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ΠΡΟ:

Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προςόδων &
Περιουςίασ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 2611/2019 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:349832/7479/22-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προςόδων & Περιουςίασ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 2611/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξωδικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ και μθ άςκθςθ ενδίκων μζςων
(Ζφεςθ- Αναίρεςθ), ςτθν υπόκεςθ του Παναγιϊτθ Χατηθγιάννθ του Θεοδϊρου, κατά τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ - Π.Ε. Ηλείασ, μετά τθν ζκδοςθ τθσ υπ’ αρ. 78/2018 οριςτικισ απόφαςθσ του
Ειρθνοδικείου Μυρτουντίων (μιςκωτικι) και τθν κοινοποίθςθ τθσ αρικμ. 279444/6246/24-9-2019
Αίτθςθσ -Πρόταςθσ του Παναγιϊτθ Χατηθγιάννθ του Θεοδϊρου για εξωδικαςτικό ςυμβιβαςμό», για
δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Μολφζςη

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 42/2019 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

τθν Ι. Π. Μεςολογγίου, ςιμερα τθν 05θ Δεκεμβρίου 2019, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 11:00 π.μ. ςτθν
αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ ζδρασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλ/νιασ, ςτθν Ι.Π. Μεςολογγίου
(Κφπρου 1- Διοικθτιριο), ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 359121/3310/29-11-2019 πρόςκλθςθ του Προζδρου
τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ
Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1. ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
2. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
3. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
4. Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
5. Λφτρασ Ιωάννθσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
6. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
7. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
8. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
9. Βοφλγαρθ-Πολονφφθ Αμαλία – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε αν και προςκλικθκε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Μολφζςθ, ο Γεϊργιοσ τακοφλιασ και θ Βαςιλικι Σςοφμα,
υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 328521/4534/06-112019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 2611/2019
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 93ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
εξωδικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ και μθ άςκθςθ ενδίκων μζςων (Ζφεςθ- Αναίρεςθ), ςτθν υπόκεςθ του
Παναγιϊτθ Χατηθγιάννθ του Θεοδϊρου, κατά τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ - Π.Ε. Ηλείασ, μετά τθν
ζκδοςθ τθσ υπ’ αρ. 78/2018 οριςτικισ απόφαςθσ του Ειρθνοδικείου Μυρτουντίων (μιςκωτικι) και τθν
κοινοποίθςθ τθσ αρικμ. 279444/6246/24-9-2019 Αίτθςθσ -Πρόταςθσ του Παναγιϊτθ Χατηθγιάννθ του
Θεοδϊρου για εξωδικαςτικό ςυμβιβαςμό».

Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 349832/7479/22-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προςόδων & Περιουςίασ, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Το άρκρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) & δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»
3. Τισ διατάξεισ του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ»
4. Α) τθν υπ’ αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ- Συμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με τθν οποία Συμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ.248595/27-12/2016 Απόφαςθ του
Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ του
Οργανιςμοφ Εςωτερικισ υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Βϋ/30-12-2016). Β)τθν υπ’
αρ.165633/8-8-2017 Απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
2953/Βϋ/29-8-2017) με τθν οποία τροποποιείται θ υπ’ αρ.248595/27-12/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ
Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδα» (ΦΕΚ 4309/Βϋ/30-12-2016).
5. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
6. Τθν υπϋ αρ. 228/2018 (ΑΔΑ 6Η067Λ6-Γ03) Απόφαςθ (22θ Συνεδρίαςθ) του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου,
αναφορικά με τθν με τθν «Ζγκριςθ προχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2019, θ ανωτζρω
απόφαςθ βρζκθκε νόμιμθ με τθν αρ.πρωτ.265933/28-12-2018 απόφαςθ του αςκοφντα κακικοντα Γενικοφ
Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου (ΑΔΑ:ΩΨ7ΛΟ1Φ-ΡΔΟ).
7. Τθν υπ’αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/3-9-2019 απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 706/τ.
ΥΟΔΔ/9-9-2019) Ρερί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ».
8. Τθν υπϋαρικμ.267572/3617/12-09-2019 απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΑΔΑ:Ω9ΤΚ7Λ6-ΚΒΩ) περί
«οριςμοφ αναπλθρωτι Ρεριφερειάρχθ ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα».
