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Πάτρα 29 Μαρτίου 2019
Αρ. Πρωτ: 90460/970
ΠΡΟΣ: Δ/νση Οικονομικού της Π.Δ.Ε. –Τμήμα
Προϋπολογισμού και Λογιστικής
Διαχείρισης.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 590/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 90426/6766/26.3.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της
Π.Δ.Ε. –Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 590/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης επιδικασθέντος
απόφασης

ΑΣ

47/2019

του

Τριμελούς

Συμβουλίου

του

ποσού κατόπιν έκδοσης
Διοικητικού

της

Πρωτοδικείου

Πατρών επί της από 23.2.2018 αίτησης των Βασιλικής χήρας Χριστόφορου Μπουσίου, ΆνναςΜαρίας Μπουσίου του Χριστοφόρου, Αγγελικής

Μπουσίου του Χριστοφόρου, συζ. Άγγελου

Μητσοτάκη και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ 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 590/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 8ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, που το σώμα
συμφώνησε ομόφωνα με τίτλο: «Έγκριση δαπάνης επιδικασθέντος ποσού κατόπιν έκδοσης της
απόφασης

ΑΣ

47/2019

του

Τριμελούς

Συμβουλίου

του

Διοικητικού

Πρωτοδικείου

Πατρών επί της από 23.2.2018 αίτησης των Βασιλικής χήρας Χριστόφορου Μπουσίου, ΆνναςΜαρίας Μπουσίου του Χριστοφόρου, Αγγελικής

Μπουσίου του Χριστοφόρου, συζ. Άγγελου

Μητσοτάκη και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ 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: 90426/6766/26.3.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της
Π.Δ.Ε. –Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, 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 Τροποποίηθηκε 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 κοινοποίηθηκαν
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.
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Με την υπ’ αριθ. 228/2018 (22η Συνεδρίαση στις 15.11.2018) απόφαση του, το Περιφερειακό Συμβούλιο
«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». Η απόφαση αυτή αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.
56584/20.3.2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου.
Με την από 23.2.2018 αίτηση τους, ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πατρών, οι αιτούσες, Βασιλική χήρα Χριστοφόρου Μπουσίου, Άννα-Μαρία Μπουσίου του
Χριστοφόρου & Αγγελική Μπουσίου του Χριστοφόρου, συζύγου Αγγέλου Μητσοτάκη, ύστερα από την έκδοση
του υπ' αριθ.1400/2018 πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ 61/2004 (Α΄ 54), ζητούν να
διαπιστωθεί εκ νέου η μη συμμόρφωση της Διοίκησης, ειδικότερα δε της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προς
την υπ' αριθ. 1544/2009 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, η οποία αφορά σε άρση
της δέσμευσης που επιβλήθηκε σε ακίνητό τους. Οι αιτούσες παραπονούνται για τη μη συμμόρφωση της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, ήδη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προς την 1544/2009 απόφαση του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών. Με την τελευταία απόφαση, κατ’ αποδοχή προσφυγής μεταξύ
των άλλων και των αιτουσών, ακυρώθηκε η 10361/20.8.2004 απορριπτική απάντηση του Διευθυντή της
Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της ως άνω Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία είχε εκδοθεί
επί των από 5.6.2004 αιτήσεων, μεταξύ άλλων και των αιτουσών, για άρση μη συντελεσμένης ολικής
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Η εν λόγω απαλλοτρίωση είχε επιβληθεί με την Γ55349/2229/8.9.1983 απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ.685Δ’/21.11.1983) σε ακίνητο
επιφάνειας 598,80 τ.μ. που ευρίσκεται στο 77 οικοδομικό τετράγωνο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του
