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Πάηπα 27 Αςγούζηος 2019
Απ. Ππωη: 244105/2519
ΠΡΟ: Γ/λζε Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο
Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ
θαη Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2000/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 244079/15394/16.08.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ θαη Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2000/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαηόπηλ έθδνζεο ηεο Α687/2015 απόθαζεο ηνπ
Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, όπσο δηνξζώζεθε απηεπαγγέιησο κε ηελ
Α1323/2016 απόθαζή ηνπ ηδίνπ δηθαζηεξίνπ, κε ηελ νπνία αθπξώζεθε ε 4403/23.5.2007
θαηαινγηζηηθή πξάμε παξάβαζεο ηνπ Μηθηνύ Κιηκαθίνπ Διέγρνπ ηεο Γηεύζπλζεο Μεηαθνξώλ ηεο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αραΐαο, θαηόπηλ πξνζθπγήο από 23.7.2007 ησλ «Α. Εαραξόπνπινο –
Β. Βέξξαο Ο.Δ.» & Υξήζηνπ Νηαβινύξνπ, ε πξώηε δε εηαηξεία κεηεηξάπε ζε αλώλπκε εηαηξεία κε
ηελ επσλπκία «ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ Α.- ΒΔΡΡΑ Β.- ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ Έμη
ρηιηάδσλ επξώ (6.000,00€), σο επηζηξνθή ηνπ επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ, από ηνλ πξνϋπνινγηζκό
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο έηνπο 2019», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ6-Φ6Ο
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 29/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
22ε Απγνύζηνπ, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
247759/2561/21.08.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (από ην ζ.62)
Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ύξκνο Γεώξγηνο-Μέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεώξγηνο ηαζνύιηαο, 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 ηξηάληα (30) ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο νη εθπξόζσπνη ησλ
Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ.
θ. Λαδόπνπινο Θεκηζηνθιήο - (Αληηπξόεδξνο Α΄ Γ.. ηνπ θνξέα «ΓΔΩΡΓΗΟ ΘΔΜ.
ΛΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΣΔ»
ii. θ. Αζαλαζόπνπινο Γεώξγηνο (εθπξόζσπνο ηνπ θνξέα «ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΑΣΡΩΝ
Α.Σ.Δ»
iii. θ. Παύινπ ππξίδσλ θαη Ρεληήο Παλαγηώηεο (εθπξόζσπνη ηνπ θνξέα «ΑΡΥΗΜΖΓΖ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ)»)
Δπίζεο γηα ην ηξηάληα (30) ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο ηεο Έθηαθηεο
Δπηηξνπήο Γλσκνδόηεζεο Αηηηνινγήζεσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ θ. Καινγεξόπνπινο Ησάλλεο.
i.

ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ γηα ην ζαξάληα δύν (42) ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Παπαλδξένπ
Υξήζηνο (εθπξόζσπνο ΚΣΔΛ Ν ΑΥΑΗΑ ΑΔ) θαη ν θ. Υαηδεειεπζεξίνπ Παλαγηώηεο
(εθπξόζσπνο ΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ ΠΑΣΡΩΝ ΑΔ), θαζώο επίζεο θ. Σόγηαο Υξήζηνο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ6-Φ6Ο
Απ. Απόθαζηρ 2000/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 13ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο θαηόπηλ έθδνζεο ηεο Α687/2015 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, όπσο δηνξζώζεθε απηεπαγγέιησο κε ηελ Α1323/2016 απόθαζή ηνπ ηδίνπ
δηθαζηεξίνπ, κε ηελ νπνία αθπξώζεθε ε 4403/23.5.2007 θαηαινγηζηηθή πξάμε παξάβαζεο ηνπ
Μηθηνύ Κιηκαθίνπ Διέγρνπ ηεο Γηεύζπλζεο Μεηαθνξώλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αραΐαο,
θαηόπηλ πξνζθπγήο από 23.7.2007 ησλ «Α. Εαραξόπνπινο – Β. Βέξξαο Ο.Δ.» & Υξήζηνπ
Νηαβινύξνπ, ε πξώηε δε εηαηξεία κεηεηξάπε ζε αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ Α.- ΒΔΡΡΑ Β.- ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΟΤ - ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ
ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ Έμη ρηιηάδσλ επξώ
(6.000,00€), σο επηζηξνθή ηνπ επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ, από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο έηνπο 2019».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 244079/15394/16.08.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ θαη Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ,
ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έσονηαρ ςπότη:
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ζπζηήζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ
Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
Με ηελ απφθαζε 248595/27.12.2016 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ Σξνπνπνηήζεθε ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο (ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016).
