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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 21 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 244658/1560
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1281/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 244644/3452/06-09-2021 ειςιγθςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε.
Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1281/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ ςυμβιβαςμοφ με τον «ΚΛΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΘ» υπό τθν ιδιότθτα του
μεταφορζα Δ.Χ. κατόπιν τθσ από 01.12.2020 αγωγισ του (με αρικ. καταχ. ΑΓ134/23.12.2020) κατά τθσ
Π.Δ.Ε. ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου Πατρϊν και κατάργθςθ τθσ ςχετικισ δίκθσ, θ δικάςιμοσ τθσ
οποίασ ακόμθ δεν ζχει προςδιοριςτεί, με τθν καταβολι αποκλειςτικά του οφειλόμενου χρθματικοφ
κεφαλαίου των 15.561,83€, παραιτοφμενοσ ρθτά του ςυνόλου των τόκων υπερθμερίασ κακϊσ και των
δικαςτικϊν δαπανϊν», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 6Η847Λ6-Τ74
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 60/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 20θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
292426/1856/15-10-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε
όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του
ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

2.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Βοφλγαρθ–Πολονφφθ

Αμαλία

-

αναπλθρωματικό

μζλοσ

τθσ

Οικονομικισ

Επιτροπισ

(τθλεδιάςκεψθ)
11. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία – Θλίηα Καρακωνςταντι, 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. Απόφαςησ 1281/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 18ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
ςυμβιβαςμοφ με τον «ΚΛΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΘ» υπό τθν ιδιότθτα του μεταφορζα Δ.Χ. κατόπιν τθσ από
01.12.2020 αγωγισ του (με αρικ. καταχ. ΑΓ134/23.12.2020) κατά τθσ Π.Δ.Ε. ενϊπιον του Διοικθτικοφ
Εφετείου Πατρϊν και κατάργθςθ τθσ ςχετικισ δίκθσ, θ δικάςιμοσ τθσ οποίασ ακόμθ δεν ζχει
προςδιοριςτεί, με τθν καταβολι αποκλειςτικά του οφειλόμενου χρθματικοφ κεφαλαίου των
15.561,83€, παραιτοφμενοσ ρθτά του ςυνόλου των τόκων υπερθμερίασ κακϊσ και των δικαςτικϊν
δαπανϊν».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 244644/3452/06-09-2021 ειςιγθςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ
Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα
κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Ρεριφζρειεσ ωσ ΝΡΔΔ - ΟΤΑ Β’ , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει μεταγενζςτερα.
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 176 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφερειϊν» και
ειδικότερα αυτζσ τθσ παρ. 2 , περ. (κ) , ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ Οικονομικι Επιτροπι : «Αποφαςίηει για τθν
υποβολι προςφυγϊν ςτισ διοικθτικζσ αρχζσ και αποφαςίηει για τθν άςκθςθ ι μθ όλων των ζνδικων βοθκθμάτων
και των ζνδικων μζςων, κακϊσ και για τθν παραίτθςθ από αυτά. Αποφαςίηει τον ςυμβιβαςμό ι τθν κατάργθςθ
δίκθσ που ζχει αντικείμενο μζχρι ποςοφ εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, πλζον ΦΡΑ. Πταν το αντικείμενο τθσ
δίκθσ είναι άνω του ποςοφ αυτοφ, τότε ειςθγείται τθ λιψθ απόφαςθσ από το περιφερειακό ςυμβοφλιο. Δεν
επιτρζπεται ςυμβιβαςμόσ ι κατάργθςθ δίκθσ για απαιτιςεισ μιςκϊν, επιδομάτων, αποηθμιϊςεων, εξόδων
παράςταςθσ, εξόδων κίνθςθσ και γενικά μιςκολογικϊν παροχϊν οποιαςδιποτε μορφισ, εξαιρουμζνων εκείνων
για τισ οποίεσ το νομικό ηιτθμα ζχει επιλυκεί με απόφαςθ ανωτάτου δικαςτθρίου. Θ διάταξθ του προθγοφμενου
εδαφίου, ειδικά για τθν άςκθςθ ενδίκων μζςων κατά απόφαςθσ, δεν εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ δίκθσ που
αφορά ςτον προςδιοριςμό ι τθ μετατροπι τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ μεταξφ εργαηομζνων και τθσ Ρεριφζρειασ. Θ
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τισ περιπτϊςεισ των προθγοφμενων εδαφίων, λαμβάνεται φςτερα από
γνωμοδότθςθ δικθγόρου, θ ζλλειψθ τθσ οποίασ ςυνεπάγεται ακυρότθτα τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ παροφςα
ρφκμιςθ ιςχφει και όταν θ αρμοδιότθτα αςκείται από το περιφερειακό ςυμβοφλιο».
3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 «Σκοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» περί ενςωμάτωςθσ
ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ
απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν − μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L306/41), 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.
4. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ/τοσ 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Αϋ/5-8-16) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» ,
όπωσ ζχει τροποποιθκεί μεταγενζςτερα και ιςχφει , το οποίο μασ κοινοποιικθκε με τθν αρικ.
2/1000018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ και ειδικότερα τθν παρ. 4 του
άρκρου 9 , οι οποίεσ ορίηουν ότι : «Για τισ δαπάνεσ για τισ οποίεσ από τθ φφςθ τουσ δεν είναι δυνατι θ τιρθςθ
τθσ διαδικαςίασ του άρκρου 4 του παρόντοσ (ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, εκτζλεςθ δικαςτικϊν αποφάςεων,
δαπάνεσ πολιτικισ προςταςίασ, διοικθτικισ εκτζλεςθσ, ΔΙΑΣ κ.λπ.), αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ και δεςμεφεται
θ απαραίτθτθ πίςτωςθ αμζςωσ μετά τθν παραλαβι του ςχετικοφ λογαριαςμοφ, τθσ γνωςτοποίθςθσ τθσ
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εκτελεςτισ, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, δικαςτικισ απόφαςθσ ι τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ι με τθν κακ’
οιονδιποτε τρόπο γνωςτοποίθςθ του φψουσ και του χρόνου εξόφλθςισ τουσ».
5. Τθν αρικ. 400/2014 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν μζςω τθσ οποίασ γίνεται θ επικφρωςθ
των αποτελεςμάτων των Ρεριφερειακϊν Εκλογϊν τθσ 18θσ και 25θσ Μαΐου 2014, ανακθρφχτθκαν ο
Ρεριφερειάρχθσ, οι Αντιπεριφερειάρχεσ Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και οι Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ για τθν περίοδο 2014−2019, κακϊσ και τθν αρικ. 456/2014 διόρκωςθ − ςυμπλιρωςθ αυτισ.
6. 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/Β’/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/Β’/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 Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
7. Τθν αρικ. 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν , με τθν οποία ανακθρφχτθκαν ο
Ρεριφερειάρχθσ και οι Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν περίοδο 2019-2023 και
το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου περιφερειακισ περιόδου από 01-09-2019
ζωσ και 31-12-2023.
8. Τθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ Συνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
9. Τθν αρικ. ΡΔΕ/ΔΔ/274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
περί Οριςμοφ Ρροζδρου και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
10. Τθν αρικ. οικ. ΡΔΕ/ΔΔ/217911/3717 (ΦΕΚ 715/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/07.09.2020) απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
11. Τθν αρικ. ΡΔΕ/ΔΔ/21898/940/27.01.2021 (ΦΕΚ 384/τ.Β’ / 02.02.2021) απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα : “Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρ. 24952/4252/29.09.2020 απόφαςθσ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ
Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (Β’ 4372)”.
12. Τθν αρικ. 186/22.12.2020 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου , με τθν οποία εγκρίκθκε ο
προχπολογιςμόσ τθσ Ρ.Δ.Ε. ζτουσ 2021» και θ οποία , αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθ νομιμότθτά τθσ , βρζκθκε
νόμιμθ με τθν αρικ. 2730/11.01.2021 (ΑΔΑ 6ΕΛΨΟ1Φ-ΨΥΗ) απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου , Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου , όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
13. Τθν από 01.12.2020 αγωγι (με αρικ. καταχ. ΑΓ134/23.12.2020) του ΚΛΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΘ ενϊπιον του
Διοικθτικοφ Εφετείου Ρατρϊν κατά τθσ «ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» , με τθν οποία ηθτά να του
καταβλθκεί το ποςό των 15.561,83 ευρϊ , με το νόμιμο τόκο από τθν επόμενθ τθσ επίδοςθσ τθσ αγωγισ , το
οποίο του οφείλεται λόγω υπογραφισ «Σφμβαςθσ Ραράταςθσ Υπθρεςιϊν Μεταφοράσ Μακθτϊν Δθμοςίων
Σχολείων Αϋ/ βάκμιασ και Βϋ/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ για το ςχολικό ζτοσ 2018 - 2019» με
ςυννθμζνθ και αποτελοφςα αναπόςπαςτο μζροσ τθσ τθν από 25-10-2016 «Σφμβαςθ Ανάκεςθσ Υπθρεςιϊν
Μεταφοράσ Μακθτϊν Δθμοςίων Σχολείων Αϋ/ βάκμιασ και Βϋ/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ για το
ςχολικό ζτοσ 2016 - 2017» μεταξφ του ίδιου και τθσ Αντιπεριφερειάρχθ Αιτωλοακαρνανίασ
14. Τθν από 20.05.2021 ( με αρικ. πρωτ. 58998/1167/05.03.2021) αίτθςθ – πρόταςι του περί ςυμβιβαςμοφ και
κατάργθςθσ δίκθσ , με τθν οποία ηθτά να του καταβλθκεί το ςφνολο του κεφαλαίου των 15.561,83 ευρϊ κακϊσ
και το ποςό των 1.000,00 ευρϊ ωσ εφλογθ δικαςτικι δαπάνθ παραιτοφμενοσ ρθτά των τόκων υπερθμερίασ .
