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Περιφερειακό υμβοφλιο Δυτικισ Ελλάδασ
Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1283/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 245881/3500/06-09-2021 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. 1283/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Περί ζγκριςθσ ι μθ ςυμβιβαςμοφ με τουσ: α) ιαμά Διμο του Χριςτου, β)
Μαρία ςυη. Διμου ιαμά το γζνοσ Μάςτορα, γ) Γεϊργιο ιαμά του Διμου & δ) Μαρίνα ιαμά του
Διμου, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν αρικ. Α30/2021 οριςτικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ
Πρωτοδικείου Μεςολογγίου, θ οποία εκδόκθκε φςτερα από τθν από 21.06.2010 αγωγι τουσ (αρ.
κατακ. 72/21.06.2010) κατά τθσ Π.Δ.Ε. και τθν κατάργθςθ τθσ ςχετικισ δίκθσ, ιτοι τθσ από 19.03.2021
ζφεςθσ που ζχει αςκιςει θ Π.Δ.Ε. (ΕΦ.14/13-05-21), θ δικάςιμοσ τθσ οποίασ ακόμθ δεν ζχει
προςδιοριςτεί, με τθν καταβολι αποκλειςτικά του οφειλόμενου χρθματικοφ κεφαλαίου των
73.010,45€, παραιτοφμενοι ρθτά του ςυνόλου των τόκων υπερθμερίασ κακϊσ και των λοιπϊν
δικαςτικϊν δαπανϊν. Β) Ειςιγθςθ προσ το Περιφερειακό υμβοφλιο Δυτικισ Ελλάδασ για ζγκριςθ του
εν λόγω ςυμβιβαςμοφ», για λιψθ απόφαςθσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: Ψ0ΒΛ7Λ6-ΦΡΛ
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 – Ηλίηα 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.

ελίδα 2 από 12

ΑΔΑ: Ψ0ΒΛ7Λ6-ΦΡΛ
Αρ. Απόφαςθσ 1283/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 20ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α) Περί
ζγκριςθσ ι μθ ςυμβιβαςμοφ με τουσ: α) ιαμά Διμο του Χριςτου, β) Μαρία ςυη. Διμου ιαμά το γζνοσ
Μάςτορα, γ) Γεϊργιο ιαμά του Διμου & δ) Μαρίνα ιαμά του Διμου, ςφμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα ςτθν αρικ. Α30/2021 οριςτικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Μεςολογγίου,
θ οποία εκδόκθκε φςτερα από τθν από 21.06.2010 αγωγι τουσ (αρ. κατακ. 72/21.06.2010) κατά τθσ
Π.Δ.Ε. και τθν κατάργθςθ τθσ ςχετικισ δίκθσ, ιτοι τθσ από 19.03.2021 ζφεςθσ που ζχει αςκιςει θ Π.Δ.Ε.
(ΕΦ.14/13-05-21), θ δικάςιμοσ τθσ οποίασ ακόμθ δεν ζχει προςδιοριςτεί, με τθν καταβολι
αποκλειςτικά του οφειλόμενου χρθματικοφ κεφαλαίου των 73.010,45€, παραιτοφμενοι ρθτά του
ςυνόλου των τόκων υπερθμερίασ κακϊσ και των λοιπϊν δικαςτικϊν δαπανϊν. Β) Ειςιγθςθ προσ το
Περιφερειακό υμβοφλιο Δυτικισ Ελλάδασ για ζγκριςθ του εν λόγω ςυμβιβαςμοφ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 245881/3500/06-09-2021 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. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’ , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει μεταγενζςτερα.
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 176 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφερειϊν» 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 ΦΠΑ. Όταν 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 Περιφζρειασ. 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. Σισ 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» περί ενςωμάτωςθσ
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 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. Σισ διατάξεισ του Π.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.
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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, ΔΛΑ κ.λπ.), αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ και δεςμεφεται
θ απαραίτθτθ πίςτωςθ αμζςωσ μετά τθν παραλαβι του ςχετικοφ λογαριαςμοφ, τθσ γνωςτοποίθςθσ τθσ
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. Σθν αρικ. 400/2014 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν μζςω τθσ οποίασ γίνεται θ επικφρωςθ
των αποτελεςμάτων των Περιφερειακϊν Εκλογϊν τθσ 18θσ και 25θσ Μαΐου 2014, ανακθρφχτθκαν ο
Περιφερειάρχθσ, οι Αντιπεριφερειάρχεσ Περιφερειακϊν Ενοτιτων και οι Περιφερειακοί φμβουλοι Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ για τθν περίοδο 2014−2019, κακϊσ και τθν αρικ. 456/2014 διόρκωςθ − ςυμπλιρωςθ αυτισ.
6. Α)Σθν υπ’ αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Λονίου «Σροποποίθςθ – υμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
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 Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου «Σροποποίθςθ
του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016). Β) τθν
υπ’ αρ 165633/8-8-2017 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ
και Λονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ 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 Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ
Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
7. Σθν αρικ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν , με τθν οποία ανακθρφχτθκαν ο
Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν περίοδο 2019-2023 και
το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ Περιφερειακοφ υμβουλίου περιφερειακισ περιόδου από 01-09-2019
ζωσ και 31-12-2023.
8. Σθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «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)».
