέληνο πνζνύ θαηόπηλ έθδνζεο ηεο 228/2011
απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ θαη ηεο 629/2014 απόθαζεο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο επί ηεο 1202/27.12.2002 αγσγήο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μπξίληα θαη
δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ Σξηώλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ ελελήληα νθηώ επξώ θαη εβδνκήληα νθηώ
(3.298,78) από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο έηνπο 2019», γηα δηθέο ζαο
ελέξγεηεο.
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 5/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
8ε Φεβξνπαξίνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00κ., ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
42878/429/08.02.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά κέιε
ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Αληηπξόεδξνο)
3. Αξηζηεηδόπνπινο Υαξάιακπνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Παξαζθεπόπνπινο Γεξάζηκνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
7. ύξκνο Γεώξγηνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθε ε θα Καξδάξα Δπζηαζία,
Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 210/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 5ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο επηδηθαζζέληνο πνζνύ θαηόπηλ έθδνζεο ηεο 228/2011

απόθαζεο ηνπ

Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ θαη ηεο 629/2014 απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο επί ηεο 1202/27.12.2002 αγσγήο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μπξίληα θαη δηάζεζε πίζησζεο
πνζνύ Σξηώλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ ελελήληα νθηώ επξώ θαη εβδνκήληα νθηώ (3.298,78) από ηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο έηνπο 2019».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 42308/3532/08.02.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ & Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ, ε
νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87 Α’/7.6.2010) «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
ζπζηήζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
Με ηελ απφθαζε 248595/27.12.2016 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ Σξνπνπνηήζεθε ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016).
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην
ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή
έλλνκε ηάμε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο
απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L
306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε εληαίν θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε
ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ
ινγηζηηθνχ.
Με ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85Α/11-4-2012) αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 176 ηνπ
Ν.3852/2010 «ρέδην Καιιηθξάηεο» πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ
Πεξηθεξεηψλ. πγθεθξηκέλα κε ηελ παξάγξαθν 1γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ απηνχ ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα θαη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην
πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, θαζψο επίζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο
αλάζεζεο εθηέιεζεο έξγσλ, πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ πνπ δελ ππάγνληαη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3316/2005 (Α' 42), ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ.145Α’) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο»
θαη ηελ εγθχθιην 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΓΑ:ΦΒΞΒΖ-ΓΣΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
θνηλνπνηήζεθαλ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή
νδεγηψλ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2β ηνπ άξζξνπ 2 «Γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο
Γεληθήο Κπβέξλεζεο ε έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο δηελεξγείηαη ζε ζπλέρεηα ηεο
απφθαζεο έγθξηζεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ θνξέα».
Με ηελ ππ’ αξηζκφ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ γίλεηαη ε
επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μαΐνπ 2014, κε ηελ
νπνία αλαθεξχρηεθαλ ν Πεξηθεξεηάξρεο, νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη νη
Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2014−2019, θαζψο θαη κε
ηελ 456/2014 δηφξζσζε − ζπκπιήξσζε απηήο. Με ην απφ 25.8.2014 πξαθηηθφ νξθσκνζίαο αλέιαβε
ηα θαζήθνληά ηεο ε λέα Πεξηθεξεηαθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Με ηελ ππ’ αξηζκφ
νηθ. 55961/643/1.3.2017 (ΦΔΚ.111 η.ΤΟΓΓ/9.3.2017) απφθαζε ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο
Διιάδαο, φξηζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, γηα ηελ πεξίνδν 1.3.2017 έσο
31.8.2019. Με ηελ ππ’ αξηζκφ. νηθ.69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ.1018Β’/24.3.2017) απφθαζε ηνπ
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Πεξηθεξεηάξρε κεηαβηβάζηεθαλ αξκνδηφηεηεο ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ
Πεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο Γπηηθήο
Διιάδαο.
