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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1308/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 309131/19498/19-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προχπολογιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1308/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ αποδοχισ τθσ αίτθςθσ ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ, του
αυτοκινθτιςτι κατοίκου Δ.Κ. Κρεςτζνων του Διμου Ανδρίτςαινασ – Κρεςτζνων Ιωάννθ Ηαχαρόπουλου
του Παναγιϊτθ, ποςοφ δεκαζξι χιλιάδων διακοςίων είκοςι δφο Ευρϊ και ςαράντα πζντε λεπτϊν
(16.222,45), ςυμπεριλαμβανομζνων του κεφαλαίου, τόκων υπερθμερίασ και λοιπϊν δικαςτικϊν
εξόδων, το οποίο αφορά επιδικαςκζν ποςό με τθν αρικ. 29/2019 διαταγι πλθρωμισ του
Ειρθνοδικείου Πατρϊν για εκτζλεςθ δρομολογίων μεταφοράσ μακθτϊν ςχολικοφ ζτουσ 2017-2018,
από τον προχπολογιςμό τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ ζτουσ 2020», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 65/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 01θ Δεκεμβρίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 317325/1896/27-11-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία-Θλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 1308/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 24ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο:
«Ζγκριςθ αποδοχισ τθσ αίτθςθσ ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ, του αυτοκινθτιςτι κατοίκου Δ.Κ. Κρεςτζνων
του Διμου Ανδρίτςαινασ – Κρεςτζνων Ιωάννθ Ηαχαρόπουλου του Παναγιϊτθ, ποςοφ δεκαζξι
χιλιάδων διακοςίων είκοςι δφο Ευρϊ και ςαράντα πζντε λεπτϊν (16.222,45), ςυμπεριλαμβανομζνων
του κεφαλαίου, τόκων υπερθμερίασ και λοιπϊν δικαςτικϊν εξόδων, το οποίο αφορά επιδικαςκζν
ποςό με τθν αρικ. 29/2019 διαταγι πλθρωμισ του Ειρθνοδικείου Πατρϊν για εκτζλεςθ δρομολογίων
μεταφοράσ μακθτϊν ςχολικοφ ζτουσ 2017-2018, από τον προχπολογιςμό τθσ Περιφερειακισ
Ενότθτασ Θλείασ ζτουσ 2020».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 309131/19498/19-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προχπολογιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν, θ
οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ :
φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87 Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και
ςυγκροτικθκαν Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
Με τθν απόφαςθ 248595/27.12.2016 του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου Σροποποίθκθκε ο Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςκοπόσ του
παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του υμβουλίου τθσ
8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν − μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωςθ, θ
επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των διατάξεων του
δθμόςιου λογιςτικοφ.
Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 40 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΟΣΑ α’ & β’ βακμοφ
και Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ ΟΣΑ α’ βακμοφ», του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ.197Α’/12.10.2020) «Σροποποίθςθ του
Κϊδικα Ελλθνικισ Ικαγζνειασ…», αντικαταςτάκθκε το άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ»
«αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ περιφερειϊν».
Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 14 «Ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΣΑ» του Ν.4625/2019
(ΦΕΚ.139Α’/31.8.2019) «Ρυκμίςεισ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ»
ορίηονται τα εξισ: «Θ περίπτωςθ ςτϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 159 του ν. 3852/2010 αντικακίςταται, ωσ
εξισ: «Αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ όλων των εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό
πιςτϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των πιςτϊςεων που εγγράφονται ςε αυτόν με αναμόρφωςθ, με τθν
ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. Για τθν άςκθςθ τθσ αρμοδιότθτασ αυτισ δεν απαιτείται
προθγοφμενθ απόφαςθ ςυλλογικοφ οργάνου, εκτόσ αν αυτι είναι απαραίτθτθ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ
απαιτοφμενθ εξειδίκευςθ τθσ πίςτωςθσ. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, πριν από τθν απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ, προθγείται απόφαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ για μζροσ ι το ςφνολο των πιςτϊςεων που
χριηουν εξειδίκευςθσ. Εξειδικευμζνθ κεωρείται θ πίςτωςθ, όταν κατονομάηεται ρθτά θ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ
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για τθν οποία προορίηεται και προςδιορίηεται ςτο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίθςθσ του
προχπολογιςμοφ».