Με ηηο 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»,
ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε 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 L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε εληαίν θείκελν θαη, θαηά
πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο θαη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
Με ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85Α/11-4-2012) αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 176 ηνπ Ν.3852/2010
«ρέδην Καιιηθξάηεο» πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ. πγθεθξηκέλα κε ηελ
παξάγξαθν 1γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ απηνχ 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.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ.145Α’) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ
εγθχθιην 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΓΑ:ΦΒΞΒΖ-ΓΣΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θνηλνπνηήζεθαλ
δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηψλ. χκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2β ηνπ άξζξνπ 2 «Γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ε έθδνζε ηεο
απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο δηελεξγείηαη ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο
δαπάλεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ θνξέα».
Με ηελ ππ’ αξηζκφ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ γίλεηαη ε επηθχξσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μαΐνπ 2014, κε ηελ νπνία αλαθεξχρηεθαλ ν
Πεξηθεξεηάξρεο, νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2014−2019, θαζψο θαη κε ηελ 456/2014 δηφξζσζε − ζπκπιήξσζε απηήο. Με ην
απφ 25.8.2014 πξαθηηθφ νξθσκνζίαο αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο ε λέα Πεξηθεξεηαθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο. Με ηελ ππ’ αξηζκφ νηθ. 55961/643/1.3.2017 (ΦΔΚ.111 η.ΤΟΓΓ/9.3.2017) απφθαζε ηνπ ν
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Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Διιάδαο, φξηζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, γηα ηελ πεξίνδν
1.3.2017 έσο 31.8.2019. Με ηελ ππ’ αξηζκφ. νηθ.69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ.1018Β’/24.3.2017) απφθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε κεηαβηβάζηεθαλ αξκνδηφηεηεο ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 228/2018 (22ε πλεδξίαζε ζηηο 15.11.2018) απφθαζε ηνπ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην,
«Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ππ.
αξηζ. 2433/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θ.
Παλαγηψηε Μπξάκνπ». Ζ απφθαζε αθνχ ειέγρζεθε σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε, κε ηελ ππ’
αξηζκφ 265933/28.12.2018 απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ηνλίνπ. Με ηελ απφθαζε 39/2019 (5ε πλεδξίαζε ζηηο 12.3.2019), ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην
Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Α’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο». Ζ απφθαζε
απηή αθνχ ειέγρζεθε σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ. 56584/20.3.2019 απφθαζε
ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ. Με ηελ απφθαζε
53/2019 (6ε πλεδξίαζε ζηηο 22.4.2019), ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Β’
ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο». Ζ απφθαζε απηή αθνχ ειέγρζεθε σο πξνο ηελ
λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ. 96119/7.5.2019 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ. Με ηελ απφθαζε 112/2019 (8 ε πλεδξίαζε ζηηο
17.7.2019), ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Γ’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο». Ζ απφθαζε απηή αθνχ ειέγρζεθε σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε κε
ηελ ππ’ αξηζ. 159010/7.8.2019 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ηνλίνπ. Με ηελ απφθαζε 124/2019 (9ε πλεδξίαζε ζηηο 7.8.2019), ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην
Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Γ’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο».
