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Πάτρα 28 Μαρτίου 2019
Αρ. Πρωτ: 81288/865
ΠΡΟΣ: Δ/νση Οικονομικού-Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Π.Δ.Ε. –Τμήμα
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 733/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 81275/5845/15.3.2019 εισήγηση

της Δ/νσης Οικονομικού-

Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. –Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών .

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 733/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης κατόπιν έκδοσης της ΔΔΠ551/2018 διαταγής
πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Πατρών επί της από 1.8.2018 (ΑΔΠ79) αίτηση της
Κοινοπραξίας «Κ/Ξ Αλέξανδρος Βουτυράς – Στέφανος Πεννιάς» για την καταβολή τόκων
υπερημερίας των 7ου & 8ου λογαριασμού του έργου «Αποπεράτωση 64ου Δημοτικού Σχολείου
Πατρών» και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των Είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα
ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (29.640,77) από

τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής

Ενότητας Αχαΐας έτους 2019», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας

Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
27η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

89998/966/22.3.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Καπράλος Σπυρίδων - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Σταθούλιας Γεώργιος, 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, 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 733/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 123ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση δαπάνης κατόπιν έκδοσης της ΔΔΠ551/2018 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού
Εφετείου Πατρών επί της από 1.8.2018 (ΑΔΠ79) αίτηση της Κοινοπραξίας «Κ/Ξ Αλέξανδρος
Βουτυράς – Στέφανος Πεννιάς» για την καταβολή τόκων υπερημερίας των 7ου
λογαριασμού

του

& 8ου

έργου «Αποπεράτωση 64ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» και διάθεση

πίστωσης μέχρι του ποσού των Είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ και εβδομήντα
επτά λεπτών (29.640,77) 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: 81275/5845/15.3.2019 εισήγηση