15. Τθ κετικι νωμοδότθςθ τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ αναφορικά με τθ παραπάνω αίτθςθ –
πρόταςθ του «ΚΛΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΘ » περί ςυμβιβαςμοφ και κατάργθςθσ δίκθσ , θ δικάςιμοσ τθσ οποίασ δεν ζχει
προςδιοριςτεί, με τθ καταβολι του αιτοφμενου οφειλόμενου χρθματικοφ ποςοφ των 15.561,83 ευρϊ αλλά και
των αιτοφμενων δικαςτικϊν δαπανϊν φψουσ 1.000,00 ευρϊ ι μζρουσ αυτϊν δεδομζνου ότι αφενόσ θ εν λόγω
αγωγι κα ευδοκιμιςει δικαςτικά είτε κατά τθ κφρια βάςθ τουσ είτε κατά τισ διατάξεισ περί αδικαιολόγθτου
πλουτιςμοφ και ςυνεπϊσ κα μασ επιβαρφνει με ςθμαντικά ποςά τόκων υπερθμερίασ και αφετζρου κα
ελίδα 4 από 10

ΑΔΑ: 6Η847Λ6-Τ74
ταλαιπωριςει χρονικά και οικονομικά τον αιτϊν , ο οποίοσ εν πάςει περιπτϊςει δε φζρει ευκφνθ για τθ μθ
κανονικότθτα των δαπανϊν αφοφ εκτζλεςε προςθκόντωσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και για τθν μθ
εκκακάριςθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ ευκφνεται θ Υπθρεςία μασ., όπωσ εξάλλου προκφπτει και από το αρικ.
19981/1818/22.01.2020
ζγγραφο του Τμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Δ/νςθσ ΟικονομικοφΔθμοςιονομικοφ Ελζγχου , το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ , με τθ ρθτι αξίωςθ παραίτθςισ
του από το ςφνολο των αιτοφμενων τόκων υπερθμερίασ.
16. Τθν αρικ. 221044/148/06.08.2021 ςυμπλθρωματικι ειςιγθςθ τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ τθσ ΡΕ. Αιτωλ/νίασ , με
τθν οποία επαναδιατυπϊνεται το ειςθγθτικό μζροσ τθσ προθγοφμενθσ γνωμοδότθςισ τθσ και ειςθγείται τθ λιψθ
απόφαςθσ από το αρμόδιο όργανο , εν προκειμζνω τθν Οικονομικι Επιτροπι , περί αποδοχισ , κατάρτιςθσ
ςυμβιβαςμοφ και κατάργθςθσ δίκθσ με τθν καταβολι ςτον ενάγοντα ΚΛΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΘ αποκλειςτικά του
αιτοφμενου χρθματικοφ κεφαλαίου των 15.561,83 ευρϊ , παραιτοφμενοσ ρθτά του ςυνόλου των τόκων
υπερθμερίασ κακϊσ και των δικαςτικϊν δαπανϊν.
Ακολουκεί το αναλυτικό ιςτορικό τθσ παραπάνω δαπάνθσ
1. Στισ 18.09.2014 υπογράφθκε μεταξφ του ΚΛΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΘ υπό τθν ιδιότθτα του μεταφορζα και τθσ
Αντιπεριφερειάρχθ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ Σφμβαςθ Ανάκεςθσ Υπθρεςιϊν Μεταφοράσ Μακθτϊν Δθμοςίων Σχολείων
Α/βάκμιασ και Β/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015 (ΑΔΑΜ 15SYMV0072853
2015-06-25) κατόπιν τθσ αρικ. 890/22.09.2014 (ΑΔΑ 7ΘΞΡ7Λ6-Ι5Β) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ , ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 49 του Ν. 4274/2014, με αντικείμενο τθσ
Σφμβαςθσ τθν εκτζλεςθ ενόσ δρομολογίου μεταφοράσ μακθτϊν διπλισ διαδρομισ με τα επιβατικά Δ.Χ. ΤΑΗ
6908 ι ΤΑΗ 6956 ιδιοκτθςίασ του και ειδικότερα τθ μεταφορά τριϊν (3) μακθτϊν από τον τόπο διαμονισ του
(Ρερδικάκι – Εμπεςςόσ) ςτο Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο ΕΛΕΡΑΡ Αγρινίου και αντίςτροφα με θμεριςιο κόςτοσ
δρομολογίου 75,00 ευρϊ χωρίσ Φ.Ρ.Α. με ιςχφ τθσ παραπάνω ςφμβαςθσ όχι πζραν τθσ 28/02/2015.
2. Το παραπάνω δρομολόγιο παρατάκθκε αυτοδίκαια μζχρι 30.06.2015 , ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 2 , παρ. 2 , περ. γ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 108/Τ.Αϋ/ 10.09.2015).