9. Τθν υπϋ αρικ. πρωτ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ(ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ)
περί «οριςμοφ Ρροζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
10.Τθν υπϋ αρικ. πρωτ. 281668/26.09.2019 απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ(αρικ 3722/Β/2019 ΦΕΚ)
περί «μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ».
11.Το άρκρο 5 παράγραφοσ ι) του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012) περί «αρμοδιοτιτων τθσ Οικονομικισ
επιτροπισ περιφερειϊν».
12.Τισ διατάξεισ του κϊδικα «περί δικθγόρων» Ν. 4194/2013 ( ΦΕΚ 208/Α/27-09-2013).
13.Το γεγονόσ ότι θ Ρ.Ε. Θλείασ δεν διακζτει νομικι υπθρεςία, ενϊ ςφμφωνα με τα παραπάνω ςυντρζχει θ
αναγκαιότθτα προάςπιςθσ των ςυμφερόντων τθσ ςτθ ςχετικι δικαςτικι υπόκεςθ
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14.Τθν απόφαςθ με αρικμό 78/2018 του Ειρθνοδικείου Μυρτουντίων (μιςκοδοτικϊν διαφορϊν οριςτικι) που
αφορά τθν υπόκεςθ του Ραναγιϊτθ Χατηθγιάννθ του Θεοδϊρου, κατά τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ - Ρ.Ε.
Θλείασ.
15.Τθν αρικμ. 279444/6246/24-9-2019 Αίτθςθ-Ρρόταςθ του Ραναγιϊτθ Χατηθγιάννθ του Θεοδϊρου για
εξωδικαςτικό ςυμβιβαςμό, με τθν οποία δθλϊνει τον περιοριςμό των απαιτιςεων του ςτο ποςό των επτά
χιλιάδων οκτακοςίων τριάντα τριϊν ευρϊ και εξιντα λεπτϊν (7.833,60 €), χωρίσ τόκουσ και δικαςτικά ζξοδα και
με τθν προχπόκεςθ μθ άςκθςθσ του ζνδικου μζςου τθσ αναίρεςθσ κατά τθσ τελεςίδικθσ απόφαςθσ.
16.Τθν υπϋαρ. 2457/2019 απόφαςθ Οικον. Επιτροπισ με κζμα: Οριςμό του δικθγόρου κου Ιωάννου Ιωάννθ του
Γεωργίου, με Α.Μ. 125, για παροχι γνωμοδότθςθσ, περί εξϊδικου ςυμβιβαςμοφ και μθ άςκθςθσ ενδίκων μζςων
(Ζφεςθ-Αναίρεςθ), ςτθν υπόκεςθ του Ραναγιϊτθ Χατηθγιάννθ του Θεοδϊρου, κατά τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ - Ρ.Ε. Θλείασ, μετά τθν ζκδοςθ τθσ υπ’ αρ. 78/2018 οριςτικισ απόφαςθσ του Ειρθνοδικείου Μυρτουντίων
(μιςκωτικι) και τθν κοινοποίθςθ τθσ αρικμ. 279444/6246/24-9-2019 Αίτθςθ-Ρρόταςθ του Ραναγιϊτθ Χατηθγιάννθ
του Θεοδϊρου για εξωδικαςτικό ςυμβιβαςμό.
17.Τθν αρκμ. 323266/7079/4-11-2019 βεβαίωςθ φπαρξθσ πίςτωςθσ (ζχει εξειδικευτεί) ςτον εγκεκριμζνο
προχπολογιςμό τθσ ΡΔΕ ζτουσ 2019 ποςοφ 248,00€ για τθν ανωτζρω γνωμοδότθςθ.