της Δ/νσης Οικονομικού-

Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. –Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, 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
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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. Με την απόφαση 39/2019 (5η
Συνεδρίαση στις 12.3.2019), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Α’ τροποποίηση του
Προϋπολογισμού έτους 2019 της Περιφέρειας».
Με την από 1.8.2018 (αρ. κατ. ΑΔΠ79/1-8-2018) αίτηση της, η Κοινοπραξία µε την επωνυμία «Κ/Ξ
Αλέξανδρος Βουτυράς-Στέφανος Πεννιάς», κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ως καθολικού διαδόχου
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας), επεδίωξε να εκδοθεί διαταγή πληρωμής για χρηματική αξίωση που
είχε κατά της Περιφέρειας, η οποία, σύμφωνα µε τα έγγραφα που επικαλέστηκε και προσκόμισε, πηγάζει από
διοικητική σύμβαση δημοσίου έργου που είχε συναφθεί μεταξύ αυτών στο πλαίσιο αντίστοιχων εμπορικών
συναλλαγών και ανέρχεται στο ποσό των 19.155,51 ευρώ, που αντιστοιχεί σε τόκους καθυστερημένης
εξόφλησης λογαριασμών του παραπάνω έργου.
Ειδικότερα με την από 7.3.2008 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της αιτούσας κοινοπραξίας και της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας και διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων (ν.
1418/1983, σε συνδυασμό µε το Π.Δ. 669/1985 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
Ν.2229/1994 και το Ν. 2940/2001, Ν. 3263/2004, Ν. 3316/2005 και Ν. 3669/2008, Π.Δ. 402/1996, 210/1997,
410/1995, 334/2000, 166/2003) ανατέθηκε µε απευθείας ανάθεση στην αιτούσα, κατόπιν δημοπρασίας, η
εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση 64ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών», έναντι τιμήματος 447.797,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., σύμφωνα µε τους εγκριθέντες όρους της σχετικής με το έργο
αυτό μελέτης. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αυτής, ως χρόνος περάτωσης του έργου ορίστηκε η
2.3.2009. Περαιτέρω, ορίστηκε ότι η αποπληρωμή του τιμήματος θα γίνεται τμηματικά μετά την έγκριση των
σχετικών λογαριασμών - πιστοποιήσεων. Η οριστική παραλαβή του έργου εγκρίθηκε µε την υπ' αριθμό
2143/20.12.2010 απόφαση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας.
Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου υποβλήθηκαν από την αιτούσα, μεταξύ άλλων λογαριασμών, όπως αυτή
ισχυρίζεται, ο 7ος λογαριασμός, ποσού με το Φ.Π.Α. 85.442,00 ευρώ που εγκρίθηκε αρμοδίως, εκδοθείσας της
αντίστοιχης εντολής πληρωμής, καθώς και ο 8ος λογαριασμός, ποσού με το Φ.Π.Α. 61.105,00 που εγκρίθηκε
αρμοδίως, εκδοθείσας της 8ης εντολής πληρωμής. Για την πληρωμή των παραπάνω λογαριασμών η αιτούσα
υπέβαλε προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας την υπ’ αριθ. Η3039/25.5.2010 όχληση για τη νομιμότοκη
πληρωμή του 7ου και 8ου λογαριασμού, αντιστοίχως, εκ των οποίων ο πρώτος εξοφλήθηκε αρχικά μερικώς
και ειδικότερα ποσό 50.000 ευρώ εξοφλήθηκε έναντι της 7ης εντολής πληρωμής στις 30.12.2011 και το
υπόλοιπο ποσό ανερχόμενο σε 35.442,00 ευρώ εξοφλήθηκε στις 5.1.2012 έναντι της ανωτέρω εντολής
πληρωμής, ενώ ο δεύτερος εξοφλήθηκε στις 5.1.2012. Λόγω δε της καθυστερημένης εξόφλησης των ανωτέρω
λογαριασμών, η αιτούσα υπέβαλε στη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου και ειδικότερα στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδος, ως καθολική διάδοχο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, τον 11ο λογαριασμόΠιστοποίηση για την καταβολή των οφειλόμενων στην εν λόγω καθυστερημένη εξόφληση τόκων υπερημερίας,
ύψους 19.155,51 ευρώ, ο δε λογαριασμός αυτός εγκρίθηκε στις 23.11.2012 από τους επιβλέποντες μηχανικούς
της τελευταίας και στις 29.11.2012 εκδόθηκε από αυτήν η σχετική 11η εντολή πληρωμής. Κατόπιν τούτου, µε
το υπ' αριθμό 138315/2617/4.12. 2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας διαβιβάστηκε ο ανωτέρω λογαριασμός στη Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος προκειμένου να εξοφληθεί, αφού η αιτούσα προσκομίσει προηγουμένως τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, η δε αιτούσα εξέδωσε σχετικά το υπ' αριθμό 11/31.12.2012 τιμολόγιο, καταβάλλοντας
ταυτοχρόνως και το αναλογούν τέλος χαρτοσήμου (βλ. τη σχετική από 23-1-2013 δήλωση απόδοσης τελών
χαρτοσήμου και το με την αυτή ημερομηνία διπλότυπο είσπραξης ): Εξάλλου, µε την υπ' αριθμό 566/21.9.2012
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναγνωρίστηκε η σχετική με το
λογαριασμό αυτό απαίτηση της αιτούσας, η δε απόφαση αυτή εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμό
90049/16795/31.10.2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Λόγω της μη εξόφλησης του προαναφερομένου 11ου Λογαριασμού τόκων, η
αιτούσα υπέβαλε στην Περιφέρεια αίτηση την από 5.8.2013 έγγραφη όχληση για την εξόφλησή του. Ήδη, με την
υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα ζητά να εκδοθεί διαταγή πληρωμής για το ανωτέρω ποσό των 19.155,51 ευρώ,
νομιμοτόκως με το νόμιμο τόκο υπερημερίας της περίπτωσης 6 της Υποπαραγράφου Ζ3 της Παραγράφου 2 ου
άρθρου Πρώτου του ν. 4152/2013, από τις 30.1.2013 ή, επικουρικά, από τις 6.8.2013 και μέχρι την πλήρη
εξόφλησή της.
Με την υπ’αριθ.ΔΔΠ551/2018 Διαταγή Πληρωμής το Διοικητικό Εφετείο Πατρών Δέχεται την αίτηση.
Διατάσσει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να καταβάλει στην αιτούσα το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων
εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα ένα λεπτών (19.155,51 ευρώ), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας της
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περίπτωσης 6 της Υποπαραγράφου Ζ3 της Παραγράφου 2 του άρθρου Πρώτου του Ν. 4152/2013, από τις
30.1.2013 και μέχρι την πλήρη εξόφλησή της. Καταλογίζει σε βάρος της Περιφέρειας τα δικαστικά έξοδα της
αιτούσας, που ανέρχονται στο ποσό των πεντακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα Οκτώ λεπτών (510,68ευρώ).
Στη συνέχεια η εταιρεία «Κ/Ξ Αλέξανδρος Βουτυράς-Στέφανος Πεννιάς» κοινοποίησε το από 16.1.2019 α’
εκτελεστικό απόγραφο της υπ’ αριθ. 551/2018 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου
Πατρών, επιτάσσοντας την Περιφέρεια να καταβάλλει νόμιμα και εμπρόθεσμα τα εξής:
1) για επιδικασθέν κεφάλαιο 19.155,51 ευρώ.
2) για επιδικασθέντες τόκους αυτού, υπολογιζόμενους µε το επιτόκιο της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Ζ3
της παραγράφου Ζ του άρθρου Πρώτου ν. 4152/2013, από 30.1.2013 ως σήμερα ποσό 9.254,54 ευρώ.
3) για επιδικασθέντα δικαστικά έξοδα 510,68 ευρώ.
4) για αμοιβή σύνταξης της παρούσας επιταγής σύμφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων 633,24
ευρώ (510,68 ευρώ + ΦΠΑ 24% 122,56 ευρώ)
5) για α’ επίδοση της ως άνω Διαταγής στις 9.11.2018 43,40 ευρώ
6) για επίδοση της Διαταγής μετά της παρούσας 43,40 ευρώ
και τα ανωτέρω κονδύλια 3, 4, 5, 6 µε το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση
της παρούσας και ως την εξόφληση.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για:
Την έγκριση δαπάνης επιδικασθέντος ποσού με την έκδοση της αριθ. ΔΔΠ551/2018 Διαταγής Πληρωμής του
Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατόπιν της από 1.8.2018 (αρ. κατ. ΑΔΠ79) αίτησης της Κοινοπραξίας
Αλέξανδρος Βουτυράς – Στέφανος Πεννιάς και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού Είκοσι εννέα χιλιάδων
εξακοσίων σαράντα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (29.640,77), το οποίο αφορά: (α) το ποσό των Δέκα
εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (19.155,51) ως κεφάλαιο για αξίωση του
11ου λογαριασμού-Πιστοποίησης καταβολής οφειλόμενων τόκων υπερημερίας για καθυστερημένη εξόφλησης
των 7ου & 8ου λογαριασμού του έργου «Αποπεράτωση 64ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» σύμφωνα με το
11/31.12.2012 Τ.Π.Υ. (β) το ποσό των Εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα
τεσσάρων λεπτών (9.254,54) για επιδικασθέντες τόκους αυτού, υπολογιζόμενους µε το επιτόκιο της
περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Ζ3 της παραγράφου Ζ του άρθρου Πρώτου ν. 4152/2013, από 30.1.2013 (γ)
το ποσό των Πεντακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (510,68) ως καταλογισθέντα σε βάρος της
Περιφέρειας, δικαστικά έξοδα με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου, (δ) το ποσό των Επτακοσίων είκοσι
ευρώ και τεσσάρων λεπτών (720,04) για δαπάνες σύνταξης επιταγής και επίδοσης της διαταγής πληρωμής.
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. 1605/15.3.2019 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).
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 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.
 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: 81275/5845/15.3.2019 εισήγηση