Σελ ππ’ αξηζ. 228/2018 (22ε πλεδξίαζε ζηηο 15.11.2018) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία «Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο
2019, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ππ. αξηζ. 2433/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θ. Παλαγηψηε Μπξάκνπ». Ζ απφθαζε αθνχ
ειέγρζεθε σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε, κε ηελ ππ’ αξηζκφ 265933/28.12.2018
απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ.
Με ηελ 1202/27.12.2002 αγσγή ηνπ, ν πξψελ ππάιιεινο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο
Αραΐαο Κσλζηαληίλνο Μπξίληαο ηνπ Ζιία, θάηνηθνο Παηξψλ, θαηά ησλ 1) Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 2)
Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) β' βαζκνχ, κε ηελ επσλπκία «Ννκαξρηαθή
Απηνδηνίθεζε Αραΐαο», ηζρπξίδεηαη φηη είλαη κφληκνο ππάιιεινο ησλ ελαγνκέλσλ θαη, θαίηνη είλαη
έγγακνο απφ ην έηνο 1986 θαη γνλέαο δχν αλειίθσλ πνπ γελλήζεθαλ ηα έηε 1987 θαη 1991, δελ έιαβε,
θαηά παξάβαζε ηνπ πληάγκαηνο, ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 12 ηνπ λ. 2470/1997, νηθνγελεηαθή
παξνρή γάκνπ θαη ηέθλσλ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 1-1-1998 έσο ηηο 30-6-2002. Μεηά
ηαχηα, δεηεί λα ππνρξεσζνχλ νη ελαγφκελνη λα ηνπ θαηαβάιινπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 3.803,76
επξψ γηα ηηο απηέο αηηίεο.
Με ηελ απφθαζε 228/2011 ην 1ν Μνλνκειέο Σκήκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ
θξίλνληαο φηη:
Ο ελάγσλ ηελ 31.12.1997, δηνξίζηεθε ζηε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ ηεο Ννκαξρίαο Αραΐαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζε θελή νξγαληθή ζέζε κφληκνπ ππαιιήινπ, φπνπ ππεξέηεζε κέρξη ηελ
21.10.2001. Απφ 22.10.2001 κεηαηάρζεθε απηνδίθαηα ζηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Αραΐαο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2910/2001 θαη ηελ ζπλαθφινπζα εθδνζείζα 6598/26.6.2001
δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Ννκάξρε Αραΐαο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 254/η. ΝΠΓΓ/22.10.2001.
Δπεηδή, ελφςεη ησλ αλσηέξσ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη κέρξη ηελ 31.12.2001 ν ελάγσλ ήηαλ
ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ε κηζζνδνζία, κέρξη ηφηε εθθαζαξίδεηαη θαη θαηαβάιιεηαη
απφ ην Τπνπξγείν απηφ, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νπνίνπ είραλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο
(άξζξν 77 Ν. 2910/2001), θξίλεη φηη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.1.1998 έσο 31.12.2001
λνκηκνπνηείηαη παζεηηθψο ην Διιεληθφ Γεκφζην, ελψ ε ελαγφκελε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Αραΐαο
λνκηκνπνηείηαη παζεηηθψο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.1.2002 έσο 30.6.2002.
Δπεηδή, ζην άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο νξίδεηαη φηη: «1. Οη Έιιελεο είλαη ίζνη ελψπηνλ
ηνπ λφκνπ» θαη ζην άξζξν 21 παξ. 1 νξίδεηαη φηη: «1. Ζ νηθνγέλεηα, σο ζεκέιην ηεο ζπληήξεζεο θαη
πξναγσγήο ηνπ Έζλνπο, θαζψο θαη ν γάκνο, ε κεηξφηεηα θαη ε παηδηθή ειηθία ηεινχλ ππφ ηελ
πξνζηαζία ηνπ Κξάηνπο». Δμάιινπ, ζην Ν. 2470/1997 «Αλακφξθσζε κηζζνινγίνπ ηνπ πξνζσπηθνχ
ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 40), πνπ ηζρχεη θαηά ην άξζξν 33 απηνχ
απφ 1.1.1997 θαη κε ηνλ νπνίν ζεζπίζηεθε λένο κηζζνιφγην ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ησλ
ππαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α., νξίδεηαη φηη: «1. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ
ππαιιήισλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ρνξεγείηαη κεληαία νηθνγελεηαθή
παξνρή, αλάινγα κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ».
Δπεηδή, απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπλάγεηαη φηη ε κεληαία νηθνγελεηαθή παξνρή παξέρεηαη
ζηνπο έγγακνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζε
απηέο, αιιά θαη ηνπο δηαδεπγκέλνπο, εθφζνλ έρνπλ ηέθλα θαη ηνπο έρεη αλαηεζεί ε επηκέιεηα απηψλ. Ζ
παξνρή απηή θαηαβάιιεηαη σο κέξνο ηεο αληηπαξνρήο γηα ηελ πξνζθεξφκελε εξγαζία ηνπο θαη
απνηειεί πξνζαχμεζε ηνπ ιακβαλνκέλνπ κηζζνχ ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξφζζεησλ
νηθνγελεηαθψλ βαξψλ, πνπ ζπλεπάγεηαη ε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο. Ζ επκελέζηεξε απηή κηζζνινγηθή
κεηαρείξηζε ησλ έγγακσλ ππαιιήισλ είλαη επηηξεπηή ζπληαγκαηηθά ιφγσ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην
άξζξν 21 ηνπ πληάγκαηνο πξνζηαζίαο ηνπ γάκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο κεηξφηεηαο θαη ηεο παηδηθήο
ειηθίαο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ν θνηλφο λνκνζέηεο εμνπζηνδνηείηαη, κεηαμχ άιισλ, λα ζεζπίζεη
πξφζζεηε ακνηβή γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, πνπ ζπλάπηνπλ γάκν θαη δεκηνπξγνχλ νηθνγέλεηα.
Δπεηδή, θαηά ην ρξφλν πνπ ήηαλ εθθξεκήο ζην Γηνηθεηηθφ, Πξσηνδηθείν Παηξψλ ε σο άλσ
αγσγή ηεο ελάγνπζαο δεκνζηεχζεθε ν Ν. 3205/2003 (ΦΔΚ. 297Α’/23.12.2003), ζην άξζξν 26 ηνπ
νπνίνπ νξίδεηαη φηη: «Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ν
ηξφπνο θαη ν αθξηβήο ρξφλνο εμφθιεζεο ησλ απαηηήζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα, ησλ ελ
ελεξγεία ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ινηπψλ Ν.Π.Γ.Γ., θαζψο θαη
ησλ κφληκσλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη αληηζηνίρσλ ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, νη νπνίεο

