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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1974/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 231627/1810/2.8.2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ΠΔ Ηιείαο ηεο ΠΓΔ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1974/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Πεξί ηεο αζθήζεσο ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο αλαίξεζεο θαηά ηεο ππ΄
αξηζ. Α155/2019 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ
Δπηθξαηείαο», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 28/2019 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
7ε Απγνύζηνπ, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

234164/2456/2.8.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. ύξκνο Γεώξγηνο-Μέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.

Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο Γεξάζηκνο θαη Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο
Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ γηα ην πξώην (1) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο νη εθπξόζσπνη ησλ
Αγξνηηθώλ Αιηεπηηθώλ πλεηαηξηζκώλ
i.

θ. Μαραηξηώηεο Γεκήηξηνο-(πξόεδξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ «Σν θαιί»

ii. θ. Κιανπδάηνο ηαύξνο (πξόεδξνο ηνπ πλ/ζκνύ «Η Γεηάλεηξα»
iii. θ. Κάππαο Παλαγηώηεο (πξόεδξνο ηνπ πλ/ζκνύ «Αγία Δηξήλε»)
iv. θ. Μπόηαο Γεώξγηνο (πξόεδξνο ηνπ πλ/ζκνύ «Σν Γηβάξη»)
θαζώο θαη νη εγγπεηέο θαη λνκηθνί εθπξόζσπνη ησλ παξαπάλσ αγξνηηθώλ αιηεπηηθώλ
ζπλεηαηξηζκώλ.
Δπίζεο γηα ην πξώην (1) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο παξαβξέζεθαλ ν Γ/ληήο ηεο Γ.Α.Ο.Κ. ΠΔ
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. θ. Νηθνιόπνπινο ηέθαλνο θαη ε Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο ΠΔ
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. θ. Παξπνύξα Άιθεζηηο - Υξπζάλζε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 1974/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 2ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Πεξί ηεο αζθήζεσο ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο αλαίξεζεο θαηά ηεο ππ΄ αξηζ. Α155/2019 Απόθαζεο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 231627/1810/2.8.2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ΠΔ Ηιείαο ηεο ΠΓΔ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α/7-6-2010), όπσο απηόο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
2. Σν άξζξν 65 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α/2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) & δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.80/2016 (ΦΔΚ 145Α) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο»
4. ηελ ππ’ αξηζ. 165633/8-8-2017 Απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ ,Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 2953/Β’/29-8-2017) κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη 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).
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
6. Σελ ππ΄ αξηζ. 228/15-11-2018 Απόθαζε (22ε πλεδξίαζε ζηηο 15-11-2018) ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία «Δγθξίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019».
7. Σελ ππ’ αξηζκ. 173/2017 (19ε πλεδξίαζε 09-11-2017) (ΑΓΑ:69ΒΕ7Λ6-ΕΔΝ) απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην εηήζην πξόγξακκα
πξνκεζεηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018.
8. ηελ ππ’ αξ. 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),
9. ηελ 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»
10. ηελ ππ’ αξηζ. 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./23-32017)
11. ηελ ππ’ αξ. 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).
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12. ηελ 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
13. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ππ. αξηζ. πξση. 387364/6704/7-12-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ
Οηθνλνκηθνύ ηεο Π.Δ. Ζιείαο κε ζπλεκκέλε ηελ ππ’ αξηζκ. Α549/2018 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Δθεηείνπ Παηξώλ.
17. Ζ ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ βάζεη ηνπ π.δ/ηνο 113/10 (ΦΔΚ 194 Α/22-11-2010
– Γηόξζ. θάικ. ην ΦΔΚ 209 Α/10-12-2010) : « Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο ».
αο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
1. Με ην παξαπάλσ ζρεηηθό (α), καο δηαβηβάζηεθε ε από 31-07-2019 Γλσκνδόηεζε ηνπ
πιεξεμνύζηνπ Γηθεγόξνπ Γεώξγηνπ Κνληαμή θαη αθνξά ηελ γλσκνδόηεζε πεξί ηεο αζθήζεσο ηνπ
ελδίθνπ κέζνπ ηεο αλαίξεζεο θαηά ηεο ππ΄ αξηζ. Α155/2019 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ
Παηξώλ.
2) Τπάξρεη θαηαιπηηθή εκεξνκελία γηα θαηάζεζε αίηεζεο αλαίξεζεο θαηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο
ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο, έσο 26-08-2019.
