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Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2580/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 356685/656/28-11-2019 εηζήγεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2580/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Πεξί αζθήζεσο ή κε εθέζεσο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. A1689/2019 απνθάζεσο
ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ επί αγσγήο ηνπ Γεκεηξίνπ Γηαλλνύιηα», γηα δηθέο
ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Βαζιλική Μολθέζη

Παναγιώηηρ ακελλαπόποςλορ

ΑΔΑ: ΨΙΑΑ7Λ6-Ν5Θ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 42/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Ι. Π. Μεζνινγγίνπ, ζήκεξα ηελ 05ε Γεθεκβξίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:00 π.κ. ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο έδξαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηησι/ληαο, ζηελ Ι.Π. Μεζνινγγίνπ
(Κύπξνπ 1- Γηνηθεηήξην), ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 359121/3310/29-11-2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όια ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο
Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ επί ηνπ ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ ηα παξαθάησ κέιε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

αθειιαξόπνπινο Παλαγηώηεο - Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καηζνπγθξάθεο Νηθόιανο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Νηθνιαθόπνπινο Γεκήηξηνο- ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Φίιηαο Αλδξέαο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Λύηξαο Ισάλλεο- ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Μεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο- ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Μσξαΐηεο Νηθόιανο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Κνληνγηάλλεο Γεώξγηνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Βνύιγαξε-Πνινλύθε Ακαιία – αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Κσζηαθόπνπινο Υξήζηνο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη πξνζθιήζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη ηαθηηθό κέινο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Αγγειόπνπινο Γεώξγηνο.

