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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1071/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.:Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 314459/3991/11.02.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ
Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1071/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε πκβηβαζκνύ κε ηελ Κνιώληα Παλαγηώηα ηνπ Γεσξγίνπ θαη
θαηάξγεζε δίθεο, ε δηθάζηκνο ηεο νπνίαο αθόκε δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί, κε παξαίηεζε από ηελ από
09.07.2018 άζθεζε αλαίξεζεο ηεο Π.Γ.Δ. / Π.Δ. Αηησι/λίαο ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κε αξ.
θαηαζ. 27/2018 πεξί νιηθήο αλαίξεζεο θαη εμαθάληζεο ηεο αξηζ. 196/2017 απόθαζεο ηνπ
Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Αγξηλίνπ θαη ηεο από 07.11.2013 αγσγήο ηεο Κνιώληα Παλαγηώηαο θαζώο
θαη ηελ έγθξηζε δαπάλεο επηδηθαζζέληνο πνζνύ ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 555/2014 απόθαζεο ηνπ
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αγξηλίνπ θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ηξηάληα νθηώ
ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ εβδνκήληα ελλέα επξώ θαη ελελήληα ηξηώλ ιεπηώλ (38.579,93) από ηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηεο Π.Γ.Δ. / Π.Δ. Αηησι/λίαο έηνπο 2019», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ
Γεπάζιμορ Νεκηάπιορ Μοςλίνορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
22ε Απξηιίνπ 2019, εκέξα Μ. Γεπηέξα θαη ώξα 12:00κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
122070/1318/18.04.2019 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. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καξδάξα Δπζηαζία – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Καπξάινο ππξίδσλ – αλαπι. 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 απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο θαη ύξκνο Γεώξγηνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 1071/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 209ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε πκβηβαζκνύ κε ηελ Κνιώληα Παλαγηώηα ηνπ Γεσξγίνπ θαη θαηάξγεζε δίθεο, ε
δηθάζηκνο ηεο νπνίαο αθόκε δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί, κε παξαίηεζε από ηελ από 09.07.2018 άζθεζε
αλαίξεζεο ηεο Π.Γ.Δ. / Π.Δ. Αηησι/λίαο ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κε αξ. θαηαζ. 27/2018 πεξί
νιηθήο αλαίξεζεο θαη εμαθάληζεο ηεο αξηζ. 196/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ
Αγξηλίνπ θαη ηεο από 07.11.2013 αγσγήο ηεο Κνιώληα Παλαγηώηαο θαζώο θαη ηελ έγθξηζε
δαπάλεο επηδηθαζζέληνο πνζνύ ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 555/2014 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Αγξηλίνπ θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ηξηάληα νθηώ ρηιηάδσλ
πεληαθνζίσλ εβδνκήληα ελλέα επξώ θαη ελελήληα ηξηώλ ιεπηώλ (38.579,93) από ηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηεο Π.Γ.Δ. / Π.Δ. Αηησι/λίαο έηνπο 2019».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 314459/3991/11.02.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ
Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Η ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ νη
Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο (ηβ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 176 «Αξκνδηφηεηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο» ,
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κεηαγελέζηεξα κε ηε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν. 4447/16 (ΦΔΚ
241/η.Α’/23.12.2016) , ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ………. «Σν
ζπκβηβαζκφ ή ηε θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρεη αληηθείκελν κέρξη πνζνχ ησλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ επξψ
(45.000,00)».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85Α/11-4-2012), κε ηηο νπνίεο αληηθαηαζηάζεθε ην
άξζξν 176 ηνπ Ν.3852/2010 «ρέδην Καιιηθξάηεο» πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη εηδηθφηεξα ηελ παξάγξαθν 1γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ απηνχ , ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 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.