18. Τθν υποβολι γνωμοδότθςθσ, το κείμενο τθσ οποίασ ζχει ωσ εξισ:
Με τθν υπ. αρικμ. 2457/2019 απόφαςθ
τθσ οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρ.Δ.ΕΛΛΑΔΟΣ μου ανατζκθκε θ εντολι να γνωμοδοτιςω ςχετικά με τθν εκδοκείςα
υπ. αρικμ. 78/2018 οριςτικισ απόφαςθσ του Ειρθνοδικείου Μυρτουντίων ( Μιςκωτικι ) που αφορά ςτθν υπόκεςθ
του Ραναγιϊτθ Χατηθγιάννθ κατά τθσ Ρ.Δ.ΕΛΛΑΔΟΣ( περιφερειακι ενότθτα Θλείασ) και τθν νομικι δυνατότθτα
για εξϊδικο ςυμβιβαςμό και τθν μθ άςκθςθ του ενδίκου μζςου τθσ Εφζςεωσ μετά τθν από 23-09-2019 ςχετικι
Αίτθςθ - πρόταςθ που υπζβαλε ο ανωτζρω προσ τθν οικονομικι επιτροπι. Επί του ωσ άνω κζματοσ ςασ αναφζρω
τα κάτωκι:
Α. α)Ο Ραναγιϊτθσ Χατηθγιάννθσ άςκθςε τθν από 30-09-2017 ( αρικμ. κατ.33/ 13-10-2017) αγωγι του Ενϊπιον
του Ειρθνοδικείου Μυρτουντίων ( Λεχαινά) και ηθτοφςε να του αναγνωριςκεί ότι θ Ρ.Δ.Ελλάδοσ ( Ρ.Ε Θλείασ ) του
οφείλει, κακϊσ και να υποχρεωκεί επίςθσ να του καταβάλει το ποςό των 7.833,60 ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχοφςε
ςε αποηθμίωςθ χριςθσ για χρονικό διάςτθμα 18 μθνϊν ( 18 μιςκϊματα Χ 435,20 = 7.833,60 ευρϊ) και
ςυγκεκριμζνα από 01-01-2012 ζωσ 30-06-2013, εντόκωσ από τθν επίδοςθ τθσ ωσ άνω αγωγισ.
Θ ωσ άνω αγωγι προςδιορίςκθκε προσ ςυηιτθςθ αρχικά για τθν δικάςιμο τθσ 5-12-2017 και κατόπιν αναβολισ
για τθσ 5-06-2018 όπου και ςυηθτικθκε. Εξεδόκθ θ υπ. αρικμ. 78/2018 οριςτικι απόφαςθ του Ειρθνοδικείου
Μυρτουντίων, θ οποία ζκανε δεκτι τθν αγωγι και υποχρεϊνει τθν Ρ.Δ. Ελλάδοσ ( Ρ.Ε. Θλείασ) να καταβάλει ςτον
ενάγοντα, Ραναγιϊτθ Χατηθγιάννθ το ποςό των: 7.833,60 ευρϊ, με τον νόμιμο τόκο από τθν επομζνθ τθσ επίδοςθσ
τθσ αγωγισ και μζχρι τθν εξόφλθςθ κακϊσ επίςθσ και το ποςό των 300,00 ευρϊ ωσ δικαςτικι δαπάνθ.
B. Στισ 10-9-2019 μασ κοινοποιικθκε θ ωσ άνω απόφαςθ και ςτθν ςυνζχεια μασ επεδόκθ και θ από 23/09/2019
Αίτθςθ - Ρρόταςθ του Ραναγιϊτθ Χατηθγιάννθ δια τθσ πλθρεξουςίασ δικθγόρου του με τθν οποία κάνει γνωςτά
προσ τθν Ρ.Δ.ΕΛΛΑΔΟΣ( περιφερειακι ενότθτα Θλείασ) τα κάτωκι :
« ΑΙΤΘΣΘ -ΡΟΤΑΣΘ
Του Ραναγιϊτθ Χατηθγιάννθ του Θεοδϊρου, κατοίκου Λεχαινϊν Θλείασ, με ΑΦΜ 015400471.
ΡΟΣ
Τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ – Ρ.Ε. Θλείασ- Τμιμα Διοικθτικοφ & Οικονομικοφ, θ οποία εδρεφει ςτον Ρφργο
και εκπροςωπείται νόμιμα.
Δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ. 78/2018 οριςτικισ απόφαςθσ του Ειρθνοδικείου Μυρτουντίων υποχρεωκικατε να μου
καταβάλετε το ποςό των επτά χιλιάδων οκτακοςίων τριάντα τριϊν ευρϊ και εξιντα λεπτϊν (7.833,60 €) με τον
νόμιμο τόκο από τθν επομζνθ τθσ επιδόςεωσ τθσ υπό κρίςθ αγωγισ μου και μζχρι εξοφλιςεωσ. Επιπλζον
καταδικαςτικατε ςτθν δικαςτικι μου δαπάνθ εξ ευρϊ τριακοςίων (300 €).