3. Στθ ςυνζχεια με τθν αρικ. 1009/11.09.2015 (ΑΔΑ 7Ι4Ι7Λ6-ΕΟ5) απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ παρατάκθκε θ εκτζλεςθ τθσ παραπάνω ςφμβαςθσ του μεταφορζα ΚΛΙΑΦΑ
ΙΩΑΝΝΘ , θ οποία ιταν ςε ιςχφ ςτισ 30.06.2015 , μζχρι και 29.02.2016.
1. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 60 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Τ.Αϋ/ 27-02-2016) παρατάκθκε μζχρι τθ λιξθ
του ςχολικοφ ζτουσ 2015-2016 θ ιςχφσ τθσ παραπάνω ςφμβαςθσ του μεταφορζα ΚΛΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΘ , θ οποία
εκτελοφνταν ςτισ 29.02.2016 ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ από 10/09/2015 Ρ.Ν.Ρ .
2. Στισ 05.04.2016 υπογράφθκε μεταξφ του ΚΛΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΘ υπό τθν ιδιότθτα του μεταφορζα και τθσ
Αντιπεριφερειάρχθ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ θ τροποποίθςθ εκτζλεςθσ του παραπάνω δρομολογίου με αναδρομικι
χρονικι ιςχφ από 08/01/2016 μζχρι 30/06/2016 κατόπιν τθσ αρικ. 337/04.04.2016 (ΑΔΑ 7ΒΨΓ7Λ6-ΡΒΚ)
απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςτα νζα δεδομζνα εκτζλεςθσ του
δρομολογίου , το οποίο τροποποιείται ωσ προσ τθ περιγραφι , τθ χιλιομετρικι απόςταςθ & το θμεριςιο κόςτοσ
του δρομολογίου και ειδικότερα του ανατζκθκε θ εκτζλεςθ δρομολογίου μεταφοράσ τριϊν (3) μακθτϊν από τον
τόπο διαμονισ τουσ (Εμπεςςόσ) ςτο Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο ΕΛΕΡΑΡ Αγρινίου και αντίςτροφα με θμεριςιο
κόςτοσ δρομολογίου 80,00 ευρϊ χωρίσ Φ.Ρ.Α.
3. Στισ 12-09-2016 υπογράφθκε μεταξφ του ΚΛΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΘ υπό τθν ιδιότθτα του μεταφορζα και τθσ
Αντιπεριφερειάρχθ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ Σφμβαςθ Ανάκεςθσ Υπθρεςιϊν Μεταφοράσ Μακθτϊν Δθμοςίων Σχολείων
Α/βάκμιασ και Β/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ για το ςχολικό ζτοσ 2016-2017 (ΑΔΑΜ
17SYMV005846572 2017-02-27) κατόπιν τθσ αρικ. 1090/12.09.2016 (ΑΔΑ ΩΩΘΑ7Λ6-ΣΩΓ) απόφαςθσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ , ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 63 του Ν.
4415/2016 (ΦΕΚ 159/Αϋ/16.09.2016) , με αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ τθ μεταφορά με τα επιβατικά Δ.Χ. ΤΑΗ
6908 ι ΤΑΗ 6956 ιδιοκτθςίασ του δφο (2) μακθτϊν από τον τόπο διαμονισ τουσ (Εμπεςςόσ) ςτο Ειδικό Δθμοτικό
Σχολείο ΕΛΕΡΑΡ Αγρινίου και αντίςτροφα με θμεριςιο κόςτοσ δρομολογίου 80,00 ευρϊ χωρίσ Φ.Ρ.Α. για χρονικό
διάςτθμα 75 θμερϊν και πιο ςυγκεκριμζνα από 12/09/2016 μζχρι 31/12/2016 και με ςυνολικό κόςτοσ τθσ
ςφμβαςθσ αυτισ για το παραπάνω δρομολόγιο διπλισ διαδρομισ 7.440,00 ευρϊ.
4. Με τθν αρικ. 1698/28.12.2016 (ΑΔΑ ΩΔΗ57Λ6-Ι67) απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ εγκρίκθκε θ τροποποίθςθ των ςυμβατικϊν όρων τθσ παραπάνω ςφμβαςθσ ςτα νζα δεδομζνα εκτζλεςθσ
του δρομολογίου , το οποίο τροποποιείται ωσ προσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ , τον αρικμό των μακθτϊν , τθ
περιγραφι , τθ χιλιομετρικι απόςταςθ & το θμεριςιο κόςτοσ του δρομολογίου και ειδικότερα του ανατζκθκε θ
εκτζλεςθ δρομολογίου μεταφοράσ μακθτϊν τριϊν (3) μακθτϊν από τον τόπο διαμονισ τουσ (Βρουβιανάελίδα 5 από 10
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Εμπεςςόσ) ςτο Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο ΕΛΕΡΑΡ Αγρινίου και Ειδικό Νθπιαγωγείο ΕΛΕΡΑΡ Αγρινίου και
αντίςτροφα με θμεριςιο κόςτοσ δρομολογίου 127,38 ευρϊ χωρίσ Φ.Ρ.Α.