3) Ζ Π.Γ.Δ./Π.Δ. Ζιείαο δελ δηαζέηεη Ννκηθή Τπεξεζία, ελώ ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζπληξέρεη
αλαγθαηόηεηα πξνάζπηζεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο (σο θαζνιηθνύ δηάδνρνπ ηεο ηέσο Ν.Α. Ζιείαο) ζηηο
αλσηέξσ ζρεηηθέο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο.
4) ηελ από 31-07-2019 Γλσκνδόηεζε ηνπ πιεξεμνύζηνπ Γηθεγόξνπ Γεώξγηνπ Κνληαμή, πέξαλ ησλ
άιισλ πεξηγξάθεηαη ζαθέζηαηα όηη:
……. Γ. Σν Γεπηεξνβάζκην Γηθαζηήξην κε ηελ σο άλσ Α155/2019 απόθαζε ηνπ ΔΚΡΗΝΔ όηη πξέπεη λα
απνξξηθζνύλ σο αβάζηκεο ηόζν νη εθέζεηο πνπ είραλ αζθεζεί από ηελ Π.Γ.Διιάδνο σο νηνλεί θαζνιηθνύ
δηαδόρνπ ηεο θαηαξγεζείζεο Ν.Α Ζιείαο, θαη ην Διιεληθό Γεκόζην (εθθαινύληεο- αληεθεζίβιεηνη), όζν θαη
ε αληέθεζε ησλ εθεζίβιεησλ – αληεθθαινύλησλ, αθνύ έιαβε εηδηθόηεξα ππόςε: «.....ιακβάλνληαο ππόςε 1)
ηηο ηξαγηθέο ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο επήιζε ν ζάλαηνο ηεο Φσηεηλήο Παλαγνπνύινπ, 2) Σελ ειηθία ηεο,
3)Σελ έιιεηςε ζπληξέρνληνο πηαίζκαηόο ηεο, 4) ην βαζκό ζπγγελείαο ηεο κε ηνπο εθεζίβιεηνπο –
αληεθθαινύληεο, 5) ηελ ειηθία ησλ ηειεπηαίσλ θαηά ηνλ ρξόλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ πξνζθηινύο ηνπο πξνζώπνπ,
όπσο νη ειηθίεο ησλ ελαγόλησλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ σο άλσ απόθαζε 6) ηε βαζύηαηε ζιίςε θαη
ηνλ πόλν πνπ αλακθηβόισο δνθίκαζαλ νη εθεζίβιεηνη – εθθαινύληεο εμαηηίαο ηνπ ζαλάηνπ ηεο αλσηέξσ θαη
7) ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ εθεζίβιεησλ – αληεθθαινύλησλ, θξίλεη, όηη πξέπεη λα
αλαγλσξηζζεί ε ππνρξέσζε ησλ εθθαινύλησλ – εθεζίβιεησλ λα θαηαβάινπλ, εηο νιόθιεξνλ έθαζηνο θαη
λνκηκνηόθσο από ηελ επίδνζε ηεο έλδηθεο αγσγήο, ζε θαζέλα από ηνπο εθεζίβιεηνπο – αληεθθαινύληεο ην
πνζό ησλ: 80.000,00 επξώ ζηνλ πξώην εθεζίβιεην – αληεθθαινύληα θαη ην πνζό ησλ: 40.000,00 επξώ
ζηνπο δεύηεξε, ηξίηε, ηέηαξην θαη πέκπην από ηνπο εθεζίβιεηνπο –αληεθθαινύληεο, σο ρξεκαηηθή
ηθαλνπνίεζε γηα ηελ ςπρηθή νδύλε πνπ ππέζηεζαλ.».