Κατόπιν των ανωτζρω, προκειμζνου τθ λιξθ τθσ μεταξφ μασ δικαςτικισ διαμάχθσ, και προσ αποφυγιν χρονοβόρων
και οικονομικά αςφμφορων μεταξφ μασ λοιπϊν δικαςτικϊν αγϊνων, ςασ προτείνω τον εξωδικαςτικό ςυμβιβαςμό
τθσ ωσ άνω υποκζςεωσ, ςτα πλαίςια τθσ εξωδικαςτικισ επίλυςθσ τθσ μεταξφ μασ διαφοράσ, δια τθσ καταβολισ
μόνον του επιδικαςκζντοσ κεφαλαίου ποςοφ επτά χιλιάδων οκτακοςίων τριάντα τριϊν ευρϊ και εξιντα λεπτϊν
(7.833,60 €) χωρίσ να αξιϊνω τθν καταβολι των επιδικαςκζντων τόκων και δικαςτικϊν εξόδων, με τθν
προχπόκεςθ τθσ παραίτθςθσ αμφοτζρων από τθν άςκθςθ κάκε ζνδικου μζςου κατά τθσ υπ’ αρικμ. 78/2018
οριςτικισ απόφαςθσ του Ειρθνοδικείου Μυρτουντίων.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
(και με τθν επιφφλαξθ παντόσ νομίμου δικαιϊματόσ μου)
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
1. Ππωσ κάνετε δεκτι τθν παροφςα-πρόταςι μου.

ΑΔΑ: 9ΒΠΒ7Λ6-ΚΣΧ
Αντίκλθτο και πλθρεξοφςιό μου ζχω διορίςει τθν δικθγόρο Ηωι Ν. Αναςταςοποφλου, κάτοικο Λεχαινϊν, Χ.
Ρραντοφνα 13, τθλ. 26230-23380, κιν. 6974079691.
Λεχαινά, 23-9-2019
Θ ΡΛΘΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΘΓΟΟΣ »
Γ. Σφμφωνα με το άρκρο 176§ 1 εδ. ιβ του Ν. 3852/2010, … …« θ οικονομικι επιτροπι αποφαςίηει για τον
ςυμβιβαςμό ι τθν κατάργθςθ τθσ δίκθσ που ζχει αντικείμενο μζχρι του ποςοφ των 60.000 ευρϊ……….».
Κατά το άρκρο 176§ 1 εδ. ιθ του Ν. 3852/2010, … …« Θ οικονομικι επιτροπι αποφαςίηει για τθν άςκθςθ ι μθ
όλων των ζνδικων βοθκθμάτων και των ζνδικων μζςων, κακϊσ και για τθν παραίτθςθ από αυτά».
Επίςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 176 &2 του Ν.3852/2010 ….. « Για τισ περιπτϊςεισ ιηϋκαι ιθϋ θ απόφαςθ λαμβάνεται
φςτερα από γνωμοδότθςθ δικθγόρου, θ ανυπαρξία τθσ οποίασ ςυνεπάγεται ακυρότθτα τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ……….».
Το άρκρο 176, όπωσ είχε τροποποιθκεί, αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 παρ.2 του Ν.4623/2019.
Δ. Κατά το άρκρο 511 ΚΡολΔ…. « με ΕΦΕΣΘ μποροφν να προςβλθκοφν οι αποφάςεισ των ΕΙΘΝΟΔΙΚΕΙΩΝ».
Σφμφωνα με τα ανωτζρω κατά των οριςτικϊν αποφάςεων των Ειρθνοδικείων , όπωσ ςτθν επίδικθ περίπτωςθ ο
Κϊδικασ πολιτικισ Δικονομίασ προβλζπει το δικαίωμα του αςκιςεωσ του ενδίκου μζςου τθσ Εφζςεωσ όπου ςε
δεφτερο βακμό δικαιοδοςίασ των δικαςτθρίων κρίνεται θ υπόκεςθ που ζχει εκδικαςτεί πρωτοδίκωσ προκειμζνου
να ελεγχκεί ο ορκϊσ ςχθματιςμόσ τθσ δικανικισ κρίςθσ του πρωτοβάκμιου δικαςτθρίου τόςο κατά τθν εκτίμθςθ
των πραγματικϊν περιςτατικϊν, όςο και κατά τθν αξιολόγθςθ του αποδεικτικοφ υλικοφ κακϊσ και τθν ερμθνεία
των νομικϊν κανόνων δικαίου.