5. Στθ ςυνζχεια θ παραπάνω ςφμβαςθ τθσ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ με τον μεταφορζα ΚΛΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΘ παρατάκθκε
δυνάμει τθσ αρικ. 8/2017 (ΑΔΑ 73Σ07Λ6-ΜΤΚ) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ , ςφμφωνα με το άρκρο 72 Ν. 4445/2016 περί παράταςθσ των ςυμβάςεων που ιταν ςε ιςχφ ςτισ
31.12.2016 , από 09/01/2017 και όχι πζραν τθσ 30/06/2017 με τουσ ίδιουσ ςυμβατικοφσ όρουσ.
6. Στισ 11-09-2017 υπογράφθκε μεταξφ του ΚΛΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΘ υπό τθν ιδιότθτα του μεταφορζα και τθσ
Αντιπεριφερειάρχθ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ Σφμβαςθ Ραράταςθσ Υπθρεςιϊν Μεταφοράσ Μακθτϊν Δθμοςίων Σχολείων
Α/βάκμιασ και Β/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018 (ΑΔΑΜ
18SYMV002643840 2018-02-08) κατόπιν τθσ αρικ. 1377/04.09.2017 (ΑΔΑ 62937Λ6-Ι22) απόφαςθσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ , ςφμφωνα με το άρκρο 108 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ
114/τ.Αϋ/04-08-2017) και με αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ τθν εκτζλεςθ και του προαναφερόμενου δρομολογίου για
χρονικό διάςτθμα 76 θμερϊν και πιο ςυγκεκριμζνα από 11/09/2017 μζχρι 31/12/2017 και με ςυνολικό κόςτοσ
τθσ ςφμβαςθσ αυτισ για τα παραπάνω δρομολόγιο διπλισ διαδρομισ 12.192,77 ευρϊ , το οποίο ςτθ ςυνζχεια με
τθν αρικ. 1467/25.09.2017 (ΑΔΑ ΨΓΓΝ7Λ6-6ΓΡ) απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
τροποποιικθκε ςτα νζα δεδομζνα εκτζλεςισ του και υπογράφθκε θ από 25.09.2017 τροποποίθςθ Σφμβαςθσ
(ΑΔΑΜ 18 SYMV002691510 2018 02-20) , ςφμφωνα με τθν οποία του ανατζκθκε θ μεταφορά δφο (2) μακθτϊν
από το τόπο διαμονισ τουσ (Βρουβιανά-Εμπεςςόσ) ςτο 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΝΙΟΥ -Ε.Ε.Ε.ΕΚ-ΕΛΕΡΑΡ και
αντίςτροφα μζχρι 31.12.2017.
7. Στθ ςυνζχεια θ παραπάνω ςφμβαςθ τθσ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ με τον μεταφορζα ΚΛΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΘ παρατάκθκε
δυνάμει τθσ αρικ. 10/05.01.2018 (ΑΔΑ Ω7ΞΒ7Λ6-Λ84) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ , ςφμφωνα με το άρκρο 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ200/τ.Αϋ/22-12-2017) για χρονικό διάςτθμα
37 θμερϊν και ςυγκεκριμζνα από 08/01/2018 μζχρι 28/02/2018 και με ςυνολικό κόςτοσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ για
το παραπάνω δρομολόγιο διπλισ διαδρομισ 5.935,95 ευρϊ.
8. Στθ ςυνζχεια θ παραπάνω ςφμβαςθ τθσ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ με τον μεταφορζα ΚΛΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΘ παρατάκθκε
δυνάμει τθσ αρικ. 1318/05.07.2018 (ΑΔΑ ΩΚΡ57Λ6-ΘΙΡ) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ , ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α/16-03-2018) αναδρομικά για το
χρονικό διάςτθμα από 01/03/2018 μζχρι 30/06/2018 με τουσ ίδιουσ ςυμβατικοφσ όρουσ τθσ από 11.09.2017
ςφμβαςθσ .
9. Στισ 02.11.2018 υπογράφθκε μεταξφ του ΚΛΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΘ και τθσ Αντιπεριφερειάρχθ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ
Σφμβαςθ Ραράταςθσ Υπθρεςιϊν Μεταφοράσ Μακθτϊν Δθμοςίων Σχολείων Α/βάκμιασ και Β/βάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 (ΑΔΑΜ 19SYMV005278211 2019-07-16) , που είχε
προκφψει με τθν αρικ. 1318/2018 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ αναδρομικά από τθν ζναρξθ του ςχολικοφ
ζτουσ 2018-2019 και μζχρι 31.12.2018 κατόπιν τθσ αρικ. 2285/02.11.2018 (ΑΔΑ ΩΑ0Η7Λ6-Ω87) απόφαςθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ , ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ
169/τ.Αϋ/20-09-2018).
