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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 381/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 67557/4920/4.3.21019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 381/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης επιδικασθέντος ποσού κατόπιν έκδοσης της 139/2018
απόφασης του Ειρηνοδικείου Πατρών επί της 214/2016 αγωγής του Αθανασίου Μαρτσούκα και
διάθεση πίστωσης ποσού Πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών
(5.811,58) από τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019», για δικές σας
ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
7η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

66959/707/1.3.2019 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 - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Βεργοπούλου Παρασκευή - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καπράλος Σπυρίδων - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. 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.

Παρασκευόπουλος

Γεράσιμος, Καρδάρα Ευσταθία 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: 381/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 20ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης που το σώμα
συμφώνησε ομόφωνα με τίτλο: «Έγκριση δαπάνης επιδικασθέντος ποσού κατόπιν έκδοσης της
139/2018

απόφασης του Ειρηνοδικείου Πατρών επί της 214/2016 αγωγής του Αθανασίου

Μαρτσούκα και διάθεση πίστωσης ποσού Πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα
οκτώ λεπτών (5.811,58) 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: 67557/4920/4.3.21019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών,
η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
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
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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.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 198 & 199 του Ν.3852/2010 ισχύουν:
Άρθρο 198 «Επιχειρήσεις των καταργούμενων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών
διαμερισμάτων». Οι περιφέρειες που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την
έναρξη της λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων νομαρχιακών
αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών διαμερισμάτων, ως προς τις επιχειρήσεις αυτών. Σε αυτά τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις περιλαμβάνονται, μέχρι τη λήξη τους, και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, καθώς και οι
συμβάσεις εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου.
Άρθρο 199 «Μεταβατικές ρυθμίσεις για τις περιφερειακές επιχειρήσεις - Μετατροπή - Λύση επιχειρήσεων».
Παράγραφος 1. Από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών, υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις των
νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων που καταργούνται, λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση. Η
εκπλήρωση των σκοπών των επιχειρήσεων που λύονται γίνεται είτε από επιχειρήσεις στις οποίες μετέχει η
περιφέρεια είτε από την ίδια την περιφέρεια με αντίστοιχη αναδοχή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών
τους……… Παράγραφος 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης των επιχειρήσεων και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια.
Με την απόφαση 54706/30.11.2011 του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός της διαδικασίας λύσης και
εκκαθάρισης αμιγών επιχειρήσεων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων» και στο άρθρο 1
ορίζεται: «1. Οι αμιγείς νομαρχιακές επιχειρήσεις λύονται με απόφαση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου,
η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στην οικεία
περιφέρεια». Στο δε άρθρο 3 ορίζεται: «1. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις,
εισπράττονται οι απαιτήσεις και εξοφλούνται τα χρέη ή οι οφειλές της επιχείρησης. Το σύνολο της περιουσίας
της επιχείρησης ή μέρος αυτής ρευστοποιείται μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των χρεών ή οφειλών της
επιχείρησης δεν μπορεί να εξοφληθεί από τα εισπραττόμενα έσοδα. 2. Το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης
περιέρχεται στην οικεία περιφέρεια. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από το περιφερειακό
συμβούλιο, το οποίο επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών, από κάθε ευθύνη».
Με την υπ’ αριθμό 138/2011 (14η Συνεδρίαση στις 27.6.2011) απόφασή του, το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας, με τίτλο «Εξέλιξη Αναπτυξιακών Εταιρειών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», αποφάσισε:
1. Τη μετεξέλιξη της Ηλειακής Α.Ε., σε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως
εξής:
 Μετονομασία εταιρείας
 Μεταφορά έδρας στη διοικητική έδρα της Περιφέρειας
 Αναδοχή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της αμιγούς νομαρχιακής επιχείρησης ΝΕΑ (Αχαΐα).
2. Τη συνέχιση της λειτουργίας της αμιγούς νομαρχιακής επιχείρησης ΝΕΑ (Αχαΐα) μέχρι το τέλος των
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που υλοποιεί, προθεσμία που θα λήξει όταν ολοκληρωθεί η οργάνωση της
Περιφερειακής Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία και θα αναδεχθεί τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματά της. Στη συνέχεια για τη ΝΕΑ θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάργησης, λύσης και εκκαθάρισης.
Με την υπ’ αριθμό 127/2013 (11η Συνεδρίαση στις 22.5.2013) (ΦΕΚ.1698Β’/10.7.2013) απόφαση του µε θέμα:
«Λύση της αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης με την επωνυμία «Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης –
Ν.Ε.Α.», το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «εγκρίνει τη λύση της αμιγούς Νομαρχιακής
Επιχείρησης με την επωνυμία «Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης – Ν.Ε.Α.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 199 του Ν.3852/2010». Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε στο αριθ. 1698Β’/2013 Φ.Ε.Κ.
Με την υπ’ αριθμό 60/2014 (7η Συνεδρίαση στις 15.4.2014) απόφαση µε θέμα: «Έγκριση έκθεσης ελέγχου
λήξης της εκκαθάρισης Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης –Ν.Ε.Α», το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής
Ελλάδας «εγκρίνει, την έκθεση ελέγχου λήξης της εκκαθάρισης της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης –
Ν.Ε.Α και των λογαριασμών που αναφέρονται σε αυτή, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση του
πρώην Προέδρου της Ν.Ε.Α κ. Γεωργίου Αθανασόπουλου και υπογράφονται από τους, οριζόμενους με την υπ’
αριθμό 186/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκκαθαριστές τους ορκωτούς ελεγκτές Γεώργιο
Κουτρουµάνη και Δημήτριο Παππά. Απαλλάσσει τους εκκαθαριστές από κάθε ευθύνη».
Στην έκθεση λήξης της εκκαθάρισης της Ν.Ε.Α., στο παθητικό και συγκεκριμένα στο μέρος ΙΙ καταγράφονται
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες χρήζουν άμεσης καταβολής ως ο παρακάτω πίνακας:
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
12.967,57