Με ηελ αξηζ.4403/23.5.2007 θαηαινγηζηηθή πξάμε παξάβαζεο ηνπ Δπηθεθαιήο ηνπ Μηθηνχ Κιηκαθίνπ
Διέγρνπ ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ – Δπηθνηλσληψλ - Ναπηηιίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αραΐαο,
επηβιήζεθε εηο βάξνο ηεο εηαηξείαο µε ηελ επσλπκία «Α. Εαραξφπνπινο - Β. Βέξξαο Ο.Δ» πνπ εδξεχεη ζηελ
Πάηξα θαη ηνπ Υξήζηνπ Νηαβινχξνπ νδεγνχ, θαηνίθνπ Παηξψλ, πξφζηηκν 3.000,00 επξψ ζε έθαζην, θαζψο θαη
ην δηνηθεηηθφ κέηξν ηεο αθαίξεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελψλ ησλ ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο ηνπ µε
αξηζκφ θπθινθνξίαο ΑΥΗ 7580 απηνθηλήηνπ, ηδηνθηεζίαο ηεο πξψηεο εηαηξείαο γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 4 παξ.1.2.δ ηνπ Ν.3446/2006 θαη ηεο ΚΤΑ Φ2/55009/2000.
Ζ Οκφξξπζκε Δηαηξία µε ηελ επσλπκία «Α. Εαραξφπνπινο - Β. Βέξξαο Ο.Δ» θαη ν Υξήζηνο
Νηαβινχξνο, ππέβαιιαλ πξνζθπγή µε εκεξνκελία θαηάζεζεο 23.7.2007, θαηά ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο,
θαζνιηθήο δηαδφρνπ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αραΐα, µε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε αθχξσζε ηεο
4403/23.5.2007 θαηαινγηζηηθήο πξάμεο παξάβαζεο ηνπ Μηθηνχ Κιηκαθίνπ Διέγρνπ ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ –
Δπηθνηλσληψλ - Ναπηηιίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αραΐαο.
Με ηελ ππ’ αξηζ. Α687/2015 απφθαζή ηνπ ην Σξηκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Παηξψλ ζθέθζεθε θαηά
ην Νφκν θαη απνθάζηζε:
Δπεηδή ζην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3446/2006 φπσο ίζρπε θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν, νξίδεηαη φηη: «1. ε θάζε
Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ηεο ρψξαο ζπληζηψληαη έλα ε πεξηζζφηεξα Μηθηά Κιηκάθηα Διέγρνπ (Μ.Κ.Δ.). Σα
Μ.Κ.Δ. είλαη αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο θαη ησλ εθπνκπψλ
θαπζαεξίσλ ησλ νρεκάησλ, ειιεληθψλ θαη αιινδαπψλ, πνπ θπθινθνξνχλ ζηε ρψξα, ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο
δηελέξγεηαο κεηαθνξάο κε απηά θαζψο θαη γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ.2. Σα Μ.Κ.Δ. απνηεινχληαη
απφ: α) Γχν (2) εθπξνζψπνπο ηεο Τπεξεζίαο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ή ΚΣΔΟ. Σεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο, έλαο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ηερληθφο, β) έλα (1) φξγαλν ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο ή ηεο ππεξεζίαο
πνπ αζθεί θαζήθνληα Σξνραίαο ή έλα φξγαλν ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο, εθφζνλ ν έιεγρνο δηελεξγείηαη ζε πεξηνρή
αξκνδηφηεηαο ηνπ, γ) έλαλ (1) ππάιιειν άιιεο Τπεξεζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Δπηθεθαιήο ηνπ
Μ.Κ.Δ. νξίδεηαη έλαο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο πεξ. α'. 3. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε πνπ εθδίδεηαη θαζ'
έηνο κεηά απφ πξφηαζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ, θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ Μ.Κ.Δ., θαζψο θαη νλνκαζηηθφο
πίλαθαο ππαιιήισλ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα Μ.Κ. Δ.. 4. Με απφθαζε ηνπ
πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο
ζπγθξνηείηαη θάζε θνξά ην Μ.Κ.Δ. απφ ππαιιήινπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αλσηέξσ νλνκαζηηθφ πίλαθα. 5. Ο