10. Στθ ςυνζχεια θ από 02.11.2018 ςφμβαςθ τθσ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ με τον μεταφορζα ΚΛΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΘ
παρατάκθκε δυνάμει τθσ αρικ. 1234/21.05.2019 (ΑΔΑ 7ΗΘΡ7Λ6-Σ5Κ) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ , ςφμφωνα με το άρκρο 101 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ Αϋ50/26-03-2019) ,
αναδρομικά για το χρονικό διάςτθμα από 08/01/2019 μζχρι 30/06/2019 με τουσ ίδιουσ ςυμβατικοφσ όρουσ τθσ
παραπάνω ςφμβαςθσ για χρονικό διάςτθμα 114 θμερϊν και με κόςτοσ του δρομολογίου ανά θμζρα 87,00 ευρϊ
χωρίσ ΦΡΑ και ςυνολικό κόςτοσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ για το παραπάνω δρομολόγιο διπλισ διαδρομισ 18.289,02
ευρϊ.
11. Φςτερα από τα παραπάνω και αφοφ ο μεταφορζασ ΚΛΙΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΘΣ εκτζλεςε το ςφνολο των ςυμβατικϊν
του υποχρεϊςεων για τα δρομολόγια που του είχαν ανατεκεί με τισ παραπάνω ςυμβάςεισ , όπωσ προκφπτει
εξάλλου και από ςχετικζσ βεβαιϊςεισ των προϊςταμζνων των ςχολικϊν μονάδων , εξζδωςε τα ακόλουκα
τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν για τθν τζλεςθ 98 δρομολογίων με αξία δρομολογίου 129,38 ευρϊ (τιμι άνευ
ΦΡΑ), από 07/09/2019 μζχρι 14/06/2019, ςυνολικισ αξίασ 15.722,26 ευρϊ , θ οποία κατζςτθ απαιτθτι από τθν
επομζνθ θμζρα λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ και εξζδωςε το από 12.07.2019 με αρικ. 127 τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν
κακϊσ και το αρικ. 3/12.07.2019 Ρ.Τ. για τθν αφαίρεςθ μιασ θμζρασ εκτζλεςθσ δρομολογίου.
12. Στθ ςυνζχεια και αφοφ το αρμόδιο Τμιμα Ραιδείασ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ ςυγκζντρωςε
όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθ πλθρωμι τθσ ςχετικισ δαπάνθσ τα προϊκθςε ςτο Τμιμα Οικονομικισ
Υποςτιριξθσ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ για τον προζλεγχο και ςτθ ςυνζχεια το Τμιμα Οικονομικισ Υποςτιριξθσ Ρ.Ε.
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Αιτωλ/νίασ τα διαβίβαςε ςτθ Δ/νςθ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου Ρ.Δ.Ε. για εκκακάριςθ και
ενταλματοποίθςθ.
13. Μετά τον ςχετικό ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν το αρμόδιο Τμιμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Δ/νςθσ
Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου Ρ.Δ.Ε. με το αρικ. 19981/1818/22.01.2020 ζγγραφό του επζςτρεψε τα
δικαιολογθτικά ελζγχου και εκκακάριςθσ τθσ παραπάνω δαπάνθσ του αναδόχου ΚΛΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΘ ωσ μθ νόμιμθ
και μθ κανονικι δεδομζνου ότι α) θ ανάρτθςθ τθσ παράταςθσ του δρομολογίου που του ζχει ανατεκεί με τθν
αρικ. 1234/2019 (ΑΔΑ 7ΗΘΡ7Λ6-Σ5Κ) απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ είχε θμερομθνία ανάρτθςθσ 23.05.2019 ,
δθλαδι μεταγενζςτερθ τθσ 31.12.2018 , θμερομθνία όπου ζπρεπε να βρίςκεται ςε ιςχφ θ ςφμβαςθ ϊςτε να
παρατακεί μζχρι 30.06.2019 και β) παρότι θ ςφμβαςθ ανάμεςα ςτον μεταφορζα και τθ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ
υπεγράφθ ςτισ 02.11.2018 ωςτόςο θ θμερομθνία ανάρτθςισ τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ιταν μεταγενζςτερθ (16.07.2019)
και ςυνεπϊσ για το δρομολόγιο με κωδικό αρικμό 153 και διαδρομι «Βρουβιανά - Εμπεςόσ» δεν υπάρχει ςτθν
ουςία ςφμβαςθ ςτισ 31.12.2018 ϊςτε να παρατακεί με τισ διατάξεισ του άρκρου 101 του Ν. 4604/2019.