Δήμου Πατρέων, στην περιοχή «Άγιος Ιωάννης Πράτσικας» και του οποίου οι αιτούσες φέρονται συγκύριες,
προκειμένου να δημιουργηθεί κοινόχρηστος χώρος (πλατεία).
Το Συμβούλιο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών , με το 7/2012 πρακτικό του, αφού έκρινε ότι η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκε πλέον το ζήτημα της τροποποίησης
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης), καθυστέρησε πλέον των τριών (3)
ετών από τη δημοσίευση και κοινοποίηση της πιο πάνω δικαστικής απόφασης, (31.7.2009 και 8.10.2009
αντιστοίχως) χωρίς να κινήσει τη διαδικασία συμμόρφωσής της προς την απόφαση αυτή, διαπίστωσε, εν
κατακλείδι, αδικαιολόγητη μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την 1544/2009 απόφαση του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πατρών και κάλεσε, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παράγραφος 1 του Ν.3068/2002 (274Α’) και 3
παράγραφος 2 του Π.Δ. 61/2004, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να συμμορφωθεί μέσα σε ένα τρίμηνο από
την κοινοποίησή του πρακτικού του, προς την προεκτεθείσα δικαστική απόφαση υπό την επιφύλαξη ότι στο ίδιο
χρονικό διάστημα οι αιτούσες θα έχουν προσκομίσει όλα τα στοιχεία που τις αφορούν.
Τέλος το Συμβούλιο αφού διαπίστωσε ότι η Διοίκηση εξακολουθεί αδικαιολογήτως να μη συμμορφώνεται προς
την ανωτέρω δικαστική απόφαση και ότι συντρέχει νόμιμος λόγος προσδιορισμού ενός χρηματικού ποσού, το
οποίο πρέπει να καταβληθεί στην αιτούσα ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση της Διοικήσεως προς δικαστική
απόφαση. Το συμβούλιο εκτιμώντας τη φύση της διαφοράς και τις συντρέχουσες συνθήκες της μη
συμμορφώσεως καθώς και τις συνέπειές της, προσδιόρισε σε δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ το ποσό που η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, πρέπει να καταβάλει στις αιτούσες ενώ παραμένει ακέραιη η υποχρέωση
συμμορφώσεως της Διοικήσεως προς την παραπάνω δικαστική απόφαση (Απόφαση Συμμόρφωσης ΑΣ 6/2013
του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών).
Στο άρθρο 1 του Ν. 3068/2002 (Α΄ 274) ορίζεται ότι : «Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και
τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς
τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της
υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων» και στο άρθρο 3 ότι : «1. Το αρμόδιο τριμελές
συμβούλιο, εάν μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου διαπιστώσει καθυστέρηση, παράλειψη η άρνηση
συμμόρφωσης ή πλημμελή συμμόρφωση προς τα κριθέντα με δικαστική απόφαση, καλεί την αρχή που
υποχρεούται σε συμμόρφωση να εκθέσει μέσα σε ένα μήνα τις απόψεις της και να υποβάλει τα στοιχεία που
έχει στη διάθεσή της. Ακολούθως, αν μετά τη σχετική έρευνα, διαγνώσει ότι η καθυστέρηση, παράλειψη ή
άρνηση συμμόρφωσης ή η πλημμελής συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση είναι αδικαιολόγητη, καλεί την
υπόχρεη προς συμμόρφωση αρχή να συμμορφωθεί προς την απόφαση μέσα σε εύλογη προθεσμία που το ίδιο
ορίζει και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο 2... 3. Αν η αρχή που υποχρεούται σε συμμόρφωση δεν
συμμορφωθεί προς την απόφαση μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το τριμελές συμβούλιο βεβαιώνει τη µη
συμμόρφωση της διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση και προσδιορίζει ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να
καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο, ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση της διοίκησης προς τη δικαστική
απόφαση. Κριτήρια για τον καθορισμό του ποσού αυτού είναι η φύση και η σημασία της διαφοράς για την