έιεγρνο αζθείηαη ζε θάζε ζεκείν ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, αθφκε θαη
ζηνπο ιηκέλεο θαη πιεζίνλ ησλ ζπλνξηαθψλ ζηαζκψλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ, αθφκε θαη ηηο
αξγίεο. Ζ δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο θαη ε επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ γίλεηαη επηηφπνπ θαη κεηά απφ
αθξφαζε ηνπ νδεγνχ ηνπ νρήκαηνο, ζπληάζζεηαη ζρεηηθή έθζεζε. 6. Ζ δηαδηθαζία αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο
θαη αθαίξεζεο ησλ ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο (πηλαθίδσλ θαη άδεηαο θπθινθνξίαο) γίλεηαη ζχκθσλα µε ηε
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο. 7. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Γεκφζηαο Σάμεο, Μεηαθνξψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεηαη ε
δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ειέγρσλ απφ ηα Μ.Κ.Δ., ν ηξφπνο δηαπίζησζεο θαη επηβνιήο ησλ
πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ, θαζψο θαη θάζε

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ6-Φ6Ο
άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 8. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε παξάβαζε επηζχξεη ηελ πνηλή ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, κέηξν γηα
ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ, απνηειεί ε επηηφπνπ αθαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. Ζ
θαηαινγηζηέα πξάμε επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ επέρεη ζέζε ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα επηά (7) εκεξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ απαγνξεχεηαη ε έμνδνο ηνπ νρήκαηνο απφ ηε ρψξα. Σα
ζηνηρεία θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο επηζηξέθνληαη ζην λφκηκν θάηνρν ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε
αξρέο αθνχ εμνθιεζεί ην πξφζηηκν. Ζ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ, ελψπηνλ ηνπ
αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο. 9..…>>, ζην άξζξν 3 φηη : «1.... 3. Σν κηθηφ
βάξνο θνξηεγφ νρήκαηνο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην κέγηζην επηηξεπφκελν κηθηφ βάξνο ηνπ ή ηε κέγηζηε
επηηξεπφκελε θφξησζε θαη’ άμνλα ηνπ νρήκαηνο, ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 1161/1977 (ΦΔΚ 380Α').»
θαη ζην άξζξν 4 φηη :«1. Οη παξαβάζεηο θαηά ηελ θπθινθνξία ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ θαη νη πξνβιεπφκελεο γη'
απηέο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο είλαη νη εμήο. 1.1… 1.2 Ζ παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3
ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ κηζζσηή ηνπ νρήκαηνο πξφζηηκν θαη αθαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο
ηνπ νρήκαηνο, σο εμήο: α)....δ) Αλ ε ππέξβαζε είλαη πάλσ απφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20)%, επηβάιιεηαη πξφζηηκν
ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ θαη αθαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο (πηλαθίδσλ θαη άδεηαο
θπθινθνξίαο) γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελψλ. ηηο πεξηπηψζεηο γ’ θαη δ' ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη θαη ζηνλ νδεγφ,
ελψ ζηνλ ππεχζπλν θφξησζεο γηα ηηο ίδηεο πεξηπηψζεηο επηβάιιεηαη πξφζηηκν ρηιίσλ πεληαθνζίσλ θαη πέληε
ρηιηάδσλ επξψ αληίζηνηρα....».