Με τθν υπ’ αρικ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, γίνεται θ επικφρωςθ των
αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ τθσ 2ασ Ιουνίου
2019, με τθν οποία ανακθρφχτθκαν ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ, κακικοντα τθν 1θ επτεμβρίου 2019 (Άρκρο 46 παράγραφοσ 6γ του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ.133Α’/19.7.2018). Με το από 29.9.2019 πρακτικό ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ
νζα Περιφερειακι Αρχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. Με τθν υπ’ αρικ.258207/3469/3.9.2019
(ΑΔΑ:ΩΧ7Κ7Λ6-7ΣΓ) (ΦΕΚ.706τ.ΤΟΔΔ/9.9.2019) απόφαςθ του ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ, όριςε τουσ
Αντιπεριφερειάρχεσ
τθσ
Περιφζρειασ
Δυτικισ
Ελλάδασ.
Με
τθν
281668/3810/26.9.2019
(ΦΕΚ.3722Β’/8.10.2019) απόφαςθ του ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ μεταβίβαςε τθν άςκθςθ
αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
Με τθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3 του
Ν.3852/2010)». Με τθν υπ’ αρικ.274705/3714/19.9.2019 απόφαςθ του, ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ
όριςε τον Πρόεδρο και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Με τθν υπ’ αρικ. 182/2019 (14θ υνεδρίαςθ ςτισ 26.11.2019) απόφαςθ του το Περιφερειακό υμβοφλιο,
«Εγκρίνει τον Προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2020, των Πινάκων
τοχοκεςίασ τθσ Π.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπϊνουν ςε ςυνοπτικι μορφι τα οικονομικά ςτοιχεία του
Προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020 και του Ολοκλθρωμζνου Πλαιςίου Δράςθσ (Ο.Π.Δ.) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2020, το οποίο αποτελείται από 1) τον Προχπολογιςμό τθσ ΠΔΕ οικονομικοφ Ζτουσ
2020, 2) τουσ Πίνακεσ τοχοκεςίασ τθσ ΠΔΕ για το οικονομικό Ζτοσ 2020, 3) τον Προχπολογιςμό του ΝΠΔΔ τθσ
Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία «Κδρυμα τιριξθσ Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Θ Ελπίδα» οικονομικοφ Ζτουσ 2020 και 4) τουσ
Πίνακεσ τοχοκεςίασ του ΝΠΔΔ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία «Κδρυμα τιριξθσ Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Θ Ελπίδα»
για το οικονομικό Ζτοσ 2020, κακϊσ επίςθσ και τθν ζγκριςθ αναγκαιότθτασ όλων των δαπανϊν οι οποίεσ κα
προκφψουν από τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020». Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ
προσ τθν νομιμότθτά τθσ, με τθν υπ’ αρικ. 277812/31.12.2019 (ΑΔΑ:ΩΧΦΟΟΡ1Φ-ΣΙΣ) απόφαςθ του ςυντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου, α) βρζκθκε νόμιμθ ωσ προσ τθν
ζγκριςθ του Προχπολογιςμοφ και του πίνακα ςτοχοκεςίασ ζτουσ 2020, κακϊσ και θ ςφνταξθ των πινάκων του
προχπολογιςμοφ οι οποίοι ςυνοδεφουν τθν απόφαςθ αυτι, για τι είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ των άρκρων
224-225 και 268 του Ν.3852/2010 και του άρκρου 78 του Ν.4172/2013, όπωσ ιςχφουν και β) αναπζμπεται ωσ
προσ το μζροσ που αφορά το ΟΠΔ ζτουσ 2020, προκειμζνου να ςυμπεριλθφκεί ςε αυτό και το Περιφερειακό
Σαμείο Ανάπτυξθσ τθσ Π.Δ.Ε.». Με τθν απόφαςθ 58/2020 (7θ υνεδρίαςθ ςτισ 13.4.2020) το Περιφερειακό
υμβοφλιο Δυτικισ Ελλάδασ αποφάςιςε τθν «Ζγκριςθ Αϋ Σροποποίθςθσ του Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020». Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ με
τθν υπ’ αρικ. 60833/13.5.2020 (ΑΔΑ:69Λ2ΟΡ1Φ-ΒΓ8) απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
Με τισ διατάξεισ του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν εγκφκλιο
2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΘ-ΔΣΘ) του Τπουργείου Οικονομικϊν, κοινοποιικθκαν διατάξεισ
ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν. φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
παραγράφου 2β του άρκρου 2 «Για τουσ λοιποφσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ διενεργείται ςε ςυνζχεια τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ πραγματοποίθςθσ τθσ ςχετικισ
δαπάνθσ από το αρμόδιο όργανο του φορζα». φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 «Κατ’ εξαίρεςθ για
δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται εκτάκτωσ, κακϊσ και για τισ λοιπζσ δαπάνεσ του άρκρου 9 του παρόντοσ, θ
δζςμευςθ των ςχετικϊν πιςτϊςεων διενεργείται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ».