ΑΔΑ: Ω5ΝΝ7Λ6-Κ3Η
οποία εκδόθηκε η µη εκτελούμενη απόφαση, οι συνθήκες της μη συμμόρφωσης και οι συνέπειές της για το
πρόσωπο του θιγμένου, η χρονική της διάρκεια και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας της κύρωσης. Εάν μετά την
επιβολή της χρηματικής κύρωσης η διοίκηση εξακολουθεί να µην συμμορφώνεται προς τη δικαστική απόφαση,
μπορεί μετά από επανάληψη της οριζόμενης στο άρθρο αυτό διαδικασίας να επιβληθεί από το τριμελές
συμβούλιο και νέα χρηματική κύρωση. 4… 5. Το ποσό καταλογίζεται στο Υπουργείο, τον οργανισμό τοπικής
αυτοδιοίκησης ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στο οποίο υπάγεται η αρχή που δεν συμμορφώθηκε 6.
Εξάλλου, στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 61/2004 (Α' 54) ορίζεται ότι : «Αν η υπόχρεη αρχή δεν
συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το συμβούλιο εκδίδει απόφαση, με
την οποία βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση και προσδιορίζει το χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον
ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 3068/2002».
Εξάλλου, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 3 του ν. 3068/2002 και 5 παρ. 1 του Π.Δ. 61/2004, η
υποχρέωση της Διοικήσεως παραμένει ακέραιη και μετά την επιβολή χρηματικής κυρώσεως, ο δε αιτών
μπορεί, σε περίπτωση µη πλήρους συμμορφώσεως της Διοικήσεως, να διεκδικήσει εκ νέου τη συμμόρφωση της
µε νέα αίτηση.
Στη συνέχεια εκδόθηκε το υπ' αριθ. 1400/4.7.2018 πρακτικό του Συμβουλίου τούτου, το οποίο έλαβε
ειδικότερα υπόψη ότι: α) µε το υπ' αριθ. ΑΣ6/2013 πρακτικό του, αφενός, διαπιστώθηκε η αδικαιολόγητη μη
συμμόρφωση της Διοίκησης προς την υπ' αριθ. 1544/2009 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πατρών, µε την οποία η Διοίκηση υποχρεώθηκε να άρει την επίμαχη απαλλοτρίωση, επιβληθείσα κατά το έτος
1983, στο οικόπεδο των αιτουσών, αφετέρου, υποχρεώθηκε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να καταβάλει στις
αιτούσες το ποσό των 10.000 ευρώ για την ανωτέρω αιτία, και β) έπειτα από την κοινοποίηση, στις 15.7.2013,
του ανωτέρω πρακτικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που είναι κατά νόμο αρμόδια να άρει την
απαλλοτρίωση ή να δεσμεύσει εκ νέου το ακίνητο των αιτουσών µε την επανεπιβολή, εφόσον συντρέχουν οι
νόμιμες προϋποθέσεις, ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή ρυμοτομικού βάρους, η Διοίκηση, ιδίως κατόπιν
ενεργειών της εν λόγω Περιφέρειας, προώθησε µεν τη διαδικασία για την άρση της επίμαχης απαλλοτρίωσης ή
την εκ νέου πολεοδομική ρύθμιση στο συγκεκριμένο Ο.Τ. με επανεπιβολή ρυμοτομικού βάρους, ωστόσο η
διαδικασία αυτή δεν είχε ολοκληρωθεί πέντε σχεδόν έτη έπειτα από την κοινοποίηση του 6/2013 πρακτικού και
εννέα σχεδόν έτη από την κοινοποίηση της 1544/2009 δικαστικής απόφασης στην ως άνω Περιφέρεια, εξαιτίας
της εμπλοκής σε αυτήν και άλλων διοικητικών Αρχών (περιφερειακό ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας, Δήμος Πατρέων), των οποίων οι απόψεις για τις δέουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις επί του ακινήτου
των αιτουσών δεν συμπίπτουν. Ενόψει τούτων, το παρόν Συμβούλιο µε το 1400/2018 πρακτικό του διαπίστωσε
ότι η Διοίκηση εξακολουθεί να µην συμμορφώνεται µε την υπ' αριθ. 1544/2009 απόφαση του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και το περιεχόμενο αυτής, για τον λόγο δε αυτόν κάλεσε την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 παρ. 1 του Ν. 3068/2002 και 3 παρ. 2 του Π.Δ.
61/2004, να συμμορφωθεί προς την πιο πάνω απόφαση εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση του εν λόγω
πρακτικού.
Το προαναφερόμενο 1400/2018 πρακτικό κοινοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στις 6.7.2018 (βλ.
την από 6-7-2018 έκθεση επίδοσης του Νικόλαου Μηλόπουλου, επιμελητή διοικητικών δικαστηρίων),
προκειμένου η υπόθεση να συζητηθεί στην παρούσα δικάσιμο της 24.10.2018, που είχε οριστεί µε αυτό.
Ακολούθως, µε το υπ' αριθ. 225967/3814/26.7.2018 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απεστάλη αντίγραφο του εν λόγω
πρακτικού στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) της Π.Ε. Αχαΐας
(κοινοποιηθέν και στη Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου
Πατρέων) και ζητήθηκε εκ νέου από αυτό η άμεση γνωμοδότηση του για την επίμαχη τροποποίηση του σχεδίου
πόλεως, εκ της οποίας βαρύνεται πολεοδομικά το ακίνητο των αιτουσών. Τέλος, στο υπ' αριθ.
325137/6447/22.10.2018 έγγραφο του ίδιου Προϊσταμένου προς το παρόν Συμβούλιο αναφέρεται ότι: « σας
ενημερώνουμε ότι δεν έχει γνωμοδοτήσει [το] αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ Αχαΐας για την τροποποίηση σχεδίου πόλεως
του θέματος από τον Φεβρουάριο του 2017 έως και σήμερα αν και ζητήθηκε επανειλημμένα από την Υπηρεσία
µας η επίσπευση της συγκεκριμένης υπόθεσης».
Κατά το Συμβούλιο προκύπτει ότι, παρά την έκδοση του 1400/4.7.2018 πρακτικού, µε το οποίο τάχθηκε εκ