Από τθν μελζτθ και επιςκόπθςθ τθσ ωσ άνω αποφάςεωσ εκτιμϊ ότι ΔΕΝ ςυντρζχουν βάςιμοι λόγοι για να
προςβλθκεί αυτι με το ζνδικο μζςο τθσ εφζςεωσ διότι το Δικαςτιριο ορκά εφάρμοςε και ερμινευςε τον νόμο
αφοφ ςτθν κρίςθ του αυτι κατζλθξε αφοφ ζλαβε υπϋ όψιν του τα όςα ορίηονται ςτθν μείηονα ςκζψθ τθσ ωσ άνω
απόφαςθσ, ιτοι …. « Το εναγόμενο Ν.Ρ.Δ.Δ, ωςτόςο παρακράτθςε και εξακολοφκθςε να χρθςιμοποιεί το μίςκιο
και μετά τθν κατά τα προαναφερόμενα λιξθ τθσ μίςκωςθσ και μζχρι τθν 28-06-2013, ότε και υπογράφθκε το
πρωτόκολλο παράδοςθσ παραλαβισ μεταξφ των υπαλλιλων τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ
και του ενάγοντοσ. Συγκεκριμζνα το εναγόμενο, ΝΡΔΔ καίτοι το ίδιο είχε καταγγείλει μονομερϊσ τθν εν λόγω
ςφμβαςθ μίςκωςθσ και μετζφερε ςε άλλο ακίνθτο τθν εν λόγω υπθρεςία Αγροτικισ ανάπτυξθσ, είχε αφιςει, δια
των υπαλλιλων του, εντόσ του μιςκίου επί δεκαοκτϊ μινεσ( 1-1-2012 ζωσ 30-06-2013), βαριά αντικείμενα αξίασ,
όπωσ βιβλιοκικεσ, γραφεία, υπολογιςτζσ και λοιπό εξοπλιςμό, ςτο δε ενάγοντα- εκμιςκωτι δεν είχε παραδοκεί το
κλειδί του μιςκίου ».
Συνεπϊσ από τθν ςτιγμι που τα όςα ζχει κάνει δεκτά το Δικαςτιριο αποδεικνφονται από τθν αξιολόγθςθ του
προςκομιηόμενου αποδεικτικοφ υλικοφ( ζγγραφα, μάρτυρεσ κ.λ.π ) , θ τυχόν άςκθςθ του ωσ άνω ενδίκου μζςου
τθσ Εφζςεωσ κατϋ εκτίμθςι μου κα ζχει απειροελάχιςτεσ πικανότθτεσ ευδοκίμθςθσ.
Ε. Ρεραιτζρω δε πρζπει να επιςθμανκοφν και τα εξισ:
1)Αν θ Ρ.Δ.Ελλάδοσ αςκιςει ΕΦΕΣΘ και δεν ευδοκιμιςει, τότε επειδι κα ζχει περάςει ζνα μεγάλο χρονικό
διάςτθμα, θ οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ κα είναι ςθμαντικά μεγαλφτερθ αφοφ κα πλθρϊςει αφενόσ μεν ζνα
υπζρογκο ποςό για τόκουσ υπερθμερίασ από τθν θμζρα που ζχει ορίςει το Δικαςτιριο, αφετζρου δε ζνα πολφ
μεγάλο ποςό για τα δικαςτικά ζξοδα( για τον αϋ και βϋ βακμό δικαιοδοςίασ ) ςε ςχζςθ με το ποςό που κα
πλθρϊςει ςιμερα ςφμφωνα με τθν Αίτθςθ – πρόταςθ του Ραναγιϊτθ Χατηθγιάννθ.