Με τθν αίτθςθ από 17.4.2019 που κατζκεςε, κατά τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ο αυτοκινθτιςτισ κάτοικοσ
Δ.Κ. Κρεςτζνων του Διμου Ανδρίτςαινασ – Κρεςτζνων Ιωάννθσ Ηαχαρόπουλοσ του Παναγιϊτθ, το Ειρθνοδικείο
Πφργου εξζδωςε τθν αρικ. 29/2019 Διαταγι Πλθρωμισ, ςφμφωνα με τθν οποία:
«Διατάηει τθν Περιφζρεια να καταβάλει ςτον αιτοφντα Ιωάννθ Ηαχαρόπουλο τα κάτωκι χρθματικά ποςά ιτοι:
α) το ποςό των χιλίων εκατό Ευρϊ και ογδόντα επτά λεπτϊν (1.100,87) Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ποςοφ
του Φ.Π.Α. ςε ποςοςτό 24% ποςοφ διακοςίων ενενιντα τριϊν Ευρϊ και επτά λεπτϊν (293,07) Ευρϊ ,
νομιμοτόκωσ από τθν 23-1-2018 ιτοι τθν επομζνθ θμερομθνίασ παράδοςθσ του ζργου ςτθν Περιφερειακι
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Ενότθτα Θλείασ, μζχρι πλιρουσ και ολοςχεροφσ εξοφλιςεωσ τθσ ωσ άνω απαίτθςθσ, β) το ποςό των ζξι
χιλιάδων ενενιντα τεςςάρων Ευρϊ και δεκαπζντε λεπτϊν (6.094,15) Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ποςοφ
του Φ.Π.Α. ςε ποςοςτό 24% ποςοφ χιλίων εκατό εβδομιντα εννζα Ευρϊ και πενιντα ενόσ λεπτϊν (1.179,51)
Ευρϊ, νομιµοτόκωσ από τθν 31-3-2018 ιτοι τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ του ζργου ςτθν
Περιφερειακι Ενότθτα Θλείασ, μζχρι πλιρουσ και ολοςχεροφσ εξοφλιςεωσ τθσ ωσ άνω απαίτθςθσ, γ) το ποςό
των ζξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά Ευρϊ και ογδόντα λεπτϊν (6.187,80) Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του
ποςοφ του Φ.Π.Α. ςε ποςοςτό 24% ποςοφ χιλίων εκατόν ενενιντα επτά Ευρϊ και εξιντα τεςςάρων λεπτϊν
(1.197,64) Ευρϊ, νομιμοτόκωσ από τθν 31-3-2018 ιτοι τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ του ζργου
ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Θλείασ, μζχρι πλιρουσ και ολοςχεροφσ εξοφλιςεωσ τθσ ωσ άνω απαίτθςθσ, 6) το
ποςό των χιλίων τριακοςίων δφο Ευρϊ (1.302,00) Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ποςοφ του Φ.Π.Α. ςε
ποςοςτό 24%, ποςοφ διακοςίων πενιντα δφο Ευρϊ (252,00) Ευρϊ νομιµοτόκωσ από τθν 23-1-2018 ιτοι τθν
επομζνθ τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ του ζργου ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Θλείασ, δθλαδι το ςυνολικό
χρθματικό ποςό των δεκατεςςάρων χιλιάδων εξακοςίων ογδόντα τεςςάρων Ευρϊ και ογδόντα δφο λεπτϊν
(14.684,82) Ευρϊ και μζχρι πλιρουσ και ολοςχεροφσ εξοφλιςεωσ τθσ ωσ άνω απαιτιςεωσ και επιπλζον να
καταβάλλει το ποςό των 325 Ευρϊ για δικαςτικι δαπάνθ του αιτοφντοσ».