νέου δίμηνη προθεσμία συμμόρφωσης της Διοίκησης προς το περιεχόμενο της υπ' αριθ. 1544/2009 απόφασης
του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, τέτοια συμμόρφωση δεν επετεύχθη, ενώ η επικαλούμενη,
από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, κωλυσιεργία του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.Π.Ε. Αχαΐας να γνωμοδοτήσει επί της από
10.2.2017 εισήγησής της για έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ./ΚΧ 77 και την εκ νέου
επιβολή ρυμοτομικού βάρους στο επίμαχο ακίνητο δεν δύναται, σε κάθε περίπτωση, να αποβεί σε βάρος των
αιτουσών.
Τέλος με την απόφαση συμμόρφωσης ΑΣ47/2019, το Τριμελές Συμβούλιο του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πατρών, λαμβανομένων υπόψη: α) των συνθηκών της μη συμμόρφωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
που οφείλεται, στην παρούσα φάση, στην αποκλειστική από μέρους του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Αχαΐας κωλυσιεργία
γνωμοδότησης για την επίμαχη τροποποίηση του σχεδίου πόλεως, β) της συνολικής χρονικής διάρκειας της
επίμαχης µη συμμόρφωσης καθώς και των δυσμενών συνεπειών της για τις αιτούσες, που στερούνται την
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ακώλυτη χρήση και αξιοποίηση του ακινήτου τους, και γ) του γεγονότος ότι η ως άνω Περιφέρεια έχει ήδη
υποχρεωθεί µε το 6/2013 Πρακτικό του παρόντος Συμβουλίου σε καταβολή χρηματικής κύρωσης στις αιτούσες
για την ίδια αιτία, ποσού 10.000 ευρώ,
Δέχεται την από 23.2.2028 αίτηση.
Διαπιστώνει ότι και μετά την έκδοση του υπ' αριθ. 1400/2018 πρακτικού του παρόντος Συμβουλίου η Διοίκηση
εξακολουθεί αδικαιολόγητα να µην συμμορφώνεται προς την υπ' αριθ. 1644/2009 απόφαση του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.
Υποχρεώνει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να καταβάλει στις αιτούσες, ως χρηματική κύρωση, το ποσό των
τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, κατά το ποσοστό της φερόμενης ιδιοκτησίας τους.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για:
Την έγκριση δαπάνης καταβολής επιδικασθέντος ποσού κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την
Απόφαση Συμμόρφωσης ΑΣ 47/2019 του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών,
κατόπιν της από 24.10.2018 αίτησης των αιτουσών Βασιλικής χήρας Χριστοφόρου Μπουσίου, Άννα-Μαρία
Μπουσίου του Χριστοφόρου & Αγγελικής Μπουσίου του Χριστοφόρου συζύγου Αγγέλου Μητσοτάκη και τη
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού Τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00) στις αιτούσες, διότι το Συμβούλιο
διαπίστωσε ότι και μετά την έκδοση του υπ' αριθ. 1400/2018 πρακτικού του παρόντος Συμβουλίου η Διοίκηση
εξακολουθεί αδικαιολόγητα να µην συμμορφώνεται προς την υπ' αριθ. 1644/2009 απόφαση του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών. Η δαπάνη θα κατανεμηθεί ισομερώς στις αιτούσες ως εξής: Βασιλική
χήρα Χριστοφόρου Μπουσίου ποσό 1.000,00 ευρώ, Άννα-Μαρία Μπουσίου του Χριστοφόρου ποσό 1.000,00
ευρώ και Αγγελική Μπουσίου του Χριστοφόρου συζύγου Αγγέλου Μητσοτάκη ποσό 1.000,00 ευρώ.
Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, τον φορέα 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 λόγο αυτό έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ.
1855/90145/6721/26.3.2019 (6ΜΒΕ7Λ6-ΛΩΝ) 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: 90426/6766/26.3.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Ε. –
Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη δαπάνη καταβολής επιδικασθέντος ποσού κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με
την Απόφαση Συμμόρφωσης ΑΣ 47/2019 του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πατρών, κατόπιν της από 24.10.2018 αίτησης των αιτουσών Βασιλικής χήρας
Χριστοφόρου Μπουσίου, Άννα-Μαρία Μπουσίου του Χριστοφόρου & Αγγελικής Μπουσίου του
Χριστοφόρου συζύγου Αγγέλου Μητσοτάκη και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού Τριών
χιλιάδων ευρώ (3.000,00) στις αιτούσες, διότι το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι και μετά την έκδοση
του υπ' αριθ. 1400/2018 πρακτικού του παρόντος Συμβουλίου η Διοίκηση εξακολουθεί
αδικαιολόγητα να µην συμμορφώνεται προς την υπ' αριθ. 1644/2009 απόφαση του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών. Η δαπάνη θα κατανεμηθεί ισομερώς στις αιτούσες ως εξής:
Βασιλική χήρα Χριστοφόρου Μπουσίου ποσό 1.000,00 ευρώ, Άννα-Μαρία Μπουσίου του
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Χριστοφόρου ποσό 1.000,00 ευρώ και Αγγελική Μπουσίου του Χριστοφόρου συζύγου Αγγέλου
Μητσοτάκη ποσό 1.000,00 ευρώ.
Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, τον φορέα
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 λόγο
αυτό έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 1855/90145/6721/26.3.2019 (6ΜΒΕ7Λ6-ΛΩΝ) 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