4. Σηο 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»
πεξί ελζσκάησζεο 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 L306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε εληαίν θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζεησλ
ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π. Γ/ηνο 80/2016 (ΦΔΚ.145Α’) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ
αξηζ. εγθχθιην 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΓΑ:ΦΒΞΒΗ-ΓΣΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ «Κνηλνπνίεζε
δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηψλ».
6. Σελ αξηζ. 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε
επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μαΐνπ 2014, αλαθεξχρηεθαλ
ν Πεξηθεξεηάξρεο, νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2014−2019, θαζψο θαη ηελ αξηζ. 456/2014 δηφξζσζε −
ζπκπιήξσζε απηήο.
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7. Σελ αξηζ. 6302/60/09-01-2017 (Φ.Δ.Κ. 211/η.Β΄/30-01-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο .
8. Tελ αξηζ. 248595/27-12-2016 (ΦΔΚ 4309/η.Β΄/30-12-2016) απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ , Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε Οξγαληζκνχ
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» , φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κεηαγελέζηεξα.
9. Σελ αξηζ. 55961/643/01-03-2017 (ΦΔΚ 111/η΄. Τ.Ο.Γ.Γ./09-03-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ νπνία νξίζηεθαλ νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
10. Σελ αξηζ. 69641/869/14-03-2017 (ΦΔΚ 138/η΄. Τ.Ο.Γ.Γ./23-03-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ νπνία νξίζζεθε πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ. ν θ. Μπξάκνο
Παλαγηψηεο.
11. Σελ αξηζ. 70536/1192/15-03-2017 (ΦΔΚ 1033/η.Β΄/ 27-03-2017) απφθαζε Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Αηησι/λίαο πεξί παξνρήο εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο εγγξάθσλ, απνθάζεσλ θαη άιισλ πξάμεσλ «ΜΔ
ΔΝΣΟΛΗ ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ» ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ θαζψο θαη ησλ
πξντζηακέλσλ απηήο.
12. Σελ αξηζ. 228/2018 απφθαζε (22ε πλεδξίαζε ζηηο 15-11-2018) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο , κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019.
13. Σελ απφ 10.12.2012 αγσγή ηεο Κνιψληα Παλαγηψηαο ηνπ Γεσξγίνπ κε αξηζ. θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ
542/2012) ζε βάξνο 1) Σεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο «Κ.Δ.Κ. ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ
Α.Δ.», ήηνη Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, εδξεχνλ ζην Αγξίλην, Πεξηνρή Δζληθνχ ηαδίνπ, λνκίκσο
εθπξνζσπνχκελεο θαη 2) Σνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ», φπσο εθπξνζσπείηαη λνκίκσο
απφ ηνλ θ. Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδνο, εδξεπνχζεο εηο ηελ Πάηξα κε αίηεκα ηελ έληνθε θαηαβνιή ηνπ
πνζνχ ησλ 39.487,92 επξψ απφ νθεηιφκελνπο κηζζνχο, δψξα ενξηψλ θαη επηδφκαηα αδείαο γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ηνλ κήλα Οθηψβξην ηνπ 2010 έσο θαη ηελ 30ε Ννεκβξίνπ 2012, θαηά ην νπνίν παξείρε ηελ
εξγαζία ηεο εηο ηελ πξψηε ελαγφκελε Α.Δ.
14. Σελ αξηζ. 197/2013 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αγξίληνπ, κε ηελ νπνία απεξξίθζε ε
αλσηέξσ αγσγή θαη ε νπνία θαηέζηε ηειεζίδηθε, θαη σο πξνο ηελ θχξηα βάζε ηεο σο αφξηζηε, ιφγσ
αθπξφηεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη σο πξνο ηελ επηθνπξηθή ηεο βάζε (α.904 ΑΚ) σο απαξάδεθηε.
15. Σελ απφ 07.11.2013 αγσγή ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αγξίληνπ κε αξηζ. θαηάζεζεο
δηθνγξάθνπ 4 82/08.11.2013 ηεο Κνιψληα Παλαγηψηαο ηνπ Γεσξγίνπ ζε βάξνο 1) Σεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο
«Κ.Δ.Κ. ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ Α.Δ.», ήηνη Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο,
εδξεχνλ ζην Αγξίλην, Πεξηνρή Δζληθνχ ηαδίνπ, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελεο θαη 2) Σνπ Ν.Π.Γ.Γ.
«ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ», φπσο εθπξνζσπείηαη λνκίκσο απφ ηνλ θ. Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδνο, εδξεπνχζεο εηο ηελ Πάηξα κε αίηεκα, κε αίηεκα ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιφκελσλ κηζζψλ,επηδνκάησλ
θαη δψξσλ δπλάκεη ηνπ αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ (α. 904 ΑΚ), ζηεξηδφκελε ζηελ απιή εξγαζηαθή ζρέζε, ε
νπνία ηελ ζπλέδεε κε ηελ πξψηε ησλ ελαγνκέλσλ, φπσο θξίζεθε πξνεγνπκέλσο κε ηελ ππ' αξηζκφλ 197/2013
απφθαζε.
16. Σελ αξηζ. 555/2014 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αγξίληνπ, ε νπνία εμεδφζε θαηφπηλ ηεο
αλσηέξσ αγσγήο κε ηελ νπνία έθαλε δεθηή ελ κέξεη ηελ αγσγή θαη ππνρξεψλεη ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο
Διιάδαο θαη ηελ «Α.Δ. Κ.Δ.Κ.» ζηε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ 33.622,25 επξψ, λνκηκνηφθσο, θαζψο θαη ηελ
δηθαζηηθή δαπάλε.
17. Σελ απφ 06.02.2015 έθεζή καο ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Αγξηλίνπ κε αξηζκφ θαηάζεζεο
07/2015 θαηά ηεο αξηζ. 555/2014 νξηζηηθήο απφθαζεο δεηψληαο ηελ αθχξσζε θαη εμαθάληζή ηεο , ε νπνία
απεξξίθζε κε ηελ αξηζ. 196/2017 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Αγξηλίνπ σο αβάζηκε.
18. Σελ απφ 09.07.2018 (κε αξηζ. θαηάζεζεο 27/2018) αίηεζεο αλαίξεζήο καο ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ,
πξνβάιινληαο λφκηκνπο, βάζηκνπο θαη αιεζείο ιφγνπο αλαίξεζεο ηεο αλαηξεζηβαιινκέλεο θαη δεηψληαο ηελ
νιηθή αλαίξεζε θαη εμαθάληζε ηεο ππ' αξηζκφλ 196/2017 ηειεζίδηθεο απφθαζεο, θαη θαη' επέθηαζε θαη ηεο απφ
07.11.2013 αγσγήο , ε ζπδήηεζε ηεο νπνίαο εθθξεκεί λα πξνζδηνξηζζεί.
19. Σελ απφ 24.08.2018 πξφηαζε ηεο Κνιψληα Παλαγηψηαο πεξί ζπκβηβαζκνχ θαηαβάιινληάο ηεο ην
επηδηθαζζέλ πνζφ ησλ 33.622,25 επξψ θαζψο θαη κέξνο ηνπ πνζνχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ίζνπ κε ηα 2/3
απηψλ θαη ηαπηφρξνλεο παξαίηεζεο καο απφ ηελ απφ 09.07.2018 αζθεζείζα αλαίξεζή καο.
20. Σελ απφ 24.09.2018 γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Δ. Αηησι/λίαο επί ηεο αλσηέξσ
πξφηαζεο , ε νπνία είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο , κε ηελ νπνία ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ηεο
δηθνγξαθίαο θαη ζεσξψληαο ζθφδξα πηζαλφ ηελ απφξξηςε ηεο απφ 09.07.2018 αλαίξεζή καο θαζψο θαη ηελ
επηβάξπλζε κε επηπιένλ ηφθνπο ππεξεκεξίαο κέρξη ηελ εθδίθαζή ηεο , εηζεγείηαη ηελ απνδνρή ηεο αλσηέξσ
πξφηαζεο θαη αληηπξνηείλεη ηε παξαίηεζε ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην ½ ηνπ ζπλφινπ.
21. Σελ απφ 12.10.2018 δήισζε απνδνρήο ηεο Κνιψληα Παλαγηψηαο ζηελ αληηπξφηαζε ηεο Ννκηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Π.Δ. Αηησι/λίαο γηα ζπκβηβαζκφ θαη παξαίηεζε ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην ½
ηνπ ζπλφινπ.
22. Σν γεγνλφο φηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ζπκβηβαζκνχ ή ηε θαηάξγεζε δίθεο
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πνπ έρεη αληηθείκελν κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 45.000,00 επξψ.
23. Σελ αξηζ. 23728/2297/06.02.2019 βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ-Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019 ηεο Π.Γ.Δ. /
Π.Δ. Αηησι/λίαο γηα ηε θάιπςε ηνπ θφζηνπο θαηαβνιήο ηνπ επηδηθαζζέληνο πνζνχ ησλ 38.579,93 επξψ ζηελ
ελάγνπζα θαηφπηλ ηεο αξηζ. 555/2014 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αγξηλίνπ.
24. Σελ κε Α/Α 1131 ( αξ. πξση. : 31617/3010/30.01.2019 & ΑΓΑ ΧΚ5Θ7Λ6-Γ33) απφθαζε αλάιεςεο
ππνρξέσζεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο 38.579,93 επξψ γηα ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο
δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019 θαη εηδηθφηεξα ηεο Π.Δ. Αηησι/λίαο
ζηνλ Δ.Φ. 073 «Τπεξεζίεο Γ/λζεο Γ/θνχ-Οηθ/θνχ & Πιεξνθνξηθήο» θαη Κ.Α. Δμφδσλ 0892.01.1213 γηα
«Γαπάλεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ απν ηδία έζνδα (ηέιε)» .
Αθνινπζεί πίλαθαο ηφθσλ ππεξεκεξίαο κε επηηφθην 6% ηνπ επηδηθαζζέληνο πνζνχ ησλ 33.622,25 επξψ
ζχκθσλα κε ηελ 555/2014 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αγξηλίνπ , ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ
14.11.2013 (επφκελε ηεο εκεξνκελία επίδνζεο ηεο αγσγήο) θαη κέρξη 12.10.2018 (εκεξνκελία δήισζεο
απνδνρήο ηεο Κνιψληα Παλαγηψηαο ζηελ αληηπξφηαζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο).
Ολνκαηεπψλπκν
Γηθαηνχρνπ

ΚΟΛΧΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΧΣΑ

πλνιηθφ
επηδηθαζζέλ Πνζφ

33.622,25

ΤΝΟΛΑ
33.622,25
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΣΟΚΧΝ

Δπηηφθην

Έηε

Ηκέξεο

6%

2013
2014
2015
2016
2017
2018

48
365
365
366
365
285
1.794
9.915,36

6%
33.622,25 * 6% *1794/ 365

Σν πνζφ ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο πνπ ζα θαηαβιεζεί ζηελ Κνιψληα Παλαγηψηα είλαη ην ήκηζπ ησλ
ζπλνιηθψλ ηφθσλ , ζχκθσλα κε ηελ δήισζε απνδνρήο ηεο ζηελ αληηπξφηαζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Δ.
Αηησι/λίαο , ήηνη ην πνζφ ησλ 4.957,68 επξψ.
Δηζεγνχκεζα φπσο πξνβείηε:
Α. ηελ έγθξηζε ηνπ ζπκβηβαζκνχ κε ηελ Κνιψληα Παλαγηψηα ηνπ Γεσξγίνπ πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί ε
αξηζ. 555/2014 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αγξηλίνπ , κε ηελ νπνία ππνρξεψλεηαη ε Π.Γ.Δ. /
Π.Δ. Αηησι/λίαο λα θαηαβάιεη ζηελ αλσηέξσ ην πνζφ ησλ 33.622,25 επξψ κε ηνπο λφκηκνπο ηφθνπο
ππεξεκεξίαο απφ ηελ επφκελε ηεο επίδνζεο ηεο αγσγήο.
Β. ηελ έγθξηζε θαηάξγεζεο δίθεο , ε δηθάζηκνο ηεο νπνίαο αθφκε δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί , κε παξαίηεζε απφ
ηελ απφ 09.07.2018 άζθεζε αλαίξεζεο ηεο Π.Γ.Δ. / Π.Δ. Αηησι/λίαο ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κε αξ.
θαηαζ. 27/2018 πεξί νιηθήο αλαίξεζεο θαη εμαθάληζεο ηεο αξηζ. 196/2017 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο
Δθεηείνπ Αγξηλίνπ θαη ηεο απφ 07.11.2013 αγσγήο ηεο Κνιψληα Παλαγηψηαο θαη
Γ. ηελ έγθξηζε
δαπάλεο θαηαβνιήο ζπλνιηθνχ επηδηθαζζέληνο πνζνχ 38.579,93
επξψ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο κεησκέλσλ θαηά ην ήκηζπ θαηά ζρεηηθήο δήισζεο
απνδνρήο ηεο ) ζηελ ελάγνπζα Κνιψληα Παλαγηψηα ηνπ Γεσξγίνπ
, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 555/2014
απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αγξηλίνπ θαζψο θαη ηε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Γ.Δ. / Π.Δ. Αηησι/λίαο έηνπο 2019 .
Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηεο Π.Γ.Δ. / Π.Δ. Αηησι/λίαο θαη
εηδηθφηεξα ηνλ Δ.Φ. 073 & Κ.Α. Δμφδσλ 0892.01.1213 γηα «Γαπάλεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ απν ηδία έζνδα
(ηέιε)» θαη γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη εθδνζεί ε κε Α/Α 1131 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο έηνπο 2019.