Δ. Δπεηδή ζην άξζξν 105 ΔηζΝΑΚ νξίδεηαη όηη «Γηα παξάλνκεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ
δεκνζίνπ θαηά ηελ άζθεζε ηεο δεκόζηαο εμνπζίαο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί, ην δεκόζην ελέρεηαη ζε
απνδεκίσζε, εθηόο αλ ε πξάμε ή ε παξάιεηςε έγηλε θαηά παξάβαζε δηάηαμεο πνπ ππάξρεη γηα ράξε ηνπ
γεληθνύ ζπκθέξνληνο [...]». Καηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο απηήο, επζύλε ηνπ Γεκνζίνπ πξνο απνδεκίσζε
γελλάηαη όρη κόλνλ από ηελ έθδνζε κε λόκηκεο εθηειεζηήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή από ηε κε λόκηκε
παξάιεηςε έθδνζεο ηέηνηαο πξάμεο, αιιά θαη από κε λόκηκεο πιηθέο ελέξγεηεο ησλ νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή
από παξαιείςεηο νθεηιόκελσλ λόκηκσλ πιηθώλ ελεξγεηώλ απηώλ, εθόζνλ νη πιηθέο απηέο ελέξγεηεο ή
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παξαιείςεηο ζπλάπηνληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ. Δμάιινπ, ππάξρεη
επζύλε ηνπ Γεκνζίνπ, ηεξνύκελσλ θαη ησλ ινηπώλ πξνϋπνζέζεσλ ηνπ λόκνπ, όρη κόλνλ όηαλ κε πξάμε ή
παξάιεηςε νξγάλνπ ηνπ παξαβηάδεηζη ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε λόκνπ, αιιά θαη όηαλ παξαιείπνληαη ηα
ηδηαίηεξα θαζήθνληα θαη ππνρξεώζεηο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία θαη πξνζδηνξίδνληαη
από ηελ θείκελε ελ γέλεη λνκνζεζία, ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο (βι.
.η.Δ. 2796/2006 7κεινύο. 2741/2007, 1019/2008). Ο θαηά ηα αλσηέξσ παξάλνκνο ραξαθηήξαο ηεο
δεκηνγόλνπ πξάμεο, παξάιεηςεο ή πιηθήο ελέξγεηαο αξθεί γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί ε επζύλε ηνπ Γεκνζίνπ,
ρσξίο λα απαηηείηαη θαη ε δηαπίζησζε πηαίζκαηνο ηνπ νξγάλνπ ηνπ (βι. .η,Δ. 1413/2006 7κεινύο).
Απαξαίηεηε, πάλησο, πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηδίθαζε απνδεκίσζεο είλαη, κεηαμύ άιισλ, ε ύπαξμε αηηηώδνπο
ζπλδέζκνπ κεηαμύ ηεο παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο ή πιηθήο ελέξγεηαο ή παξάιεηςεο πιηθήο ελέξγεηαο
ηνπ δεκόζηνπ νξγάλνπ θαη ηεο δεκίαο πνπ επήιζε. Αηηηώδεο δε ζύλδεζκνο ππάξρεη όηαλ, θαηά ηα δηδάγκαηα
ηεο θνηλήο πείξαο, ε πξάμε ή ε παξάιεηςε είλαη επαξθώο ηθαλή (πξόζθνξε) θαη κπνξεί αληηθεηκεληθά θαηά
ηε ζπλήζε θαη θαλνληθή πνξεία ησλ πξαγκάησλ θαη ρσξίο ηε κεζνιάβεζε άιινπ πεξηζηαηηθνύ λα επηθέξεη ηε
δεκία θαη ηελ επέθεξε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (βι. .η.Δ, 1024/2005, 334/2008 7κεινύο, 322/2009
7κεινύο, 473/2011, πξβ. Α.Π. 425/2006). Γελ απνθιείεηαη θαηαξρήλ ε ύπαξμε ηνπ αηηηώδνπο ζπλδέζκνπ από
ην γεγνλόο όηη ζην απνηέιεζκα ζπλεηέιεζε θαη ζπλππαηηηόηεηα ηνπ βιαβέληνο, εθόζνλ δελ δηαθόπηεηαη ν
αηηηώδεο ζύλδεζκνο (βι. .η.Δ. 473/2011, πξβ. Α.Π. 1653/2001, 53/2006).
Δμάιινπ, θαηά ην άξζξν 932 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, ην νπνίν εθαξκόδεηαη θαη ζηε δηνηθεηηθή δίθε, ζε
πεξίπησζε αδηθνπξαμίαο θαη’ άξζξν 105 ΔηζΝΑΚ, αλεμάξηεηα από ηελ απνδεκίσζε γηα ηελ πεξηνπζηαθή
δεκία, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηδηθάζεη εύινγε θαηά ηελ θξίζε ηνπ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγσ εζηθήο
βιάβεο [ηΔ 1246/2010, 3784/2009, 2521/2008, 2736/2007 θ.α.] ή, ζε πεξίπησζε ζαλαηώζεσο πξνζώπνπ,
ιόγσ ςπρηθήο νδύλεο, δειαδή ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε αλάινγε κε ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
πεξηπηώζεσο.