Δπεηδή, ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε απφ ηα ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: Καηά ηνλ
έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε, ζηηο 23.5.2007 θαη ψξα 12:23’, απφ ην Μηθηφ Κιηκάθην Διέγρνπ ηεο Γηεχζπλζεο
Μεηαθνξψλ - Δπηθνηλσληψλ Ναπηηιίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αραΐαο, ζην µε αξηζκφ θπθινθνξίαο
ΑΥΗ 7580 απηνθίλεην, κάξθαο MERCEDES, ηδηνθηεζίαο ηεο πξψηεο ησλ πξνζθεπγφλησλ θαη κε νδεγφ ηνλ
δεχηεξν πξνζθεχγνληα, Υξήζην Νηαβινχξν δηαπηζηψζεθε φηη ελψ ζχκθσλα µε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ είρε
κηθηφ βάξνο 3.500 Kg εληνχηνηο ζχκθσλα µε ην δπγνιφγην Νν 01061 είρε 5.620 Kg δειαδή είρε ππεξβεί πάλσ
απφ 20% ην κηθηφ βάξνο ηνπ. Καηφπηλ ηνχηνπ, ηα φξγαλα ηνπ Μηθηνχ Κιηκάθηνπ Διέγρνπ ζπλέηαμαλ ηελ
4403/23.5.2007 δηαπηζησηηθή πξάμε παξάβαζεο ηνπ Ν. 3446/2006 θαη ηεο ΚΤΑ Φ2/55009/4626/2000, ζηελ
νπνία δελ αλαγξάθεηαη αλ ν νδεγφο εμέθεξε ηηο αηηηάζεηο ηνπ θαη µε βάζε ηελ ελ ιφγσ πξάμε, εθδφζεθε απφ ηνλ
Δπηθεθαιήο ηνπ Κιηκάθηνπ ε 4403/23.5.2007 θαηαινγηζηέα πξάμε. Με ηελ ηειεπηαία απηή πξάμε επηβιήζεθε εηο
βάξνο εθάζηνπ ησλ πξνζθεπγφλησλ, µε ηελ ηδηφηεηα ηεο ηδηνθηήηξηαο ηνπ ελ ιφγσ νρήκαηνο θαη ηνπ νδεγνχ απηνχ
αληίζηνηρα, πξφζηηκν πνζνχ 3.000,00 επξψ θαη αθαηξέζεθαλ ηα ζηνηρεία θπθινθνξίαο (άδεηα θαη πηλαθίδεο) γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελψλ. ηε ζπλέρεηα, ε πξνζθεχγνπζα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην απφ 24.5.2007
απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηεο ALPHA ΒΑΝΚ, θαηέβαιε ην ζπλνιηθφ πξφζηηκν ησλ 6.000,00 επξψ, ελψ ηεο
επεζηξάθεζαλ θαη ηα ζηνηρεία θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο ζηηο 24.9.2007. Με ηελ θξηλφκελε πξνζθπγή νη
πξνζθεχγνληεο δεηνχλ ηελ αθχξσζε ηεο παξαπάλσ θαηαινγηζηηθήο πξάμεο σο κε λφκηκεο, πξνβάιινληαο φηη ζην
ζψκα απηήο δελ αλαθέξεηαη νχηε πνπζελά αιινχ ζπκπιεξψλεηαη ν ηφπνο δηαπίζησζεο ηεο παξάβαζεο, κε
ζπλέπεηα λα θάκπηεηαη θαη ν δηθαζηηθφο έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο.
Δπεηδή, µε βάζε ηα σο άλσ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη δεδνκέλνπ φηη ν ηφπνο δηελέξγεηαο ηνπ
παξαπάλσ ειέγρνπ ζην απηνθίλεην ηεο πξψηεο ησλ πξνζθεπγφλησλ δελ αλαθέξεηαη ζην ζψκα ηεο
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ή ζην ζψκα ηεο ηαπηάξηζκεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο ή ζε άιιν ζηνηρείν ηνπ δηνηθεηηθνχ
θαθέινπ, ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη ε µε αλαθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νπζηψδνπο ζηνηρείνπ θαζηζηά ηελ πξάμε
λνκηθά πιεκκειήο, δεδνκέλνπ φηη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα εάλ ην φξγαλν πνπ εμέδσζε
ηελ πξάμε είρε θαη ηελ απαηηνχκελε θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηα. Δπνκέλσο, πξέπεη λα γίλεη δεθηή σο βάζηκε ε
θξηλφκελε πξνζθπγή, λα αθπξσζεί ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε.
Γέρεηαη ηελ πξνζθπγή.
Αθπξψλεη ηελ 4403/23.5.2007 θαηαινγηζηηθή πξάμε παξάβαζεο ηνπ Δπηθεθαιήο ηνπ Μηθηνχ Κιηκαθίνπ
Διέγρνπ ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ - Δπηθνηλσληψλ - Ναπηηιίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αραΐαο.
Γηαηάζζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ θαηαβιεζέληνο πξνζηίκνπ.