14. Με τθν από 01.12.2020 αγωγι (με αρικ. καταχ. ΑΓ134/23.12.2020) του ο ΚΛΙΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΘΣ ενϊπιον του
Διοικθτικοφ Εφετείου Ρατρϊν ςτράφθκε κατά τθσ «ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» , με τθν οποία ηθτά να του
καταβλθκεί το ποςό των 15.561,83 ευρϊ , με το νόμιμο τόκο από τθν επόμενθ τθσ επίδοςθσ τθσ αγωγισ , το
οποίο του οφείλεται λόγω υπογραφισ «Σφμβαςθσ Ραράταςθσ Υπθρεςιϊν Μεταφοράσ Μακθτϊν Δθμοςίων
Σχολείων Αϋ/ βάκμιασ και Βϋ/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ για το ςχολικό ζτοσ 2018 - 2019» με
ςυννθμζνθ και αποτελοφςα αναπόςπαςτο μζροσ τθσ τθν από 25-10-2016 «Σφμβαςθ Ανάκεςθσ Υπθρεςιϊν
Μεταφοράσ Μακθτϊν Δθμοςίων Σχολείων Αϋ/ βάκμιασ και Βϋ/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ για το
ςχολικό ζτοσ 2016 - 2017» μεταξφ του ίδιου και τθσ Αντιπεριφερειάρχθ Αιτωλοακαρνανίασ , για τθν οποία ςτθ
ςυνζχεια κατζκεςε τθν από 25-02-2021 αίτθςθ – πρόταςι του (με αρικ. πρωτ. 58998/1167/05.03.2021) περί
ςυμβιβαςμοφ και κατάργθςθσ δίκθσ ηθτϊντασ να του καταβλθκεί το ςφνολο του κεφαλαίου των 15.561,83 ευρϊ
κακϊσ και το ποςό των 1.000,00 ευρϊ ωσ εφλογθ δικαςτικι δαπάνθ παραιτοφμενοσ ρθτά των τόκων
υπερθμερίασ.
15. Με τθν από 20.05.2021 ( με αρικ. πρωτ. 58998/1167/05.03.2021) αίτθςθ – πρόταςι του περί ςυμβιβαςμοφ
και κατάργθςθσ δίκθσ ηθτά να του καταβλθκεί το ςφνολο του κεφαλαίου των 15.561,83 ευρϊ κακϊσ και το ποςό
των 1.000,00 ευρϊ ωσ εφλογθ δικαςτικι δαπάνθ παραιτοφμενοσ ρθτά των τόκων υπερθμερίασ .
16. Θ Νομικι Υπθρεςία τθσ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ αναφορικά με τθ παραπάνω αίτθςθ – πρόταςθ του «ΚΛΙΑΦΑ
ΙΩΑΝΝΘ » περί ςυμβιβαςμοφ και κατάργθςθσ δίκθσ , θ δικάςιμοσ τθσ οποίασ δεν ζχει προςδιοριςτεί, γνωμοδοτεί
κετικά για τθ καταβολι του αιτοφμενου οφειλόμενου χρθματικοφ ποςοφ των 15.561,83 ευρϊ αλλά και των
αιτοφμενων δικαςτικϊν δαπανϊν φψουσ 1.000,00 ευρϊ ι μζρουσ αυτϊν δεδομζνου ότι αφενόσ θ εν λόγω
αγωγι κα ευδοκιμιςει δικαςτικά είτε κατά τθ κφρια βάςθ τουσ είτε κατά τισ διατάξεισ περί αδικαιολόγθτου
πλουτιςμοφ και ςυνεπϊσ κα μασ επιβαρφνει με ςθμαντικά ποςά τόκων υπερθμερίασ και αφετζρου κα
ταλαιπωριςει χρονικά και οικονομικά τον αιτϊν , ο οποίοσ εν πάςει περιπτϊςει δε φζρει ευκφνθ για τθ μθ
κανονικότθτα των δαπανϊν αφοφ εκτζλεςε προςθκόντωσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και για τθν μθ
εκκακάριςθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ ευκφνεται θ Υπθρεςία μασ., όπωσ εξάλλου προκφπτει και από το αρικ.
19981/1818/22.01.2020
ζγγραφο του Τμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Δ/νςθσ ΟικονομικοφΔθμοςιονομικοφ Ελζγχου , το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ , με τθ ρθτι αξίωςθ παραίτθςισ
του από το ςφνολο των αιτοφμενων τόκων υπερθμερίασ.
17. Με τθν αρικ. 221044/148/06.08.2021 ςυμπλθρωματικι ειςιγθςι τθσ θ Νομικι Υπθρεςία τθσ ΡΕ. Αιτωλ/νίασ
επαναδιατυπϊνει το ειςθγθτικό μζροσ τθσ προθγοφμενθσ γνωμοδότθςισ τθσ και ειςθγείται τθ λιψθ απόφαςθσ
από το αρμόδιο όργανο , εν προκειμζνω τθν Οικονομικι Επιτροπι , περί αποδοχισ , κατάρτιςθσ ςυμβιβαςμοφ και
κατάργθςθσ δίκθσ με τθν καταβολι ςτον ενάγοντα ΚΛΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΘ αποκλειςτικά του αιτοφμενου χρθματικοφ
κεφαλαίου των 12.882,00 ευρϊ , παραιτοφμενοσ ρθτά του ςυνόλου των τόκων υπερθμερίασ κακϊσ και των
δικαςτικϊν δαπανϊν.
Φςτερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι θ καταχϊριςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων ςτο
ΚΘΜΔΘΣ και θ αναφορά του μοναδικοφ αρικμοφ ΑΔΑΜ αποτελοφν ςτοιχεία κανονικότθτασ τθσ δαπάνθσ (παρ. 2
άρκρου 91 Ν. 4270/14) ςε ςυνάρτθςθ με το γεγονόσ ότι , ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 11 τθσ αρικ.
57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781ϋ) απόφαςθσ του Υπουργείου Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ ΚΘΜΔΘΣ» , ¨….οι πράξεισ που καταχωρίηονται ςτο ΚΘΜΔΘΣ ιςχφουν από
τθν καταχϊριςι τουσ ςε αυτό και γίνεται αμελλθτί με ευκφνθ του προςϊπου ι του οργάνου που τθν ζχει
εκδϊςει….¨ αλλά και το γεγονόσ ότι ο μεταφορζασ ΚΛΙΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΘΣ εκτζλεςε προςθκόντωσ τισ ςυμβατικζσ του
υποχρεϊςεισ και για τθν μθ εκκακάριςθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ ευκφνεται θ Υπθρεςία μασ
Ειςθγοφμεκα όπωσ προβείτε:
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Στθν ζγκριςθ του ςυμβιβαςμοφ με τον «ΚΛΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΘ» υπό τθν ιδιότθτα του μεταφορζα Δ.Χ. κατόπιν τθσ από
01.12.2020 αγωγισ του (με αρικ. καταχ. ΑΓ134/23.12.2020) κατά τθσ Ρ.Δ.Ε. ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου
Ρατρϊν και κατάργθςθ τθσ ςχετικισ δίκθσ , θ δικάςιμοσ τθσ οποίασ ακόμθ δεν ζχει προςδιοριςτεί , με τθ
καταβολι αποκλειςτικά του οφειλόμενου χρθματικοφ κεφαλαίου των 15.561,83 ευρϊ , παραιτοφμενοσ ρθτά
του ςυνόλου των τόκων υπερθμερίασ κακϊσ και των δικαςτικϊν δαπανϊν.
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2021 τθσ Ρ.Δ.Ε. / Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ και ειδικότερα
τον Ε.Φ. 072 «ΥΡΘΕΣΙΕΣ Διοίκθςθ και λοιπζσ υπθρεςίεσ - λειτουργικά και κεφαλαιουχικά» και Κ.Α. Εξόδου
0892.01.1231 «Ράςθσ φφςεωσ δαπάνεσ για εκτζλεςθ δικαςτικϊν αποφάςεων ι ςυμβιβ. πράξεων (τρζχον ζτοσ)
(Λοιπζσ Δαπάνεσ)» και για το ςκοπό αυτό κα εκδοκεί ςχετικι απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ζτουσ 2021
αμζςωσ μετά τθν ζγκριςθ του ςυμβιβαςμοφ από το αρμόδιο Συλλογικό όργανο, εν προκειμζνω τθν Οικονομικι
Επιτροπι.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Ηθςιμόπουλο Κωνςταντίνο – Νομικό φμβουλο τθσ
Νομικισ Τπθρεςίασ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ 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’/298-2017) 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. 248595/27-12/2016
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 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».
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 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.
 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», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 244644/3452/06-09-2021 ειςιγθςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον ςυμβιβαςμό με τον «ΚΛΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΘ» υπό τθν ιδιότθτα του μεταφορζα Δ.Χ. κατόπιν τθσ
από 01.12.2020 αγωγισ του (με αρικ. καταχ. ΑΓ134/23.12.2020) κατά τθσ Π.Δ.Ε. ενϊπιον του
Διοικθτικοφ Εφετείου Πατρϊν και τθν κατάργθςθ τθσ ςχετικισ δίκθσ, θ δικάςιμοσ τθσ οποίασ ακόμθ
δεν ζχει προςδιοριςτεί, με τθν καταβολι αποκλειςτικά του οφειλόμενου χρθματικοφ κεφαλαίου των
15.561,83€, παραιτοφμενοσ ρθτά του ςυνόλου των τόκων υπερθμερίασ κακϊσ και των δικαςτικϊν
δαπανϊν.

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2021 τθσ Π.Δ.Ε./Π.Ε. Αιτωλ/νίασ και
ειδικότερα τον Ε.Φ. 072 «ΤΠΘΡΕΙΕ Διοίκθςθ και λοιπζσ υπθρεςίεσ - λειτουργικά και κεφαλαιουχικά»
και Κ.Α. Εξόδου 0892.01.1231 «Πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ για εκτζλεςθ δικαςτικϊν αποφάςεων ι
ςυμβιβ. πράξεων (τρζχον ζτοσ) (Λοιπζσ Δαπάνεσ)» και για το ςκοπό αυτό κα εκδοκεί ςχετικι απόφαςθ
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ζτουσ 2021 αμζςωσ μετά τθν ζγκριςθ του ςυμβιβαςμοφ από το αρμόδιο
υλλογικό όργανο, εν προκειμζνω τθν Οικονομικι Επιτροπι.
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

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