2) Επίςθσ θ Ρ.Δ Ελλάδοσ με τθν άςκθςθ του Ενδίκου μζςου τθσ Εφζςεωσ ενϊπιον του Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου
Αμαλιάδοσ, κα επιβαρυνκεί με τθν καταβολι ενόσ υπζρογκου ποςοφ που κα αφορά ςτθν ελάχιςτθ αμοιβι και
ζξοδα του Ρλθρεξουςίου Δικθγόρου τθσ για τισ νομικζσ ενζργειεσ που κα κάνει, ιτοι: Άςκθςθ Ζφεςθσ, παράςταςθ
κατά τθν ςυηιτθςθ τθσ Ζφεςθσ και κατάκεςθ Ρροτάςεων.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ
Πτι θ Ρ.Δ.Ελλάδοσ ( Ρ.Ε. Θλείασ ) ΔΕΝ πρζπει να αςκιςει το ζνδικο μζςο τθσ ΕΦΕΣΕΩΣ κατά τθσ υπ. αρικμ.
78/2018 Οριςτικισ απόφαςθσ του Ειρθνοδικείου Μυρτουντίων, αλλά για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο
ςκεπτικό τθσ παροφςθσ, εκτιμϊ ότι κρίνεται οικονομικά ςυμφζρουςα για τθν Ρ.Δ.Ελλάδοσ θ Αίτθςθ - Ρρόταςθ του
Ραναγιϊτθ Χατηθγιάννθ και εξ αυτοφ του λόγου πρζπει να προβεί ςτθν επίλυςθ τθσ αναφυόμενθσ διαφοράσ με
τον ανωτζρω, εξωδικαςτικϊσ και ςυμβιβαςτικϊσ και να του καταβάλει για τθν πλιρθ και ολοςχερι εξόφλθςι του,
ΜΟΝΟ το ποςό του κεφαλαίου, ιτοι: 7.833,60 ευρϊ.
Κατόπιν των παραπάνω ειςθγοφμαςτε:
1. Τθν ζγκριςθ του εξϊδικου ςυμβιβαςμοφ και τθ μθ άςκθςθ ενδίκων μζςων (Εφζςεωσ-Αναίρεςθσ), ςφμφωνα με
τθν παραπάνω γνωμοδότθςθ του Δικθγόρου τθσ Ρ.Ε. Θλείασ, Ιωάννθ Γεωργ. Ιωάννου, ςτθν υπόκεςθ του
Ραναγιϊτθ Χατηθγιάννθ του Θεοδϊρου, κατά τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ - Ρ.Ε. Θλείασ, μετά τθν ζκδοςθ τθσ
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υπ’ αρ. 78/2018 οριςτικισ απόφαςθσ του Ειρθνοδικείου Μυρτουντίων (μιςκωτικι) και τθν κοινοποίθςθ τθσ αρικμ.
279444/6246/24-9-2019 Αίτθςθσ-Ρρόταςθσ του Ραναγιϊτθ Χατηθγιάννθ του Θεοδϊρου.
2. Εξουςιοδότθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Ρ.Ε. Θλείασ κ. Βαςιλείου Γιαννόπουλου, για τθν υποβολι
γνωμοδότθςθσ και για κάκε νόμιμθ ενζργεια.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/29-82017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
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 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3667/τ.
Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 349832/7479/22-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προςόδων & Περιουςίασ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1.

Εγκρίνει τον εξωδικαςτικό ςυμβιβαςμό και τθ μθ άςκθςθ ενδίκων μζςων (Εφζςεωσ-

Αναίρεςθσ), ςφμφωνα και με τθν γνωμοδότθςθ του Δικθγόρου τθσ Π.Ε. Ηλείασ, κ. Ιωάννθ Γεωργ.
Ιωάννου, ςτθν υπόκεςθ του Παναγιϊτθ Χατηθγιάννθ του Θεοδϊρου, κατά τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ - Π.Ε. Ηλείασ, μετά τθν ζκδοςθ τθσ υπ’ αρ. 78/2018 οριςτικισ απόφαςθσ του Ειρθνοδικείου
Μυρτουντίων (μιςκωτικι) και τθν κοινοποίθςθ τθσ αρικμ. 279444/6246/24-9-2019 Αίτθςθσ-Πρόταςθσ
του Παναγιϊτθ Χατηθγιάννθ του Θεοδϊρου.
2.

Εξουςιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Ηλείασ κ. Βαςίλειο Γιαννόπουλο, για τθν υποβολι

γνωμοδότθςθσ και για κάκε νόμιμθ ενζργεια.
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Μολφζςθ