Ζ λνκνζεηηθή απηή δηάηαμε είλαη ζύκθσλε θαηά ην πεξηερόκελό ηεο κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο,
εμεηδηθεύνληάο ηελ ζε όηη αθνξά ην δήηεκα ηνπ ύςνπο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο αλαιόγσο ησλ
πεξηζηάζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεσο (ΑΔΓ 25/2010).
Δηδηθόηεξα, κε ηε δηάηαμε απηή παξέρεηαη ζην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ε εμνπζία, αθνύ εθηηκήζεη ηα
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππνζέζεσο θαη κε βάζε ηνπο θαλόλεο ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο, λα
επηδηθάζεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη λα θαζνξίζεη ην εύινγν πνζό απηήο, αλ θξίλεη όηη επήιζε εζηθή βιάβε
ή ςπρηθή νδύλε (ηΔ 410/2016, 3539/2015, 2507/2014, 4100/2012, 4133/2011 7κ. θ.α.). Ζ ρξεκαηηθή
ηθαλνπνίεζε ιόγσ ςπρηθήο νδύλεο απνζθνπεί ζηελ εζηθή παξεγνξηά θαη ηελ ςπρηθή αλαθνύθηζε ησλ κειώλ
ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζαλόληνο, όζν απηό είλαη δπλαηό, από ηνλ πόλν πνπ δνθηκάδνπλ θαηά ην ρξόλν ηνπ
ζαλάηνπ ηνπ (ηΔ 3329/2014, 1405/2013, 3218/2009, 2100/2006). Με ηε δηάηαμε ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηνπ
άξζξνπ 932 ηνπ Α.Κ. δελ νξίδεηαη επζέσο ν θύθινο ησλ πξνζώπσλ πνπ κπνξνύλ λα δεηήζνπλ ρξεκαηηθή
ηθαλνπνίεζε ιόγσ ςπρηθήο νδύλεο, πξνθαλώο δηόηη ν λνκνζέηεο δελ ζέιεζε λα δηαγξάςεη δεζκεπηηθώο ηα
όξηα ελόο ζεζκνύ, ν νπνίνο από ηε θύζε ηνπ πθίζηαηαη αλαγθαίσο ηηο επηδξάζεηο από ηηο θνηλσληθέο
δηαθνξνπνηήζεηο ζηε δηαδξνκή ηνπ ρξόλνπ. Καηά ηε ζαθή, όκσο, έλλνηα ηεο δηαηάμεσο απηήο, πνπ απνξξέεη
από ην ζθνπό ηεο ζεζπίζεώο ηεο, ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζύκαηνο πεξηιακβάλνληαη νη εγγύηεξνη θαη ζηελώο
ζπλδεόκελνη κε ηνλ ζαλαησζέληα ζπγγελείο, πνπ δνθηκάζζεθαλ ςπρηθώο από ηελ απώιεηά ηνπ θαη ζηελ
αλαθνύθηζε ηνπ πόλνπ ησλ νπνίσλ ζηνρεύεη ε ελ ιόγσ δηάηαμε (ηΔ 3552/2014, 1405/2013, 2986/2009),
αδηαθόξσο ηνπ αλ ζπγθαηνηθνύζαλ ή δηέκελαλ ρσξηζηά, ππό ηελ απηνλόεηε, πάλησο, πξνϋπόζεζε ηεο
ππάξμεσο, θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο, αηζζεκάησλ αγάπεο θαη ζηνξγήο κεηαμύ ηνπ
κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζαλόληνο, όηαλ απηόο ήηαλ ζηε δσή (ηΔ 3329/2014, 1405/2013,
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2100/2006). Γηα ηνλ ππνινγηζκό δε ηνπ ύςνπο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο ην δηθαζηήξην ιακβάλεη
ππόςε ηδίσο ηηο ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο επήιζε ν ζάλαηνο θαη ην βαζκό ηεο ςπρηθήο ζπγθηλήζεσο πνπ
απηόο πξνθάιεζε ζην ζπγθεθξηκέλν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζαλόληνο, αλαιόγσο ηεο ειηθίαο ηνπ, ηεο
πξνζσπηθόηεηάο ηνπ, ηεο θαηαζηάζεσο ηεο πγείαο ηνπ, θηι. (ηΔ 3329/2014, 1405/2013, 2100/ 2006). Ζ
ιήςε ππόςε από ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο,
πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ πνπ δελ ήηαλ επηηξεπηό λα ζπλεθηηκεζνύλ γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο θξίζεσο απηήο ή
ε παξάιεηςή ηνπ λα ζπλεθηηκήζεη πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ είραλ ηεζεί ππόςε ηνπ, ηα νπνία επηδξνύλ
ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο, ειέγρεηαη θαη’ αλαίξεζε [ηΔ 523,
1183/2014, 1405, 1398/2013. 4133/2011 {7κ.) θ.α.]. Αληηζέησο, ε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο όηη,
ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επήιζε εζηθή βιάβε ή ςπρηθή νδύλε, θαζώο θαη ν πξνζδηνξηζκόο από απηό
ηνπ ύςνπο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο δελ ππόθεηηαη ζε αλαηξεηηθό έιεγρν, δνζέληνο όηη ζρεκαηίδεηαη
από ηελ εθηίκεζε πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ θαη ρσξίο ππαγσγή ηνπ πνξίζκαηνο ζε λνκηθή έλλνηα, ώζηε λα
κπνξεί λα λνεζεί εζθαικέλε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ. Καη' εμαίξεζε, ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ ύςνπο ηεο
ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο πνπ θαζνξίδεηαη από ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ππόθεηηαη ζε αλαηξεηηθό έιεγρν
γηα παξάβαζε ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 932 ηνπ Α.Κ., κόλν αλ θξηζεί όηη ην δηθαζηήξην ππεξέβε ηα αθξαία
όξηα ηεο δηαγξαθόκελεο από ηελ ελ ιόγσ δηάηαμε εμνπζίαο ηνπ. {ηΔ 3329/2014, 4133/2011 7κ., 424/2012,
1219/2012, 4100/2012).
Πεξαηηέξσ από ηελ όιε δνκή ηνπ πληάγκαηνο θαη ηδίσο από ηα άξζξα 2 παξ. 1 θαη 25 απηνύ ζπλάγεηαη σο
γεληθή αξρή θαη δε απμεκέλεο ηππηθήο ηζρύνο, όηη ε έλλνκε ζπλέπεηα, ε νπνία είηε πξνβιέπεηαη από ηνλ
θνηλό λνκνζέηε in abstracto, είηε απαγγέιιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε από δηθαζηηθό ή δηνηθεηηθό
όξγαλν, πξέπεη λα ηειεί ζε ζρέζε αλεθηήο αλαινγίαο πξνο ην πξαγκαηηθό ηνπ νηθείνπ θαλόλα δηθαίνπ, ήηνη
λα κελ ππεξβαίλεη ηα αθξαία αλεθηά όξηα, θαηά ηελ θνηλή πεξί δηθαίνπ ζπλείδεζε ζε νξηζκέλν ηόπν θαη
ρξόλν, όπσο απνηππώλεηαη κε ηε ζπλήζε πξαθηηθή ησλ δηθαζηεξίσλ. Ζ πξνβιεπόκελε από ην άξζξν 932
Α.Κ. ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγσ εζηθήο βιάβεο απνθαζίδεηαη αλαηξεηηθώο θαη’ αξρήλ αλειέγθησο από ην
νπζηαζηηθό δηθαζηήξην, κε βάζε ηνπο ηζρπξηζκνύο θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζέηνπλ ζηελ δηάζεζή
ηνπ νη δηάδηθνη. Πιελ όκσο, επηβάιιεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, λα ηεξείηαη θαηά ηνλ θαζνξηζκό ηνπ
επηδηθαδόκελνπ πνζνύ ε αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο ππό ηελ εθηεζείζα έλλνηα, ήηνη λα κελ ππεξβαίλεη ε
ζρεηηθή θξίζε ηα αθξαία όξηα ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, πξάγκα ην νπνίν, αλ ζπκβαίλεη, ειέγρεηαη σο
παξαβίαζε ηεο αλσηέξσ γεληθήο λνκηθήο αξρήο (Οι. ΑΠ 9/2015, ΑΠ 1043/2014).