Με ηελ ππ’ αξηζ. Α1323/2016 απφθαζή ηνπ ην ίδην δηθαζηήξην, Σξηκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν
Παηξψλ αθνχ ζπλεδξίαζε γηα λα δηθάζεη ηε µε αξηζκφ θαηαρψξεζεο ΑΗΟ 133/28.6.2016 απηεπάγγειηε δηφξζσζε
πνπ θηλήζεθε κε ηελ απφ 28.6.2016 πξάμε ηνπ Γηεπζχλνληνο ην Γηθαζηήξην, Πξνέδξνπ ηνπ, Πξνέδξνπ
Πξσηνδηθψλ Γ.Γ. πεξί δηφξζσζεο ηεο 687/2015 απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ
(Σκήκα 1ν), ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 109 θαη επφκελα ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, ιφγσ
γξαθηθνχ ιάζνπο απηήο, ζθέθζεθε θαηά ην Νφκν θαη απνθάζηζε:
Δπεηδή ζην άξζξν 109 ηνπ Κ.Γ.Γ. νξίδεηαη φηη: «1. Δθείλνο πνπ δηαηέιεζε δηάδηθφο ζηε δίθε κπνξεί, µε
αίηεζή ηνπ πξνο ην δηθαζηήξην, λα δεηήζεη: α) ηε δηφξζσζε ηεο απφθαζεο πνπ εθδφζεθε, αλ ζε απηήλ έρνπλ
παξεηζθξήζεη ινγηζηηθά ή γξαθηθά ιάζε ή ην δηαηαθηηθφ ηεο δηαηππψζεθε ειιηπψο ή αλαθξηβψο, ή β) ηελ
εξκελεία ηεο, αλ ε δηαηχπσζε ηεο είλαη αζαθήο θαη δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο.
Δπεηδή, ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, ε 687/2015 απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ
Παηξψλ εθδφζεθε επί ηεο µε ρξνλνινγία θαηάζεζεο 23.7.2007 πξνζθπγήο ησλ : 1) Οκφξξπζκεο Δηαηξίαο µε ηελ
επσλπκία «Α.Εαραξφπνπινο - Β. Βέξξαο Ο.Δ» θαη 2) Υξήζηνπ Νηαβινχξνπ, θαηά ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδνο, σο θαζνιηθήο δηαδφρνπ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αραΐαο. Με ηελ πξνζθπγή απηή νη

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ6-Φ6Ο
πξνζθεχγνληεο δεηνχζαλ λα αθπξσζεί ε 4403/23.52007 θαηαινγηζηέα πξάμε παξάβαζεο ηνπ Δπηθεθαιήο ηνπ
Μηθηνχ Κιηκαθίνπ Διέγρνπ ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ - Δπηθνηλσληψλ Ναπηηιίαο ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο Αραΐαο, κε ηελ νπνία επηβιήζεθε εηο βάξνο εθάζηνπ απηψλ πξφζηηκν 3.000.00 επξψ θαζψο θαη ην
δηνηθεηηθφ κέηξν ηεο αθαίξεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελψλ ησλ ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο ηνπ µε
αξηζκφ θπθινθνξίαο ΑΥΗ 7580 απηνθηλήηνπ, ηδηνθηεζίαο ηεο πξψηεο ησλ πξνζθεπγφλησλ, γηα παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ.1.2.δ ηνπ Ν. 3446/2006 θαη ηεο ΚΤΑ Φ2/55009/4626/2000. Με ηελ παξαπάλσ
απφθαζε ε ελ ιφγσ πξνζθπγή έγηλε δεθηή θαη αθπξψζεθε ε πξνζβαιιφκελε πξάμε. ηελ 1ε ζειίδα. 9 ε ζεηξά
παξαιείθζεθε ε αλαγξαθή φηη ε πξνζθεχγνπζα νκφξξπζκε εηαηξεία κεηαηξάπεθε απφ Ο.Δ. ζε Α.Δ. µε ηελ
επσλπκία «ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ Α. – ΒΔΡΡΑ Β.
– ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΟΤ – ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ
ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαη ζπλερίδεη ηε δίθε σο θαζνιηθή δηάδνρνο ηεο πξνζθεχγνπζαο
νκφξξπζκεο εηαηξείαο. (ζρ. Σν µε αξηζκφ 24333/13.11.2008 ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν κεηαηξνπήο νκφξξπζκεο
εηαηξείαο ζε αλψλπκε ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Παηξψλ Διέλεο Γεκεηξίνπ Ράγηα θαη ηα ΦΔΚ κε αξηζκφ
13207/27.11.2008 θαη 10516/9.9.2010), ε νπνία ζπλερίδεη ηελ παξνχζα δίθε σο θαζνιηθή δηάδνρνο ηεο
πξνζθεχγνπζαο».
Γηα ηαχηα
Γηνξζψλεη απηεπαγγέιησο ηελ 687/2015 απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ
(Σκήκα 1ν), σο εμήο: ηελ 1ε ζειίδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 10ν ζηίρν απηήο ησλ νξζψλ ζηνηρείσλ θαη δε «θαη
κεηεηξάπε απφ Ο.Δ. ζε Α.Δ., κε ηελ επσλπκία «ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ Α.- ΒΔΡΡΑ Β.- ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΜΔΣΑΛΛΟΤ - ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ζπλερίδεη ηε δίθε σο θαζνιηθή
δηάδνρνο ηεο πξνζθεχγνπζαο νκφξξπζκεο εηαηξείαο», θαζψο επίζεο ζην ηέινο ηεο 1εο (εηζαγσγηθήο ζθέςεο) ηεο
παξαπάλσ δηθαζηηθήο απφθαζεο φηη: «Ζ πξνζθεχγνπζα νκφξξπζκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Α. Εαραξφπνπινο
- Β. Βέξξαο Ο.Δ.» κεηεηξάπε ζε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ Α.- ΒΔΡΡΑ Β.ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΟΤ - ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (ζρ. Σν µε αξηζκφ
24333/13.11.2008 ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν κεηαηξνπήο νκφξξπζκεο εηαηξείαο ζε αλψλπκε ηεο
ζπκβνιαηνγξάθνπ Παηξψλ Διέλεο Γεκεηξίνπ Ράγηα θαη ηα ΦΔΚ κε αξηζκφ 13207/27.11.2008 θαη
10516/9.9.2010) θαη ζπλερίδεη ηε δίθε σο θαζνιηθή δηάδνρνο ηεο πξνζθεχγνπζαο.»
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε γηα:
Σην έγκπιζη δαπάνηρ, καηόπιν έκδοζηρ ηηρ Α687/2015 απόθαζηρ ηος Σπιμελούρ Γιοικηηικού
Ππυηοδικείος Παηπών, όπυρ διοπθώθηκε αςηεπαγγέληυρ με ηην Α1323/2016 απόθαζή ηος ιδίος
δικαζηηπίος, με ηην οποία ακςπώθηκε η 4403/23.5.2007 καηαλογιζηική ππάξη παπάβαζηρ ηος Μικηού
Κλιμακίος Δλέγσος ηηρ Γιεύθςνζηρ Μεηαθοπών ηηρ Νομαπσιακήρ Αςηοδιοίκηζηρ Ασαΐαρ, καηόπιν
πποζθςγήρ από 23.7.2007 ηυν «Α. Εασαπόποςλορ – Β. Βέππαρ Ο.Δ.» & Υπήζηος Νηαβλούπος, η ππώηη δε
εηαιπεία μεηεηπάπη ζε ανώνςμη εηαιπεία με ηην επυνςμία «ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ Α.- ΒΔΡΡΑ Β.ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΟΤ - ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (ζσ. Σο µε
απιθμό 24333/13.11.2008 ζςμβολαιογπαθικό έγγπαθο μεηαηποπήρ ομόππςθμηρ εηαιπείαρ ζε ανώνςμη ηηρ
ζςμβολαιογπάθος Παηπών Δλένηρ Γημηηπίος Ράγια και ηα ΦΔΚ με απιθμό 13207/27.11.2008 και
10516/9.9.2010) και διάθεζη πίζηυζηρ ποζού Έξι σιλιάδυν εςπώ (6.000,00), υρ επιζηποθή ηος
επιβληθένηορ και ήδη καηαβληθένηορ πποζηίμος (ηο από 24.5.2007 αποδεικηικό καηάθεζηρ ηηρ ALPHA
ΒΑΝΚ), από ηον πποϋπολογιζμό ηηρ Πεπιθεπειακήρ Δνόηηηαρ Ασαΐαρ έηοςρ 2019.