ΑΔΑ: ΨΘΑΑ7Λ6-ΓΨ1
απνξξένπλ απφ ηε κε ζχγρξνλε θαηαβνιή θαη ζηνπο δχν ζπδχγνπο ηεο νηθνγελεηαθήο παξνρήο ιφγσ
γάκνπ θαη ηέθλσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2470/1997, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.3.2001 κέρξη
30.6.2002, είηε έρνπλ αζθήζεη αγσγέο είηε φρη. ηελ αλσηέξσ ξχζκηζε ππάγνληαη θαη νη πεξηπηψζεηο
γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ηειεζίδηθεο ή ακεηάθιεηεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο νη απαηηήζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ απηέο γηα ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ έρνπλ εμνθιεζεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε
ηνπ παξφληνο λφκνπ. Γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα νη εθθξεκείο δίθεο θαηαξγνχληαη.
Δπεηδή, εμάιινπ, ζην λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247Α’) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θ.ιπ.», ν νπνίνο
άξρηζε λα ηζρχεη απφ 1-1-1996 (άξζξν 119), νξίδεηαη φηη «3. Ζ απαίηεζε νπνηνπδήπνηε ησλ κε ζρέζε
δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, πνιηηηθψλ ή ζηξαηησηηθψλ, θαη' απηνχ, πνπ
αθνξά ζε απνδνρέο ή άιιεο θάζε θχζεσο απνιαβέο απηψλ ή απνδεκηψζεηο, έζησ θαη αλ βαζίδεηαη ζε
παξαλνκία ησλ νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ζηηο πεξί αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνχ δηαηάμεηο,
παξαγξάθεηαη, κεηά δηεηία απφ ηεο γελέζεψο ηεο» (άξζξν 90), «α. Δπηθπιαζζνκέλεο θάζε άιιεο
εηδηθήο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο, ε παξαγξαθή νπνηαζδήπνηε απαηηήζεψο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ αξρίδεη
απφ ηνπ ηέινπο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν γελλήζεθε θαη ήηαλ δπλαηή ε δηθαζηηθή
επηδίσμε απηήο.» (άξζξν 91) θαη «Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ δηαηάμεσλ, παξαγξαθή ησλ ρξεκαηηθψλ
απαηηήζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ δηαθφπηεηαη κφλν: α) Με ηελ ππνβνιή ηεο ππνζέζεσο ζην δηθαζηήξην
ή ζε δηαηηεηέο, νπφηε ε παξαγξαθή αξρίδεη εθ λένπ απφ ηελ ηειεπηαία δηαδηθαζηηθή πξάμε ησλ
δηαδίθσλ, ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ησλ δηαηηεηψλ, β) Με ηελ ππνβνιή ζηελ αξκφδηα δεκφζηα αξρή
αηηήζεσο γηα ηελ πιεξσκή ηεο απαηηήζεψο, νπφηε ε παξαγξαθή αξρίδεη εθ λένπ απφ ηε ρξνλνινγία
πνπ θέξεη ε έγγξαθε απάληεζε ηνπ. Γηαηάθηε ή ηεο αξκφδηαο γηα ηελ πιεξσκή ηεο απαηηήζεψο αξρήο.
Αλ ε αξκφδηα δεκφζηα αξρή δελ απαληήζεη, ε παξαγξαθή αξρίδεη κεηά πάξνδν έμη κελψλ απφ ηε
ρξνλνινγία ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο. Τπνβνιή δεχηεξεο αηηήζεσο δελ δηαθφπηεη εθ λένπ ηελ
παξαγξαθή. γ) ...» (άξζξν 93).
Απνθαζίδεη:
Κεξχζζεη ηε δίθε θαηεξγεκέλε, θαηά ην κέξνο πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο Ν.Α. Αραΐαο θαη γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.1.2002 έσο 30.6.2002.