Ωο πξνο ην ζηνηρείν ηνπ «επιόγνπ» ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ε θξαηήζαζα ζηελ πιήξε Οινκέιεηα ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ γλώκε έρεη σο εμήο :«Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 932 ηνπ ΑΚ, ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο,
αθνύ δερζεί όηη ζπλεπεία ηεο αδηθνπξαμίαο πξνθιήζεθε ζε θάπνην πξόζσπν εζηθή βιάβε ή ςπρηθή νδύλε
θαζνξίδεη ζηε ζπλέρεηα ην ύςνο ηεο νθεηιόκελεο γη’ απηήλ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, κε βάζε ηνπο θαλόλεο
ηεο θνηλήο πείξαο θαη ηεο ινγηθήο, ιακβάλνληαο ηδίσο ππόςε σο θξηηήξηα; ην είδνο ηεο πξνζβνιήο, ηελ
έθηαζε ηεο βιάβεο, ηηο ζπλζήθεο ηέιεζεο ηεο αδηθνπξαμίαο, ηε βαξύηεηα ηνπ πηαίζκαηνο ηνπ ππνρξένπ, ην
ηπρόλ ζπληξέρνλ πηαίζκα ηνπ δηθαηνύρνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ δηαδίθσλ
κεξώλ». (Βι. Οι. ΑΠ 9/2015).
Κξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ύςνπο ηεο εύινγεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο απνηεινύλ νη πεξηζηάζεηο ηεο
ππνζέζεσο, ε ειηθία θαη ε πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ ζύκαηνο, ν ςπρηθόο ζύλδεζκνο κε ηνπο αηηνύκελνπο
ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, ν βαζκόο πηαίζκαηνο ηνπ νξγάλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, ε ζπλππαηηηόηεηα ηνπ παζόληνο, ε
κεηέπεηηα ζηάζε ηνπ δεκηώζαληνο, ε νηθνλνκηθή ζέζε ησλ κεξώλ - εηδηθά, όκσο, όηαλ ππόρξεν ζε
απνδεκίσζε είλαη ην Γεκόζην ή λ.π.δ.δ. δελ απνηειεί θξηηήξην ε νηθνλνκηθή ηνπο ζέζε, νύηε ζπλαξηάηαη,
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θαηαξρήλ, ην ύςνο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο πξνο ηελ εθάζηνηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ
Γεκνζίνπ [ηΔ 1717/2016 ζθέςε 5, 3329/2014 ζθέςε 4, 1405/2013, 3839/2012 {7κ.), 4988/2012,
1243/2010, 2579/2006].

Σέινο, αζθαιέο θξηηήξην γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ εύινγνπ πνζνύ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο είλαη ν ζθνπόο
πνπ απηή επηηειεί, ν νπνίνο είλαη ε ςπρηθή αλαθνύθηζε θαη εζηθή παξεγνξηά ηνπ δεκησζέληνο θαη όρη ε
απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπ δεκίαο θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ν πινπηηζκόο ηνπ [ΟιΑΠ 6/2009, 43/2005
ηΔ 2559/2007, ΓΔΑ 1690/2011 θ.α.]. Γηα ην ιόγν απηό, άιισζηε, επηδηθάδεηαη εύινγν πνζό
απνδεκηώζεσο, θαη' νξζή εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 932 ΑΚ, πνπ δελ ζα πξέπεη, δηα ηεο
επηδηθάζεσο ελόο πνζνύ σο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο, λα νδεγεί νύηε ζηνλ πινπηηζκό ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο
ηθαλνπνηήζεσο νύηε ζηελ νηθνλνκηθή θαηαξξάθσζε ηνπ ππνρξένπ, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό δε ηνπ πνζνύ ηεο
ηα δηθαζηήξηα ηεο νπζίαο δελ πξέπεη νύηε λα ππνβαζκίδνπλ ηελ απαμία ηεο παξάλνκεο πξάμεσο,
παξαιείςεσο, πιηθήο ελέξγεηαο ή παξαιείςεσο νθεηιόκελεο λόκηκεο πιηθήο ελέξγεηαο κε ηελ επηδίθαζε
ηδηαηηέξσο ρακεινύ πνζνύ, νύηε λα θαηαιήγνπλ, κε αθξαίεο εθηηκήζεηο, ζηνλ ππέξκεηξν πινπηηζκό ηνπ ελόο
κέξνπο (ηΔ 1906/2015, 2202/2014).