της Δ/νσης Οικονομικού-

Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. –Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη δαπάνη επιδικασθέντος ποσού με την έκδοση της αριθ. ΔΔΠ551/2018 Διαταγής
Πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατόπιν της από 1.8.2018 (αρ. κατ. ΑΔΠ79) αίτησης
της Κοινοπραξίας Αλέξανδρος Βουτυράς – Στέφανος Πεννιάς και τη διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού Είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (29.640,77), το
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οποίο αφορά: (α) το ποσό των Δέκα εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα ενός
λεπτών (19.155,51) ως κεφάλαιο για αξίωση του 11ου λογαριασμού-Πιστοποίησης καταβολής
οφειλόμενων τόκων υπερημερίας για καθυστερημένη εξόφλησης των 7ου & 8ου λογαριασμού του
έργου «Αποπεράτωση 64ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» σύμφωνα με το 11/31.12.2012 Τ.Π.Υ.
(β) το ποσό των Εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών
(9.254,54) για επιδικασθέντες τόκους αυτού, υπολογιζόμενους µε το επιτόκιο της περίπτωσης 6 της
υποπαραγράφου Ζ3 της παραγράφου Ζ του άρθρου Πρώτου ν. 4152/2013, από 30.1.2013 (γ) το
ποσό των Πεντακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (510,68) ως καταλογισθέντα σε βάρος
της Περιφέρειας, δικαστικά έξοδα με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου, (δ) το ποσό των
Επτακοσίων είκοσι ευρώ και τεσσάρων λεπτών (720,04) για δαπάνες σύνταξης επιταγής και
επίδοσης της διαταγής πληρωμής.
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

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.
1605/15.3.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας

Σταθούλιας Γεώργιος