Κεξχζζεη ηε δίθε θαηεξγεκέλε, θαηά ην κέξνο πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ γηα
ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.3.2001 έσο 31.12.2001.
Γέρεηαη ελ κέξεη ηελ θξηλφκελε αγσγή θαηά ην κέξνο πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ, γηα ηνπο εηο ην ηζηνξηθφ παξαηηζέκελνπο ιφγνπο.
Τπνρξεψλεη ην ελαγφκελν Διιεληθφ Γεκφζην λα θαηαβάιεη ζηνλ ελάγνληα ην ζπλνιηθφ πνζφ
ησλ δχν ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ εβδνκήληα έμη Δπξψ θαη εβδνκήληα δχν ιεπηψλ (2.676,72), µε ην
λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξίαο, φπσο απηφ ππνινγίδεηαη γηα ηνπο ηδηψηεο, απφ ηελ επνκέλε ηεο
επίδνζεο ηεο αγσγήο (ήηνη απφ 31.1.2009) θαη κέρξηο πιήξνπο εμνθιήζεσο.
Απαιιάζζεη ην ελαγφκελν ειιεληθφ δεκφζην απφ ηα δηθαζηηθά έμνδα ηνπ ελάγνληνο.
Με ην ππ’ αξηζ.223-1105/θ.Μ1554/23.8.2018 έγγξαθν ηνπ ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο
πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ αλαθέξεη:
αο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα ηελ ππ' αξηζ. 629/2014 απφθαζε ζε πκβνχιην ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπηθξαηείαο, εθδνζείζα θαη' άξζξν 34Α ηνπ ΠΓ ηεο 18/1989, µε ηελ νπνία έγηλε δεθηή ελ κέξεη ε
αίηεζε αλαίξεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά ηνπ Κσλ/λνπ Μπξίληα ηνπ Ζιία, ππαιιήινπ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν απφ 1.1.1998 έσο 21.10.2001 (Γηεχζπλζε
Δζσηεξηθψλ ηεο Ννκαξρίαο Αραΐαο) θαη αλαηξέζεθε ελ κέξεη ε ππ' αξηζ. 228/2011 απφθαζε ηνπ
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, ε νπνία δηαβηβάδεηαη επίζεο. Αθνινχζσο, ην
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, κε ηελ αλσηέξσ απφθαζή ηνπ, θξάηεζε ηελ ππφζεζε, δίθαζε ηελ αγσγή
ηνπ αλσηέξσ ππαιιήινπ πεξί θαηαβνιήο ζε απηφλ ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ λ.
2470/1997 νηθνγελεηαθήο παξνρήο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.1.1998 έσο 30.6.2002, ηελ νπνία
δέρζεθε ελ κέξεη θαη ππνρξέσζε ην Γεκφζην λα θαηαβάιεη ζε απηφλ ην πνζφ ησλ 1.831,25 επξψ
εληφθσο µε ην εθάζηνηε ηζρχνλ επηηφθην ππεξεκεξίαο, αληί ηνπ πνζνχ ησλ 2.676,72 επξψ εληφθσο µε
ην ίδην επηηφθην πνπ ηνπ είρε επηδηθαζηεί κε ηελ αλαηξεζηβαιιφµελε απφθαζε, ιφγσ παξαγξαθήο ησλ
αμηψζεψλ ηνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.1.1998 έσο 31.12.1998, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ιφγν
αλαίξεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ έγηλε δεθηφο.
Με ην ππ’ αξηζ. 49541/18.9.2018 έγγξαθν ην ηκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο & Δθθαζάξηζεο
δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ δηαβίβαζε ην θάθειν ηνπ πξψελ ππαιιήινπ γηα πιεξσκή ζηελ
Πάηξα.