Σ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζύκθσλα κε όζα ιεπηνκεξώο παξαηέζεθαλ αλσηέξσ ζην ηζηνξηθό ηεο
παξνύζαο, ην δηθάζαλ Γηνηθεηηθό εθεηείν αθνύ έιαβε ππ' όςηλ ηνπ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππό θξίζε
ππόζεζεο, όπσο απηά πξνέθππηαλ από ηα έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηε δεζκεπηηθή γη
απηό ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ πνηληθνύ δηθαζηεξίνπ, αλαθνξηθά κε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ θξίζεθε
από απηό όηη έιαβαλ ρώξα θαη ηα νπνία ζηνηρεηνζεηνύλ ζπγθξνηνύλ ηελ αληηθεηκεληθή ππόζηαζε ηνπ
εγθιήκαηνο ηεο αλζξσπνθηνλίαο εμ’ ακειείαο κε ζπλδπαζηηθέο παξαιείςεηο ησλ νξγάλσλ ηεο ηέσο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ζιείαο θαη λπλ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο, ηνπ Γήκνπ Zαράξσο θαη ηνπ
Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, ππήγαγε απηά ζηηο εθαξκνζηέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 ΔηζΝΑΚ, 926 θαη 932 ΑΚ
θαη θαζόξηζε ηα πνζά ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεσο ησλ εθεζίβιεησλ-αληεθθαινύλησλ όπσο θαη ην
πξσηόδηθν Γηθαζηήξην.
Δμάιινπ ε επί ηεο νπζίαο θξίζε ηνπ γηα ην εάλ ελ πξνθεηκέλσ επήιζε ςπρηθή νδύλε ζηνπο νηθείνπο ηεο
ζαλνύζεο, Φσηεηλήο Παλαγνπνύινπ, θαζώο θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο εύινγεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ
απηνί δηθαηνύληαη, δεδνκέλνπ όηη ζρεκαηίδεηαη από ηελ εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ θαη ρσξίο
ππαγσγή ηνπ πνξίζκαηνο ζε λνκηθή έλλνηα, δελ ππόθεηηαη ζε αλαηξεηηθό έιεγρν (ηΔ 4133/2011 ΝΟΜΟ,
ηΔ 2739/2007 ΝΟΜΟ, ηΔ 1915/2007 ΝΟΜΟ, ηΔ 1042/2007 ΝΟΜΟ, ΑΠ 14/2011 ΝΟΜΟ, ΑΠ
634/2007 ΝΟΜΟ).
πλεπώο ην Γηθάζαλ Γηθαζηήξην νπδόισο ππεξέβε, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ πνζνύ ηεο ρξεκαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο, ηα άθξα όξηα ηεο δηαγξαθόκελεο από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 932 ηνπ Α.Κ. εμνπζίαο ηνπ,
θαζόζνλ δελ πξνθύπηεη, νύηε όηη έιαβε ππόςε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ δελ ήηαλ επηηξεπηό λα
ζπλεθηηκεζνύλ γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο θξίζεο ηνπ, νύηε όηη παξέιεηςε λα ζπλεθηηκήζεη πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά πνπ είραλ ηεζεί ππ’ όςηλ ηνπ. ε θάζε δε πεξίπησζε ε αηηηνινγία ηεο σο άλσ απόθαζεο
ζπλαξηάηαη κε ην πξαγκαηηθό ηεο έλδηθεο ππόζεζεο θαη όρη κε εξκελεία δηάηαμεο λόκνπ ή γεληθήο αξρήο.
Σνύησλ δνζέλησλ θαη δεδνκέλνπ όηη ζην κεηαμύ εθδόζεθαλ νη ππ’ αξηζκ. 2254/2018, 2620/2018,
2255/2018, 2251/2018 θαη 2434/2018 απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, επί αηηήζεσλ
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αλαηξέζεσλ κε παξόκνην αληηθείκελν, πνπ αθνξνύζαλ επηδηθαζζείζα απνδεκίσζε γηα ηελ ςπρηθή νδύλε
ζπγγελώλ άιισλ ζπκάησλ ησλ ππξθαγηώλ ηεο 24εο Απγνύζηνπ 2007, όπνπ θξίλνληαη ηα ίδηα λνκηθά
δεηήκαηα, θαη νη νπνίεο απέξξηςαλ ηνπο ηζρπξηζκνύο καο. Καηά δε ηε ζπδήηεζε ησλ ζρεηηθώλ αηηήζεσλ
αλαηξέζεσλ, ε ζύλζεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ εμέθξαζε ηελ άπνςε πεξί ηεο αλππαξμίαο αληίζεηεο λνκνινγίαο θαη
εηέζε ζέκα απαξαδέθηνπ ησλ αζθεζέλησλ αλαηξέζεσλ. Σα απηά άιισζηε αλαθέξνληαη θαη ζην ππ’ αξηζκ.