Προμηθευτές
Ανάλυση:
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Α/Α

Λογαριασμός

Περιγραφή

1

50.00.00.0145

2
3
4
5
6

50.00.00.0172
50.00.00.0181
50.00.00.0185
50.00.00.0188
50.00.00.0190

7

50.00.00.0216

8

50.00.00.0275

9

50.00.00.0278

Κασιώνης Γεώργιος & Σια Ο.Ε.Παραγωγή Διαφήμισης
Τσιμπλοστεφανάκης Ευάγγελος
Αθανασόπουλος Γεώργιος
Γιαννακόπουλος Γαβριήλ
Κατριβέσης Φώτιος
Πυλαρινός Νικόλαος
Μαρτσούκας Αθανάσιος - Γενικοί
Καθαρισμοί "Λάμψη"
PROMAID Α.Ε. - Διεθνής
Προωθητική
Τσάνης Νικόλαος

10

50.00.00.0279

Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία
Σύνολο

Τρέχουσα
Αξία
2.740,41
220,60
4.901,69
200,55
220,60
220,61
4.120,50
162,12
100,27
80,22
12.967,57

Οι υποχρεώσεις αφορούν α) αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Επιχείρησης
Ανάπτυξης για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποδείξεις δαπανών, έχει αποδοθεί στο Ελληνικό
Δημόσιο ο αναλογούν φόρος 20% και χαρτόσημο 3,6%, β) δαπάνες προώθησης και διαφήμισης και γ) δαπάνες
καθαριότητας.
Με την υπ’ αριθμό 1245/2014 (50η Συνεδρίαση στις 29.12.2014) απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή,
«Εγκρίνει την καταβολή δαπανών που προέκυψαν από την εκκαθάριση της Νομαρχιακής Επιχείρησης
Ανάπτυξης Ν.Ε.Α., το προϊόν της οποίας εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και μεταφέρθηκε στην
Περιφέρεια, αφορούν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως ο ανωτέρω πίνακας και περιλαμβάνουν τις
δαπάνες:
Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Α.
Δαπάνες Προώθησης και Διαφήμισης
Δαπάνες Καθαριότητας
Σύνολο