Με βάςθ τθν ανωτζρω απόφαςθ ο αιτϊν εξζδωςε και κοινοποίθςε εκτελεςτό απόγραφο από 24.4.2019 ποςοφ
16.372,45 ευρϊ, το οποίο περιλαμβάνει κεφάλαιο ποςοφ 14.684,82 ευρϊ, τόκουσ υπερθμερίασ ποςοφ 1.166,63
ευρϊ δικαςτικι δαπάνθ 325 ευρϊ και λοιπά ζξοδα 196,00 ευρϊ.
Κατόπιν αυτοφ ο Ιωάννθσ Ηαχαρόπουλοσ προχϊρθςε ςε κατάςχεςθ του ποςοφ αυτοφ και κοινοποίθςε
καταςχετιριο ζγγραφο προσ τθν Εκνικι Σράπεηα Σθσ Ελλάδασ, με το οποίο δζςμευςε ιςόποςα τραπεηικό
λογαριαςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Ο ίδιοσ Ιωάννθσ Ηαχαρόπουλοσ με τθν από 15.4.2020 αίτθςθ υμβιβαςτικισ Επίλυςθσ προσ τθν Οικονομικι
Επιτροπισ Σθσ Περιφζρειασ αναφζρει τα εξισ:
«Δυνάμει τθσ υπ' αρικ. 29/2019 διαταγισ πλθρωμισ του Ειρθνοδικείου Πφργου που ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του
Νομικοφ Προςϊπου Δθμοςίου Δικαίου µε τθν επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΟ» που εδρεφει ςτθν
Πάτρα και εκπροςωπείται νόμιμα (οδόσ Λ. Πατρϊν-Ακθνϊν αρικ. 28) με τθν από 24.4.2019 επιταγι προσ
εκτζλεςθ που ζχει επιδοκεί ςτο ανωτζρω Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου, επιτάχκθκε το τελευταίο να µου
καταβάλλει το ςυνολικό χρθματικό ποςό των δεκαζξι χιλιάδων τριακοςίων εβδομιντα δφο Ευρϊ και ςαράντα
πζντε λεπτϊν (16.372,45) Ευρϊ. Σο ανωτζρω χρθματικό ποςό ζχει καταςχεκεί εισ χείρασ τθσ ανωνφμου
τραπεηικισ εταιρείασ µε τθν επωνυμία «ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» όπωσ προκφπτει από το από
30.5.2019 καταςχετιριο ζγγραφο που ζχει επιδοκεί ςτο ανωτζρω Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου.
Επειδι µε τθν παροφςα αίτθςι µου ηθτϊ όπωσ ςυμβιβαςτεί θ ανωτζρω υπόκεςθ ςτο ςυνολικό χρθματικό ποςό
των δεκαζξι χιλιάδων διακοςίων είκοςι δφο Ευρϊ και ςαράντα πζντε λεπτϊν (16.222,45) Ευρϊ.
Επειδι ςασ επιςυνάπτω τα κάτωκι ςχετικά ζγγραφα ιτοι:
1) Σθν υπ' αρικ. 29/2019 διαταγι πλθρωμισ του Ειρθνοδικείου Πφργου
2) Σθν από 24.4.2019 επιταγι προσ εκτζλεςθ
3) Σο από 30.5.2019 καταςχετιριο ζγγραφο εισ χείρασ τθσ ανϊνυμθσ τραπεηικισ εταιρείασ με τθν επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.».
Εφόςον γίνει δεκτι θ παροφςα αίτθςι µου και εκδοκεί το ςχετικό χρθματικό ζνταλμα από τθν αρμόδια
οικονομικι υπθρεςία, δεςμεφομαι για τθν άρςθ τθσ κατάςχεςθσ που ζχω διενεργιςει εισ χείρασ τθσ Εκνικισ
Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. ε διαφορετικι περίπτωςθ κα επιβαρυνκεί το ανωτζρω Νομικό πρόςωπο Δθμοςίου
Δικαίου µε περαιτζρω δικαςτικζσ δαπάνεσ, δικαςτικά ζξοδα, προςαυξιςεισ, τόκουσ και κα ηθτιςω και
χρθματικι ικανοποίθςθ λόγω θκικισ βλάβθσ που ζχω υποςτεί μζχρι ςιμερα δεδομζνου ότι ζχω ιδθ
καταβάλλει το χρθματικό ποςό του Φ.Π.Α. για τα εν λόγω τιμολόγια και τθσ δαπάνθσ πλθρωμισ καυςίμων και
ςυντιρθςθσ του ΣΑΧΙ εδϊ και χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ.
Για τουσ λόγουσ αυτοφσ ηθτϊ να γίνει δεκτι θ παροφςα αίτθςι μου
Μετά από ζγγραφο αίτθμα τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ, εκδόκθκε θ αναγκαία κατά τθν παράγραφο 2κ του
άρκρου 40 του Ν.4735/2020 (όπωσ αντικαταςτάκθκε το άρκρο 176 του Ν.3852/2010), γνωμοδότθςθ τθσ
Νομικισ Τπθρεςίασ, ςφμφωνα με τθν οποία:
«Επειδι βεβαιϊνεται από τθν Διεφκυνςθ Οικονομικοφ τθσ Περιφζρειασ ότι δεν ζχει αςκθκεί ανακοπι από τθν
ΠΔΕ οφτε κατά τθσ διαταγισ πλθρωμισ οφτε κατά του καταςχετθρίου οφτε, ζχει ανατεκεί θ υπόκεςθ ςε τρίτο
Δικθγόρο.
Επειδι ζχουν παρζλκει πλζον οι προκεςμίεσ αςκιςεωσ ενδίκων μζςων τοςο κατά τθσ διαταγισ πλθρωμισ όςο
και κατά του καταςχετθρίου.
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Επειδι θ πρόταςθ αυτι ςυμβιβαςμοφ κρίνεται επωφελισ για τθν ΠΔΕ κακϊσ αυτι απαλλάςςεται μζρουσ των
καταςχεκζντων ιδθ ποςϊν που ιςοφται µε το ποςό των € 150,00 (16.372,45 - 16.222,45), ενϊ κα ζχει όφελοσ
από τθν περαιτζρω υποχρζωςθ καταβολισ τόκων για το χρόνο που κα αναβάλλεται θ εξόφλθςθ τθσ ςχετικισ
διαταγισ πλθρωμισ.
Επειδι λόγω ποςοφ είναι αρμόδια να αποφανκεί θ Οικονομικι Επιτροπι.
ΓΝΩΜΟΔΟΣΟΤΜΕ ςφμφωνα µε το άρκρο 176 παρ. 1 περ. κ εδάφιο β’ του Ν. 3852/2010 υπζρ τθσ εγκρίςεωσ
από τθν Οικονομικι Επιτροπι του ςυμβιβαςμοφ μετά τθν ζκδοςθ τθσ υπ’ αρικ. 29/2019 Διαταγισ Πλθρωμισ
και τθν επιβολι καταςχζςεωσ κατά τθσ ΠΔΕ εισ χείρασ τθσ Εκνικισ Σραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ Α.Ε ωσ τρίτθσ για ποςό
€ 16.372,45 που πρότεινε µε τθν από 15.4.2020 αίτθςι του ο Ιωάννθσ Ηαχαρόπουλοσ, ςφμφωνα με τθν οποία:
1) Θα καταβλθκεί ςτον Ιωάννθ Ηαχαρόπουλο του Παναγιϊτθ, αυτοκινθτιςτι κάτοικο Δ.Κ. Κρεςτζνων του Διμου
Ανδρίτςαινασ – Κρεςτζνων ποςό δεκαζξι χιλιάδων διακοςίων είκοςι δφο Ευρϊ και ςαράντα πζντε λεπτϊν
(16.222,45), ςυμπεριλαμβανομζνων του κεφαλαίου. τόκων υπερθμερίασ και λοιπϊν δικαςτικϊν εξόδων. το
οποίο αφορά επιδικαςκζν ποςό µε τθν αρικ. 29/20 διαταγι πλθρωμισ του Ειρθνοδικείου Πατρϊν για εκτζλεςθ
δρομολογίων μεταφοράσ μακθτϊν ςχολικοφ ζτουσ 2017-2018, µε τθν οποία απόφαςθ ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ αναγκαςτικι κατάςχεςθ εισ χείρασ τρίτου «ςυγκεκριμζνα τθσ Εκνικισ
τράπεηασ Ελλάδασ) και το ποςό που ζχει καταςχεκεί, δεν ζχει αναλθφκεί μζχρι ςιμερα από τον καταςχόντα
Ιωάννθ Ηαχαρόπουλο, με τθν παράλλθλθ ανάλθψθ υποχρζωςθσ αυτοφ, να παρατθκεί από τθ ςυγκεκριμζνθ και
από όποια άλλθ κατάςχεςθ ςτθν οποία ζχει προβεί, αμζςωσ µε τθν είςπραξθ του εν λόγω ποςοφ, µε τθν
επίδοςθ παραίτθςθσ τθσ κατάςχεςθσ προσ τισ τράπεηεσ.
2) Ο ανωτζρω Ιωάννθσ Ηαχαρόπουλοσ δεςμεφεται να κατακζςει και να κοινοποιιςει παράλλθλα με τθν
είςπραξθ του άνω ποςοφ παραίτθςθ από το από 30.5.2019 καταςχετιριο ζγγραφο/ εισ χείρασ τθσ ανϊνυμθσ
τραπεηικισ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α. Ε.» με διλωςθ ότι δεν διατθρεί
καμία άλλθ απαίτθςθ κατά τθσ ΠΔΕ από τθν αιτία αυτι κακϊσ και να ενθμερϊςει δια του πλθρεξουςίου του
Δικθγόρου ςχετικϊσ τθν Σειρεςίασ Α.Ε.
Σο παρόν ζγγραφο, κατ' εξαίρεςθ λόγω του επείγοντοσ χαρακτιρα, δίδεται από τον υπογράφοντα ζμμιςκο
δικθγόρο τθσ Π.Δ.Ε., Π.Ε. Αχαΐασ, δεδομζνου ότι θ Π.Ε. Θλείασ ςτερείται ζμμιςκου δικθγόρου. προσ
διευκόλυνςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου».
Με το αρικ. 304191/19244/16.11.2020 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Π.Δ.Ε. βεβαιϊκθκε θ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 16.222,45 ευρϊ, κατόπιν ζκδοςθσ τθσ 29/2019 διαταγισ
πλθρωμισ του Ειρθνοδικείου Πφργου, κατόπιν τθσ από 17.4.2019 αίτθςθσ, κατά τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, του αυτοκινθτιςτι Ιωάννθ Ηαχαρόπουλου, ωσ αποηθμίωςθ για εκτζλεςθ δρομολογίων μεταφοράσ
μακθτϊν ςχολικοφ ζτουσ 2017-2018.
Κατόπιν των ανωτζρω και ζχοντασ υπόψθ τθν παράγραφο 2κ του άρκρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ.197Α’) και
τθν ανωτζρω γνωμοδότθςθ τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ, παρακαλοφμε για τθν ειςιγθςθ ςασ ςτθν Οικονομικι
Επιτροπι ςχετικά με τθν:
Ζγκριςθ αποδοχισ τθσ αίτθςθσ ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ, του αυτοκινθτιςτι κατοίκου Δ.Κ. Κρεςτζνων του Διμου
Ανδρίτςαινασ – Κρεςτζνων Ιωάννθ Ηαχαρόπουλου του Παναγιϊτθ, ποςοφ δεκαζξι χιλιάδων διακοςίων είκοςι
δφο Ευρϊ και ςαράντα πζντε λεπτϊν (16.222,45), ςυμπεριλαμβανομζνων του κεφαλαίου, τόκων υπερθμερίασ
και λοιπϊν δικαςτικϊν εξόδων, το οποίο αφορά επιδικαςκζν ποςό με τθν αρικ. 29/2019 διαταγι πλθρωμισ του
Ειρθνοδικείου Πατρϊν για εκτζλεςθ δρομολογίων μεταφοράσ μακθτϊν ςχολικοφ ζτουσ 2017-2018, με τθν
οποία απόφαςθ ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ αναγκαςτικι κατάςχεςθ εισ χείρασ
τρίτου (ςυγκεκριμζνα τθσ Εκνικισ Σράπεηασ Ελλάδασ) και το ποςό που ζχει καταςχεκεί, δεν ζχει αναλθφκεί
μζχρι ςιμερα από τον καταςχόντα Ιωάννθ Ηαχαρόπουλο, με τθν παράλλθλθ ανάλθψθ υποχρζωςθσ αυτοφ, να
παραιτθκεί από τθ ςυγκεκριμζνθ και από όποια άλλθ κατάςχεςθ ςτθν οποία ζχει προβεί, αμζςωσ με τθν
είςπραξθ του εν λόγω ποςοφ, με τθν επίδοςθ παραίτθςθσ τθσ κατάςχεςθσ προσ τισ τράπεηεσ. Ο ανωτζρω
Ιωάννθσ Ηαχαρόπουλοσ δεςμεφεται να κατακζςει και να κοινοποιιςει παράλλθλα με τθν είςπραξθ του άνω
ποςοφ παραίτθςθ από το από 30.5.2019 καταςχετιριο ζγγραφο/ εισ χείρασ τθσ ανϊνυμθσ τραπεηικισ εταιρείασ
με τθν επωνυμία «ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α. Ε.» με διλωςθ ότι δεν διατθρεί καμία άλλθ απαίτθςθ
κατά τθσ ΠΔΕ από τθν αιτία αυτι κακϊσ και να ενθμερϊςει δια του πλθρεξουςίου του Δικθγόρου ςχετικϊσ τθν
Σειρεςίασ Α.Ε.
Θ δαπάνθ βαρφνει τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό ζτουσ 2020 τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ και
ειδικότερα τον Ειδικό Φορζα 03.072. και τον Κωδικό 0892.01.0001 «Πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ για εκτζλεςθ
δικαςτικϊν αποφάςεων ι ςυμβιβαςτικϊν πράξεων (τρζχον ζτοσ)».
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τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Κρθνίδθ Θλία – Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ
Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί 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’/29-8-2017) 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. 248595/2712/2016 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 Θλεκτρονικισ 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. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ 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 Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
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 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 309131/19498/19-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προχπολογιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Αποδζχεται τθν αίτθςθ ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ, του αυτοκινθτιςτι κατοίκου Δ.Κ. Κρεςτζνων του
Διμου Ανδρίτςαινασ – Κρεςτζνων Ιωάννθ Ηαχαρόπουλου του Παναγιϊτθ, ποςοφ δεκαζξι χιλιάδων
διακοςίων είκοςι δφο Ευρϊ και ςαράντα πζντε λεπτϊν (16.222,45), ςυμπεριλαμβανομζνων του
κεφαλαίου, τόκων υπερθμερίασ και λοιπϊν δικαςτικϊν εξόδων, το οποίο αφορά επιδικαςκζν ποςό με
τθν αρικ. 29/2019 διαταγι πλθρωμισ του Ειρθνοδικείου Πατρϊν για εκτζλεςθ δρομολογίων
μεταφοράσ μακθτϊν ςχολικοφ ζτουσ 2017-2018, με τθν οποία απόφαςθ ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ αναγκαςτικι κατάςχεςθ εισ χείρασ τρίτου (ςυγκεκριμζνα τθσ Εκνικισ
Σράπεηασ Ελλάδασ) και το ποςό που ζχει καταςχεκεί, δεν ζχει αναλθφκεί μζχρι ςιμερα από τον
καταςχόντα Ιωάννθ Ηαχαρόπουλο, με τθν παράλλθλθ ανάλθψθ υποχρζωςθσ αυτοφ, να παραιτθκεί
από τθ ςυγκεκριμζνθ και από όποια άλλθ κατάςχεςθ ςτθν οποία ζχει προβεί, αμζςωσ με τθν
είςπραξθ του εν λόγω ποςοφ, με τθν επίδοςθ παραίτθςθσ τθσ κατάςχεςθσ προσ τισ τράπεηεσ. Ο
ανωτζρω Ιωάννθσ Ηαχαρόπουλοσ δεςμεφεται να κατακζςει και να κοινοποιιςει παράλλθλα με τθν
είςπραξθ του άνω ποςοφ παραίτθςθ από το από 30.5.2019 καταςχετιριο ζγγραφο/ εισ χείρασ τθσ
ανϊνυμθσ τραπεηικισ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α. Ε.» με διλωςθ
ότι δεν διατθρεί καμία άλλθ απαίτθςθ κατά τθσ ΠΔΕ από τθν αιτία αυτι κακϊσ και να ενθμερϊςει δια
του πλθρεξουςίου του Δικθγόρου ςχετικϊσ τθν Σειρεςίασ Α.Ε.

Θ δαπάνθ βαρφνει τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό ζτουσ 2020 τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ
και ειδικότερα τον Ειδικό Φορζα 03.072. και τον Κωδικό 0892.01.0001 «Πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ για
εκτζλεςθ δικαςτικϊν αποφάςεων ι ςυμβιβαςτικϊν πράξεων (τρζχον ζτοσ)».

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ Γραμματζασ

Καρακωνςταντι Μαρία-Θλίηα
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