Η 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
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– 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 Ινλίνπ 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 Ινλίνπ «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. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 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.
 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
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Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 314459/3991/11.02.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ
Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Α. Δγθξίλεη ην ζπκβηβαζκό κε ηελ Κνιώληα Παλαγηώηα ηνπ Γεσξγίνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί
ε αξηζ. 555/2014 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αγξηλίνπ, κε ηελ νπνία ππνρξεώλεηαη ε
Π.Γ.Δ. / Π.Δ. Αηησι/λίαο λα θαηαβάιεη ζηελ αλσηέξσ ην πνζό ησλ 33.622,25 επξώ από ηελ
επόκελε ηεο επίδνζεο ηεο αγσγήο, ςπό ηον όπο όηι η ενάγοςζα – αιηούζα κα Κολώνια
Παναγιώηα ηος Γεωπγίος, θα παπαιηηθεί από ηο ζςνολικό ποζό ηων ηόκων ςπεπημεπίαρ και
ηηρ δικαζηικήρ δαπάνηρ.
Β. Δγθξίλεη ηελ θαηάξγεζεο δίθεο, ε δηθάζηκνο ηεο νπνίαο αθόκε δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί, κε
παξαίηεζε από ηελ από 09.07.2018 άζθεζε αλαίξεζεο ηεο Π.Γ.Δ. / Π.Δ. Αηησι/λίαο ελώπηνλ ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ κε αξ. θαηαζ. 27/2018 πεξί νιηθήο αλαίξεζεο θαη εμαθάληζεο ηεο αξηζ. 196/2017
απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Αγξηλίνπ θαη ηεο από 07.11.2013 αγσγήο ηεο Κνιώληα
Παλαγηώηαο, ςπό ηον όπο όηι η ενάγοςζα – αιηούζα κα Κολώνια Παναγιώηα ηος Γεωπγίος, θα
παπαιηηθεί από ηο ζςνολικό ποζό ηων ηόκων ςπεπημεπίαρ και ηηρ δικαζηικήρ δαπάνηρ.
Γ. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαηαβνιήο ζπλνιηθνύ επηδηθαζζέληνο πνζνύ 33.622,25 επξώ, ζηελ
ελάγνπζα Κνιώληα Παλαγηώηα ηνπ Γεσξγίνπ (ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ Α θαη Β), ζύκθσλα κε ηελ
αξηζ. 555/2014 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αγξηλίνπ θαζώο θαη ηε δηάζεζε ηεο
ζρεηηθήο πίζησζεο από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Π.Γ.Δ. / Π.Δ. Αηησι/λίαο έηνπο 2019.
Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ηεο Π.Γ.Δ. / Π.Δ. Αηησι/λίαο
θαη εηδηθόηεξα ηνλ Δ.Φ. 073 & Κ.Α. Δμόδσλ 0892.01.1213 γηα «Γαπάλεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ
απν ηδία έζνδα (ηέιε)» θαη γηα ην ζθνπό απηό έρεη εθδνζεί ε κε Α/Α 1131 απόθαζε αλάιεςεο
ππνρξέσζεο έηνπο 2019.
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
Γεξάζηκνο Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