Υξέε γξακκαηέσλ άζθεζαλ ε Βαζηιηθή Μνιθέζε, ν Γεώξγηνο ηαζνύιηαο θαη ε Βαζηιηθή Σζνύκα,
ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 328521/4534/06-112019 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 2580/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 61ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ κε ηίηιν: «Πεξί
αζθήζεσο ή κε εθέζεσο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. A1689/2019 απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ επί αγσγήο ηνπ Γεκεηξίνπ Γηαλλνύιηα».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:356685/656/28-11-2019 εηζήγεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία
αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνοντας υπόψη:
Ι.- Με ηελ ππ’αξίζκ. A 1689/2019 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Δηνηθεηηθνύ Πξωηνδηθείνπ Παηξώλ έγηλε ελ κέξεη
δεθηή ε αγωγή ηνπ Δεκεηξίνπ Γηαλλνύιηα
θαη ηνπ αλαγλωξίζζεθε πνζό 11.739,27 €, από ηα 19.739,27 € πνπ ζπλνιηθά δεηνύζε, ωο απνδεκίωζε γηα ηελ πιηθή
δεκία πνπ ππέζηε ην όρεκά ηνπ ιόγω πξόζθξνπζήο ηνπ κε δέλδξα πνπ είραλ επηπέζεη επί ηνπ νδνζηξώκαηνο ηεο
Εζληθήο Οδνύ Παηξώλ – Τξηπόιεωο ηελ 12.05.2011, θαη’ άξζξωλ 105 επ. ΕηζΝΑΚ θαη 300 € από ηα 2.000 € πνπ
δεηνύζε ωο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγω εζηθήο βιάβεο, θαη’ άξζξν 932 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δηθαζηήξην κε ηελ αλωηέξω απόθαζή ηνπ απέβαιε ην αξρηθώο ελαγόκελν Ειιεληθό Δεκόζην,
αλαγλωξίδνληαο ηελ Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Ειιάδνο ωο ηε κόλε παζεηηθά λνκηκνπνηνύκελε ζηελ ελ ιόγω ππόζεζε, κε
ηελ αηηηνινγία πωο ε θξηλόκελε αμίωζε ηνπ ελάγνληνο ζρεηίδεηαη κε αξκνδηόηεηα πνπ έρεη κεηαθεξζεί ζην λνκηθό
πξόζωπν ηεο Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Ειιάδνο, θαζόζνλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αμίωζε δελ είρε εθδνζεί ηειεζίδηθε
απόθαζε έωο ηηο 30.06.2011, βάζεη ηνπ άξζξνπ 283 παξ. 2 εδ. 4 ηνπ Ν. 3852/2010.
ΙΙ.- Εηζάγεηαη θαη’ άξζξν 176 παξ. 1 πεξ. ηε’ ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεηε
ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ ηελ άζθεζε ε κε εθέζεωο θαηά ηεο ππ’αξηζκ. A 1689/2019 απνθάζεωο ηνπ Μνλνκεινύο
Δηνηθεηηθνύ Πξωηνδηθείνπ Παηξώλ κε ηελ νπνία έγηλε ελ κέξεη δεθηή αγωγή ηνπ Δεκεηξίνπ Γηαλλνύιηα.
Η πξόηαζε κνπ είλαη λα αζθεζεί ε έθεζε, δεδνκέλνπ όηη θαηά ην άξζξν 186 ΙΙ ηνπ Ν. 3852/2010 νξίδνληαη ηα
αθόινπζα: «Οη αξκνδηόηεηεο ηωλ πεξηθεξεηώλ, αθνξνύλ ηνπο ηνκείο:Α………. ΣΤ. Έξγωλ – Χωξνηαμίαο –
Πεξηβάιινληνο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη, ηδίωο: 1. Η θαηαζθεπή, ε ζπληήξεζε θαη αλαθαίληζε ηωλ νδώλ, πνπ
ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθε ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο Κξαηηθήο Πεξηθέξεηαο θαη ηωλ αληίζηνηρωλ πξώελ Ννκαξρηαθώλ
Απηνδηνηθήζεωλ 2. ……/……/….. ΙΙΙ. Οη αξκνδηόηεηεο ηωλ πεξηθεξεηώλ αζθνύληαη από 1.1.2011, εθηόο εθείλωλ …
θαη ηνπ ηνκέα ΣΤ’ (Έξγωλ – Χωξνηαμίαο – Πεξηβάιινληνο) ππ’ αξηζκνύο 1 έωο 12 … νη νπνίεο αζθνύληαη από ηελ
1.7.2011 …./…./…… Μέρξη ηηο αλωηέξω εκεξνκελίεο νη αξκνδηόηεηεο απηέο εμαθνινπζνύλ λα αζθνύληαη από ηηο
απνθεληξωκέλεο δηνηθήζεηο.».
Εθ ηωλ αλωηέξω, πξνθύπηεη πωο ε κόλε ππεύζπλε πξνο θαηαβνιή απνδεκίωζεο ζηνλ ελάγνληα Δεκήηξην Γηαλλνύιηα
είλαη ε Απνθεληξωκέλε Δηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ, ε νπνία ζηνλ ρξόλν ηνπ αηπρήκαηνο
(12.05.2011) αζθνύζε ηελ αξκνδηόηεηα πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ παξαπάλω παξάγξαθν (ζπληήξεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
εζληθήο νδνύ) θαη ην δηθαζηήξην κε ηελ ωο άλω απόθαζή ηνπ δελ εθάξκνζε νξζά ηνλ λόκν.
Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο έθεζεο είλαη 60 εκέξεο από ηελ επίδνζε (27-11-2019), ήηνη ιήγεη ζηηο 27.01.2020.
Επηζπλάπηεηαη
1) Αληίγξαθν ηεο ππ’αξηζκ. A 1689/2019 απνθάζεωο ηνπ Μνλνκεινύο Δηνηθεηηθνύ Πξωηνδηθείνπ Παηξώλ.

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 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’/298-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη
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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. πξση. νηθ. 258207/3469/03.09.2019 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 706/η. ΤΟΓΓ/09.09.2019) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΓΑ:6ΛΧΓ7Λ6-ΓΓ) Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκόο Πξνέδξνπ θαη κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 143/2019 (ΑΓΑ:ΦΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ
αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 2064/2019 (ΑΓΑ:63497Λ6-3ΧΟ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 267572/3617/12.09.2019 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3667/η. Β΄/03.10.2019) πεξί Αλαπιήξσζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 281668/3810/26.09.2019 Απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 3722/η.
Β΄/08.10.2019) πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηεο Π.Γ.Δ. ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο
θαη ζε εθιεγκέλνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.:356685/656/28-11-2019 εηζήγεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηελ άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. A1689/2019 απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, κε ηελ νπνία έγηλε ελ κέξεη δεθηή ε αγσγή ηνπ Γεκεηξίνπ Γηαλλνύιηα, ζύκθσλα
θαη κε ηελ εηζήγεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Γ.Δ.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
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Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
Η Γξακκαηέαο
Βαζηιηθή Μνιθέζε