5.944,54
2.902,53
4.120,50
12.967,57

Η οικονομική υπηρεσία της Περιφέρειας προχώρησε στον έλεγχο, τη συγκέντρωση και αποστολή
δικαιολογητικών δαπάνης, των οφειλών της λυθείσας και εκκαθαρισθείσας Νομαρχιακής Επιχείρησης
Ανάπτυξης, προς εκκαθάριση και ενταλματοποίηση στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. Η οποία με τα
9026/27.10.2014 και 5935/8.7.2015 έγγραφά της επέστρεψε τα παραστατικά με την αιτιολογία, ότι δεν είναι
δυνατή η εκκαθάριση και ενταλματοποίησή τους αφού από τα επισυναφθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι
εν λόγω δαπάνες πρέπει να πληρωθούν από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(Α.Ε.Π.Δ.Ε.) στην οποία έχουν μεταφερθεί όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Ν.Ε.Α.
Ο Αθανάσιος Μαρτσούκας του Νικολάου, κάτοικος Ψαθοπύργου Αχαΐας, ζητά να γίνει δεκτή η από 13.10.2016
αγωγή του κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας, µε αριθμό πράξης κατάθεσης 214/2016,
σύμφωνα με την οποία διατηρεί στον Ψαθόπυργο Αχαΐας επιχείρηση γενικών καθαρισμών µε την επωνυμία
«ΛΑΜΨΗ» και στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του αυτής από το 2006, ανέλαβε µε έγκυρη σύμβαση έργου,
διεπόμενη από τις διατάξεις του αστικού δικαίου, τον καθαρισμό των γραφείων της νομαρχιακής επιχείρησης
με την επωνυμία «Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Ν.Ε.Α.», επί της οδού Δημητρίου Υψηλάντη 8 και
Μαιζώνος έναντι μηνιαίας αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ύψους 399,75 ευρώ και στην Βιομηχανική
Περιοχή Πατρών, έναντι μηνιαίας αμοιβής ύψους 123 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Βάσει της υπ’ αριθ.
41/8.5.1997 (ΦΕΚ 418Β’/26.5.1997) απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αχαΐας και κατ' εφαρμογή των
προαναφερόμενων διατάξεων, είχε συστηθεί η αμιγής Νομαρχιακή επιχείρηση στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αχαΐας με την επωνυμία «Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης ΝΕΑ», διεπόμενη από τις διατάξεις του Π.Δ.
331|1996, η οποία λύθηκε, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 199 του Ν. 3852/2010 βάσει της υπ'
αριθ.127/22.5.2013 (ΦΕΚ.1698Β’/10.7.2013) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Εν
τούτοις, η ανωτέρω νομαρχιακή επιχείρηση δεν είχε καταβάλει στον ενάγοντα τις αμοιβές του για τις υπηρεσίες
που παρείχε κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2013 συνολικού ύψους
4.120,75 ευρώ.
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Με την 139/2018 απόφαση του το Ειρηνοδικείο Πατρών (Ειδικές Διατάξεις Μικροδιαφορών) αποφάσισε:
Δέχεται την υπ’ αριθ. 214/2016 αγωγή του Αθανασίου Μαρτσούκα.
Υποχρεώνει την εναγόμενη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των τεσσάρων
χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (4.120,75) νομιμοτόκως ως εξής : α) το ποσό των
399,75 ευρώ από την 3.3.2013, β) το ποσό των 399,75 ευρώ από την 31.3.2013, γ) το ποσό των 399,75 ευρώ
από την 6.5.2013, δ) το ποσό των 123 ευρώ από την 6.5.2013, ε) το ποσό των 399,75 ευρώ από την 23.6.2013,
στ) το ποσό των 399,75 ευρώ από την 12.7..2013, ζ) το ποσό των 399,75 ευρώ από την 11.8.2013, η) το ποσό
των 399,75 ευρώ από την 31.8.2013, θ) το ποσό των 399,75 ευρώ από την 3.3.2013, ι) το ποσό των 399,75
ευρώ από την 3.3.2013, κ) το ποσό των 399,75 ευρώ από την 3.3.2013 έως την πλήρη εξόφληση.
Επιβάλλει εις βάρος της εναγόμενης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα
οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00).
Κατά το άρθρο 512 ΚΠολΔ, οι αποφάσεις των Ειρηνοδικείων σε διαφορές που εκδικάζονται κατά τις ειδικές
διατάξεις των άρθρων 466 έως 472 είναι ανέκκλητες.
Οι τόκοι υπερημερίας, σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης, επί των ανωτέρω επιδικαζόμενων ποσών
υπολογίζονται νομίμως από 3.3.2013 και μέχρι εξόφλησής του, υπολογιζόμενο με το νόμιμο επιτόκιο 6% που
ορίζεται από το άρθρο 21 του κανονιστικού (κωδικοποιητικού) διατάγματος της 26.6/10.7.1944 «Περί
κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου» (ΦΕΚ.139) και το οποίο σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 25/2012
απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, δεν αντίκειται στα άρθρα 4 παράγραφοι 1 και 5, 20 παράγραφος
1 & 25 παράγραφος 1 εδάφιο δ’ του Συντάγματος. Μετά τον υπολογισμό τους συντάχθηκε από την Οικονομική
υπηρεσία το παρακάτω πινάκιο τόκων ύψους Χιλίων τετρακοσίων σαράντα ένα ευρώ και οκτώ λεπτών
(1.441,08).

ΠΙΝΑΚΙΟ ΤΟΚΩΝ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 139/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΠΙ ΤΗΣ 2014/2016 (13.10.2016) ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΤΣΟΥΚΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΥΘΕΙΣΑ "ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ", ΜΕ ΤΟ
ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Αθανάσιος Μαρτσούκας του
Νικολάου

Σ Υ Ν Ο Λ Α

ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝ
ΠΟΣΟΝ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

399,75
399,75
399,75
123,00
399,75
399,75
399,75
399,75
399,75
399,75
399,75
4.120,50

6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%

ΕΤΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(Ημέρες)
2164
2137
2102
2102
2054
2036
2007
1987
2164
2164
2164
23081

ΤΟΚΟΙ
144,20
142,41
140,07
43,09
136,88
135,68
133,74
132,41
144,20
144,20
144,20
1.441,08

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για:
Την έγκριση δαπάνης επιδικασθέντος ποσού κατόπιν έκδοσης της 139/2018 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Πατρών, κατόπιν αγωγής του Αθανασίου Μαρτσούκα του Νικολάου, ως αμοιβή
υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της λυθείσας και εκκαθαρισθείσας «Νομαρχιακής Επιχείρησης
Ανάπτυξης Α.Ε.» από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2013 και διάθεση πίστωσης μέχρι του
συνολικού ποσού των Πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (5.811,58) τα
οποία αφορούν i) το επιδικασθέν με την ανωτέρω απόφαση κεφάλαιο, ποσού Τεσσάρων χιλιάδων εκατόν
είκοσι ευρώ και πενήντα λεπτών (4.120,50), ως αμοιβή υπηρεσιών καθαριότητας, ii) τους τόκους
υπερημερίας με το νόμιμο επιτόκιο 6% που ορίζεται από το άρθρο 21 του κανονιστικού
(κωδικοποιητικού) διατάγματος της 26.6/10.7.1944 «Περί κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου»
(ΦΕΚ.139), από τις 3.3.2013, σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης, ποσού ύψους Χιλίων
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τετρακοσίων σαράντα ένα ευρώ και οκτώ λεπτών (1.441,08), iii) δικαστικά έξοδα ποσού διακοσίων
πενήντα ευρώ (250,00).
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. 1506/67489/4918/4.3.2019 (ΑΔΑ:667Γ7Λ6-511) 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.
 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».
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 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: 67557/4920/4.3.21019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη δαπάνη επιδικασθέντος ποσού κατόπιν έκδοσης της 139/2018 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Πατρών, κατόπιν αγωγής του Αθανασίου Μαρτσούκα του Νικολάου, ως αμοιβή
υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της λυθείσας και εκκαθαρισθείσας «Νομαρχιακής
Επιχείρησης Ανάπτυξης Α.Ε.» από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2013 και διάθεση
πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού των Πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα
οκτώ λεπτών (5.811,58) τα οποία αφορούν i) το επιδικασθέν με την ανωτέρω απόφαση κεφάλαιο,
ποσού Τεσσάρων

χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ και πενήντα λεπτών (4.120,50), ως αμοιβή

υπηρεσιών καθαριότητας, ii) τους τόκους υπερημερίας με το νόμιμο επιτόκιο 6% που ορίζεται από
το άρθρο 21 του κανονιστικού (κωδικοποιητικού) διατάγματος της 26.6/10.7.1944 «Περί κώδικος
των νόμων περί δικών του Δημοσίου» (ΦΕΚ.139), από τις 3.3.2013, σύμφωνα με το διατακτικό της
απόφασης, ποσού ύψους Χιλίων τετρακοσίων σαράντα ένα ευρώ και οκτώ λεπτών (1.441,08), iii)
δικαστικά έξοδα ποσού διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00).

Η δαπάνη βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας και ειδικότερα τον Ειδικό Φορέα 01.072.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,

Δ/ΝΣΗΣ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΑΔΑ: 6ΩΟΜ7Λ6-5ΦΚ
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. 1506/67489/4918/4.3.2019 (ΑΔΑ:667Γ7Λ6-511)
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
Η Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου
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