4353/20-11-2017 Πξαθηηθό πλεδξηάζεσο ηεο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο ηνπ Γηθαζηηθνύ Γξαθείνπ Παηξώλ ηνπ
Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (Άξζξα 5,6 θαη 7 ηνπ Ν. 3086/2002 «Οξγαληζκόο Ννκηθνύ πκβνπιίνπ
ηνπ Κξάηνπο θαη θαηάζηαζε ησλ Λεηηνπξγώλ θαη ησλ Τπαιιήισλ ηνπ» - Φ.Δ.Κ. Α’ 324), όπνπ απνθαζίδεηαη
ε κε άζθεζε αίηεζεο αλαίξεζεο θαηά αληίζηνηρεο απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑ:
Δπεηδή ε ππ. αξηζκ. Α155/2019 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ δελ
ππόθεηηαη παξαδεθηώο ζε αίηεζε Αλαίξεζεο θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξ. 53 ηνπ π.δ 18/89 (όπσο ηζρύεη
από 22-12-2016 κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ην άξζξν 15 παξ. 2 ηνπ Ν.4446/2016), θαζόζνλ δελ
πθίζηαηαη αληίζεζε απηήο κε ηελ λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή άιινπ αλσηάηνπ
Γηθαζηεξίνπ ή αλέθθιεηε απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ. Δπηπιένλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε
εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3900/2010, δηόηη δελ πξόθεηηαη πεξί απνθάζεσο Γηνηθεηηθνύ
Γηθαζηεξίνπ πνπ θξίλεη δηάηαμε ηππηθνύ λόκνπ αληηζπληαγκαηηθή ή αληίζεηε ζε άιιε ππεξλνκνζεηηθή
δηαηαμε.
Δπεηδή ηπρόλ άζθεζε Αλαηξέζεσο δελ πηζαλνινγείηαη όηη ζα επδνθηκήζεη, αλ ιάβνπκε ππόςε θαη ηελ
πξόζθαηε σο άλσ λνκνινγία ηνπ ηΔ επί αηηήζεσλ αλαηξέζεσλ κε παξόκνην αληηθείκελν, αιιά
αληηζέησο ζα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Π.Γ. Διιάδνο κε ηόθνπο θαη δηθαζηηθά έμνδα,
αιιά θαη ζε άζθνπε επηβάξπλζε ησλ Γηνηθεηηθώλ Γηθαζηεξίσλ κε ηε ζπδήηεζε ππόζεζεο, ηεο νπνίαο
ε έθβαζε πξνδήισο ζα απνβεί εηο βάξνο ηεο Π.Γ. Διιάδνο.
ΓΗΑ ΟΛΟΤ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ – ΓΝΩΜΟΓΟΣΩ
Όηη ε Π.Γ.Διιάδνο ( Π.Δ. Ζιείαο ) δελ πξέπεη λα αζθήζεη ην έλδηθν κέζν ηεο Αλαίξεζεο Δλώπηνλ ηνπ
πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο (ηΔ) θαηά ηεο ππ. αξηζκ. Α155/2019 ηειεζίδηθεο απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο
Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ (Α΄ Σξηκειέο).
Μεηά ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε κε άζθεζε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο αλαίξεζεο θαηά ηεο ππ΄ αξηζ.
Α155/2019 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο).

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
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
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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
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
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 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 231627/1810/2.8.2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ΠΔ
Ηιείαο ηεο ΠΓΔ..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο Αλαίξεζεο Δλώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο (ηΔ) θαηά
ηεο ππ. αξηζκ. Α155/2019 ηειεζίδηθεο απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ (Α΄
Σξηκειέο).
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
Η Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ

