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ΑΔΑ: ΨΩΞΠ7Λ6-ΚΗΒ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πάτρα 11 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ: 116332/735
ΠΡΟΣ:

1) Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε.
2) Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 535/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την από 06-05-2021 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 535/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Περί ασκήσεως ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 136/2021 Διαταγής
Πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατόπιν αιτήσεως των γραφείων μελετών «ΙΡΙΣ Ο.Ε.ΠΡΕΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΟΜΕΤΕ Α.Ε., ΣΟΦΙΟΣ ΑΝ. & ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ Γ.»», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΔΑ: ΨΩΞΠ7Λ6-ΚΗΒ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 24/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, σήμερα την 10η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω
τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 116419/736/06-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:
1.

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της
Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020
(ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 535/2021
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Περί
ασκήσεως ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 136/2021 Διαταγής Πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου
Πατρών κατόπιν αιτήσεως των γραφείων μελετών «ΙΡΙΣ Ο.Ε.- ΠΡΕΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΟΜΕΤΕ Α.Ε.,
ΣΟΦΙΟΣ ΑΝ. & ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ Γ.»».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε
την από 06-05-2021 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα
κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
Με το υπ’αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/99814/2685 Έγγραφο η Δ/νση Τεχνικών Έργων εισηγείται προς την Οικονομική
Επιτροπή την άσκηση ανακοπής κατά της υπ’αριθμ. 136/2021 Διαταγής Πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου
Πατρών που εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως των γραφείων μελετών « ΙΡΙΣ Ο.Ε.- ΠΡΕΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΟΜΕΤΕ Α.Ε.,
ΣΟΦΙΟΣ ΑΝ. & ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ Γ.»
Η αιτιολογία της εισηγήσεως συνίσταται στο γεγονός ότι η επίδικη 8η εντολή πληρωμής θα πρέπει να
συνοδεύεται από πίνακα κατανομής της αμοιβής στα μέλη της σύμπραξης και στο ότι ο πίνακας κατανομής που
συνοδεύει τον 8ο τελικό λογαριασμό της μελέτης παρουσιάζει ελλείψεις και υπερβάσεις ως προς την κατανομή
των ποσών στους δικαιούχους των επί μέρους μελετών.
Το άρθρο176 παρ. 1 περ. (θ). του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010), όπως ισχύει, σχετικά με τις αρμοδιότητες της
Οικονομικής Επιτροπής των Περιφερειών, προβλέπει ότι
«Άρθρο 176
Αρμοδιότητες Οικονομικής
Επιτροπής Περιφερειών
1.
Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της
οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές,
ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
α) …………………………………………….
θ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των
ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Αποφασίζει τον
συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον
ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το
περιφερειακό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων,
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής,
εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η
διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων
και της Περιφέρειας. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων,
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής
απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το περιφερειακό συμβούλιο.»
Επειδή ως τους λόγους άσκησης της ανακοπής όπως προβάλλονται στο υπ’αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/99814/2685
Έγγραφο της Δ/νσεως Τεχνικών Έργων, πρέπει να σημειωθεί ότι
Α) ως προς το πρώτο σκέλος, η επίδικη διαταγή πληρωμής επιμερίζει τα σχετικά ποσά ως προς τον καθένα από
τα συμπράττοντα γραφεία μελετητών – αιτούντες την έκδοση την διαταγή πληρωμής, και δεν επισημαίνεται από
την Δ/νση Τεχνικών Έργων σε ποίο σημείο έχει σφάλει το Δικαστήριο,
Β) ως προς το δεύτερο σκέλος, δηλαδή των ελλείψεων και υπερβάσεων του πίνακα κατανομής που συνοδεύει
τον 8ο τελικό λογαριασμό, επίσης δεν διευκρινίζεται ποίες συγκεκριμένα είναι αυτές οι ελλείψεις και
υπερβάσεις.
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Επιπλέον υπό σημείο (Χ) της εισηγήσεως αναφέρεται η υπ’αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/295188/7897/24-12-2020
(ΑΔΑΜ : 20ΡΑΥ007929791) διαβίβαση αρμοδίως της 8ης Εντολής Πληρωμής για την αποπληρωμή της, κατόπιν
έγκρισης της από την Διυυθύνουσα Υπηρεσία. (στην Διαταγή Πληρωμής αναφέρεται ότι η «ΠΔΕ με την
προαναφερόμενη νομίμως θεωρημένη εντολή πληρωμής έχει αναγνωρίσει τις αντίστοιχες οφειλές της προς τους
αιτούντες, απορριπτομένων των ισχυρισμών που η τελευταία προβάλλει ως αβασίμων, καθόσον για την έγκριση
λογαριασμού δεν απαιτείται κατά νόμο η υποβολή τιμολογίου του αναδόχου» βλ σελ 6 )
Επειδή καθίσταται σαφές ότι με τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να διατυπωθούν σαφείς και ορισμένοι λόγοι
ανακοπής οι οποίοι και να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν κατά την συζήτηση στο δικαστήριο.
Επειδή σε κάθε περίπτωση η προθεσμία των 30 ημερών για την άσκηση της ανακοπής ξεκινάει από 15-4-2021
και συνεπώς ολοκληρώνεται στις 15-5-2021.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 176 παρ. 1 περ. θ εδαφ β’ του Ν. 3852/2010 υπέρ της ΜΗ
ασκήσεως ανακοπής κατά της υπ’αριθμ. 136/2021 Διαταγής Πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Πατρών που
εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως των γραφείων μελετών « ΙΡΙΣ Ο.Ε.- ΠΡΕΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΟΜΕΤΕ Α.Ε., ΣΟΦΙΟΣ ΑΝ. &
ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ Γ.», καθότι δεν στοιχειοθετούνται, κατά την άποψή μας, ορισμένοι, νόμιμοι, βάσιμοι και
αποδεδειγμένοι λόγοι ανακοπής οι οποίοι πιθανολογούνται ότι θα ευδοκιμήσουν, ενώ η ΠΔΕ θα επιβαρυνθεί
περαιτέρω με τόκους και δικαστικά έξοδα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καραφωτιά Νικόλαο – Νομικό Σύμβουλο της Π.Δ.Ε.,
για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί
Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση
οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
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 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά
με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
 Την από 06-05-2021 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη μη άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 136/2021 Διαταγής Πληρωμής του Διοικητικού
Εφετείου Πατρών, κατόπιν αιτήσεως των γραφείων μελετών «ΙΡΙΣ Ο.Ε.- ΠΡΕΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΟΜΕΤΕ
Α.Ε., ΣΟΦΙΟΣ ΑΝ. & ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ Γ.», για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας
λόγους.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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