Ζ δαπάνη βαπύνει ηον εγκεκπιμένο πποϋπολογιζμό έηοςρ 2019 ηηρ Πεπιθεπειακήρ Δνόηηηαρ Ασαΐαρ
και ειδικόηεπα ηον Διδικό Φοπέα 01.072. «ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΤΠΖΡΔΗΔ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΚΔΚ» και ηον Κυδικό 0892.01.1231 «Πάζηρ θύζευρ δαπάνερ για
εκηέλεζη δικαζηικών αποθάζευν ή ζςμβιβαζηικών ππάξευν (ηπέσον έηορ) (Λοιπέρ Γαπάνερ)». Για ηο ζκοπό
αςηό έσει εκδοθεί η ςπ’ απιθ. 2905/244172/15395/16.8.2019 (ΑΓΑ:6ΕΝ7Λ6-ΟΓ0) απόθαζη ανάλητηρ
ςποσπέυζηρ.

Ζ 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
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ6-Φ6Ο
 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 Ηνλίνπ 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 Ηνλίνπ «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. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 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).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 244079/15394/16.08.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο

Οηθνλνκηθνύ –

Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ θαη Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ6-Φ6Ο
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε, θαηόπηλ έθδνζεο ηεο Α687/2015 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, όπσο δηνξζώζεθε απηεπαγγέιησο κε ηελ Α1323/2016 απόθαζή ηνπ ηδίνπ
δηθαζηεξίνπ, κε ηελ νπνία αθπξώζεθε ε 4403/23.5.2007 θαηαινγηζηηθή πξάμε παξάβαζεο ηνπ
Μηθηνύ Κιηκαθίνπ Διέγρνπ ηεο Γηεύζπλζεο Μεηαθνξώλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αραΐαο,
θαηόπηλ πξνζθπγήο από 23.7.2007 ησλ «Α. Εαραξόπνπινο – Β. Βέξξαο Ο.Δ.» & Υξήζηνπ
Νηαβινύξνπ, ε πξώηε δε εηαηξεία κεηεηξάπε ζε αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ Α.- ΒΔΡΡΑ Β.- ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΟΤ -

ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (ζρ. Σν µε αξηζκό 24333/13.11.2008 ζπκβνιαηνγξαθηθό
έγγξαθν κεηαηξνπήο νκόξξπζκεο εηαηξείαο ζε αλώλπκε ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Παηξώλ Διέλεο
Γεκεηξίνπ Ράγηα θαη ηα ΦΔΚ κε αξηζκό 13207/27.11.2008 θαη 10516/9.9.2010) θαη ηε δηάζεζε
πίζησζεο πνζνύ Έμη ρηιηάδσλ επξώ (6.000,00), σο επηζηξνθή ηνπ επηβιεζέληνο θαη ήδε
θαηαβιεζέληνο πξνζηίκνπ (ην από 24.5.2007 απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ηεο ALPHA ΒΑΝΚ), από ηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο έηνπο 2019.
Ζ δαπάλε βαξύλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2019 ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο
θαη εηδηθόηεξα ηνλ Δηδηθό Φνξέα 01.072. «ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ,

Γ/ΝΖ

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ,

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ

ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΚΔΚ» θαη ηνλ Κσδηθό 0892.01.1231 «Πάζεο
θύζεσο δαπάλεο γηα εθηέιεζε δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ (ηξέρνλ έηνο)
(Λνηπέο Γαπάλεο)». Γηα ην ζθνπό απηό έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζ. 2905/244172/15395/16.8.2019
(ΑΓΑ:6ΕΝ7Λ6-ΟΓ0) απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
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 ηεο Δπηηξνπήο
Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