ΑΔΑ: ΨΘΑΑ7Λ6-ΓΨ1
Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο, απφ ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο, επί ηνπ αλσηέξσ επηδηθαδφκελνπ πνζνχ
ππνινγίδνληαη λνκίκσο απφ 1.2.2009 κε βάζε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν.2842/2000. Μεηά ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπο ζπληάρζεθε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ην παξαθάησ πηλάθην ηφθσλ χςνπο
Υηιίσλ ηεηξαθνζίσλ εμήληα επηά επξψ θαη πελήληα ηξηψλ ιεπηψλ (1.467,53).
ΠΙΝΑΚΙΟ ΣΟΚΩΝ ΔΠΙΓΙΚΑΘΔΝΣΟ ΠΟΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ 228/2011 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ
ΜΟΝΟΜΔΛΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ 629/2014 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ, ΔΠΙ ΣΗ 1202/27.12.2002 ΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΡΩΗΝ
ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΟΤ ΗΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ
ΠΑΡΟΥΗ, ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΟΜΔΝΗ ΔΠΙΓΟΗ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙ 1.2.2009
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ

ΔΠΙΓΙΚΑΘΔΝ
ΠΟΟΝ

ΔΠΙΣΟΚΙΟ

10,00%
9,50%
9,25%
8,75%
9,00%
9,25%
Μπξίληαο Κσλζηαληίλνο
ηνπ Ζιία

9,00%
1.831,25
8,75%
8,50%
8,00%
7,75%
7,40%
7,30%
7,25%

 Τ Ν Ο Λ Α

1.831,25

ΔΣΗ
(ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΣΟΚΟΤ)

1.2.2009 10.3.2009
11.3.2009 27.4.2009
8.4.2009 12.5.2009
13.5.2009 12.4.2011
13.4.2011 12.7.2011
13.7.2011 8.11.2011
9.11.2011 13.12.2011
14.12.2011 10.7.2012
11.7.2012 7.5.2013
8.5.2013 12.11.2013
13.11.2013 10.6.2014
11.6.2014 9.9.2014
10.9.2014 15.3.2016
16.3.2016 8.2.2019

ΥΡΟΝΙΚΗ
ΠΔΡΙΟΓΟ
(Ημέρες)

ΣΟΚΟΙ

38

19,07

28

13,35

35

16,24

700

307,30

91

41,09

119

55,23

35

15,80

210

91,96

301

128,16

189

75,86

210

81,65

91

33,79

553

202,46

1060

385,57

3660

1.467,53

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για:
Σελ έγθξηζε δαπάλεο επηδηθαζζέληνο πνζνχ θαηφπηλ έθδνζεο ηεο 228/2011 απφθαζεο ηνπ
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ θαη ηεο απφθαζεο 629/2014 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο, θαηφπηλ ηεο 1202/27.12.2002 αγσγήο ηνπ πξψελ ππαιιήινπ ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο Αραΐαο, Κσλζηαληίλνπ Μπξίληα ηνπ Ζιία, γηα νηθνγελεηαθή παξνρή γάκνπ θαη ηέθλσλ
γηα ην δηάζηεκα 1.1.1999 έσο 28.2.2001 θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ
Σξηψλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ ελελήληα νθηψ επξψ θαη εβδνκήληα νθηψ ιεπηψλ (3.298,78) ηα νπνία
αθνξνχλ i) ην επηδηθαζζέλ κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε θεθάιαην, πνζνχ Υηιίσλ νθηαθνζίσλ ηξηάληα
έλα επξψ θαη είθνζη πέληε ιεπηψλ (1.831,25), ii) ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο κε ην λφκηκν επηηφθην ηεο
απφθαζεο 228/2011 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ, φπσο απηφ ππνινγίδεηαη γηα ηνπο ηδηψηεο, απφ
ηηο 1.2.2009 επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο αγσγήο, πνζνχ χςνπο Υηιίσλ ηεηξαθνζίσλ εμήληα επηά επξψ
θαη πελήληα ηξηψλ ιεπηψλ (1.467,53).
Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Αραΐαο θαη εηδηθφηεξα ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 01.072. «ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ
ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΚΔΚ» θαη ηνλ Κσδηθφ 0892.01.1231 «Πάζεο

ΑΔΑ: ΨΘΑΑ7Λ6-ΓΨ1
θχζεσο δαπάλεο γηα εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ (ηξέρνλ έηνο)
(Λνηπέο Γαπάλεο)». Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζ. 57651/4354/21.2.2019 (ΑΓΑ:
Χ5ΠΦ7Λ6-ΣΕ) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

ΑΔΑ: ΨΘΑΑ7Λ6-ΓΨ1
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 42308/3532/08.02.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ & Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε επηδηθαζζέληνο πνζνύ θαηόπηλ έθδνζεο ηεο 228/2011 απόθαζεο ηνπ
Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ θαη ηεο απόθαζεο 629/2014 ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπηθξαηείαο, θαηόπηλ ηεο 1202/27.12.2002 αγσγήο ηνπ πξώελ ππαιιήινπ ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο Αραΐαο, Κσλζηαληίλνπ Μπξίληα ηνπ Ζιία, γηα νηθνγελεηαθή παξνρή γάκνπ θαη
ηέθλσλ γηα ην δηάζηεκα 1.1.1999 έσο 28.2.2001 θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ
ησλ Σξηώλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ ελελήληα νθηώ επξώ θαη εβδνκήληα νθηώ ιεπηώλ (3.298,78) ηα
νπνία αθνξνύλ i) ην επηδηθαζζέλ κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε θεθάιαην, πνζνύ Υηιίσλ νθηαθνζίσλ
ηξηάληα έλα επξώ θαη είθνζη πέληε ιεπηώλ (1.831,25), ii) ηνπο ηόθνπο ππεξεκεξίαο κε ην λόκηκν
επηηόθην ηεο απόθαζεο 228/2011 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ, όπσο απηό ππνινγίδεηαη γηα ηνπο
ηδηώηεο, από ηηο 1.2.2009 επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο αγσγήο, πνζνύ ύςνπο Υηιίσλ ηεηξαθνζίσλ
εμήληα επηά επξώ θαη πελήληα ηξηώλ ιεπηώλ (1.467,53).
Ζ δαπάλε βαξύλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2019 ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Αραΐαο θαη εηδηθόηεξα ηνλ Δηδηθό Φνξέα 01.072.
ΔΧΣΔΡΗΚΖ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ,

Γ/ΝΖ

«ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ,

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΚΔΚ» θαη ηνλ Κσδηθό
0892.01.1231 «Πάζεο θύζεσο δαπάλεο γηα εθηέιεζε δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ
πξάμεσλ (ηξέρνλ έηνο) (Λνηπέο Γαπάλεο)». Γηα ην ζθνπό απηό έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζ.
57651/4354/21.2.2019 (ΑΓΑ: Χ5ΠΦ7Λ6-ΣΕ) απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