9. Σθν αρικ. ΠΔΕ/ΔΔ/274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
περί Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
10. Σθν αρικ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717 (ΦΕΚ 715/τ.Τ.Ο.Δ.Δ/07.09.2020) απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
11. Σθν αρικ. ΠΔΕ/ΔΔ/21898/940/27.01.2021 (ΦΕΚ 384/τ.Β’ / 02.02.2021) απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα : “Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρ. 24952/4252/29.09.2020 απόφαςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ
υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (Β’ 4372)”.
12. Σθν αρικ. 186/22.12.2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου , με τθν οποία εγκρίκθκε ο
προχπολογιςμόσ τθσ Π.Δ.Ε. ζτουσ 2021» και θ οποία , αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθ νομιμότθτά τθσ , βρζκθκε
νόμιμθ με τθν αρικ. 2730/11.01.2021 (ΑΔΑ 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ) απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου , Δυτικισ Ελλάδασ & Λονίου , όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
13. Σθν από 21.06/2010 αγωγι των 1) Διμου ιαμά του Χριςτου, 2) Μαρίασ ςυηφγου Διμου ιαμά το γζνοσ
Γεωργίου Μάςτορα, κατοίκων Αχαρνϊν Αττικισ ,οδόσ Ιρασ αρ. 1Β, εργατικζσ κατοικίεσ, 3) Γεωργίου ιαμά του
Διμου, κατοίκου Αχαρνϊν (οδόσ Ιρασ 1Β εργατικζσ κατοικίεσ), 4) Μαρίνασ ιαμά του Διμου, κατοίκου Αχαρνϊν
(οδόσ Κονίτςθσ αρ.40) και 5) Ανδρζα ιαμά του Διμου, κατοίκου Αχαρνϊν (οδόσ Ιρασ 1Β εργατικζσ κατοικίεσ)
ενϊπιον του Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Μεςολογγίου ςτρεφόμενθ κατά τθσ «ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ ΔΤΣΛΚΘ ΕΛΛΑΔΑ» ,
με τθν οποία ηθτοφν να καταβλθκοφν ςε αυτοφσ νομιμοτόκωσ από τθν επίδοςθ τθσ αγωγισ με το εκάςτοτε
ιςχφον επιτόκιο υπερθμερίασ, άλλωσ με επιτόκιο 6%: 1) ςτον πρϊτο ενάγοντα το ποςό των 5.505,65 ευρϊ για
ζξοδα κθδείασ του υιοφ του και 2) ςε κακζναν από τον πρϊτο και τθ δεφτερθ από τουσ ενάγοντεσ το ποςό των
150.000,00 ευρϊ και ςε κακζνα από τουσ λοιποφσ εναγόντεσ το ποςό των 100.000,00 ευρϊ ευρϊ ωσ χρθματικι
ικανοποίθςθ για τθν ψυχικι οδφνθ που ιςχυρίηονται ότι υπζςτθςαν από το κανάςιμο τροχαίο του Χριςτου
ιαμά, υιοφ του πρϊτου και τθ δεφτερθσ από τουσ ενάγοντεσ και αδελφοφ των λοιπϊν εναγόντων , που ςυνζβθ
ςτισ 25.06.2005 ςτο 12ο χ.μ τθσ επαρχιακισ οδοφ Κζρμου-Ναυπάκτου, οφειλόμενο, κατά τουσ ιςχυριςμοφσ τουσ,
ςε παράνομεσ παραλείψεισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ / Π.Ε. Αιτωλ/νίασ.
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14. Σθν αρικ. Α30/2021 οριςτικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Μεςολογγίου , ςφμφωνα με το
διατακτικό τθσ οποίασ θ από 21-06-2010 ζνδικθ αγωγι τουσ απορρίφκθκε ωσ προσ τον Ανδρζα ιαμά του Διμου,
ζγινε εν μζρει δεκτι κατά τα λοιπά και αναγνϊριςε ότι θ «Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ» υποχρεοφται να
καταβάλει ςτον Διμο ιαμά του Χριςτου το ποςό των 20.647,85 ευρϊ, ςτθ Μαρία ςφηυγο Διμου ιαμά το γζνοσ
Γεωργίου Μάςτορα το ποςό των 19.652,72 ευρϊ και ςε κακζναν από τουσ Γεϊργιο ιαμά του Διμου και Μαρίνα
ιαμά του Διμου το ποςό των 16.354,94 ευρϊ, νομιμοτόκωσ με επιτόκιο 6% ετθςίωσ από τθν επίδοςθ τθσ
ζνδικθσ αγωγισ ςτθν «Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ» ςτισ 22-06-2010 ζωσ τισ 30-04-2019 και με επιτόκιο
υπολογιηόμενο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 45 παράγραφοσ 1 του Νόμου 4607/2019 από τθν 01-052019 μζχρι τθν πλιρθ εξόφλθςθ. Επίςθσ, το Δικαςτιριο κακόριςε με τθν εν λόγω απόφαςι του τισ δαπάνεσ
πραγματογνωμοςφνθσ και τθν αμοιβι του πραγματογνϊμονα Προκόπιου Κολλάτου ςτο ποςό των 300 ευρϊ και
καταλόγιςε ςτο νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου με τθν επωνυμία «Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ» τισ εν λόγω
δαπάνεσ και τθν αμοιβι και ςυμψιφιςε τα λοιπά δικαςτικά ζξοδα μεταξφ τθσ «Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
και των εναγόντων.
15. Σθν από 19-03-2021 ζφεςθ (με αρικμό κατάκεςθσ: ΕΦ14/13-05-2021 ςτα Βιβλία Εφζςεων του Διοικθτικοφ
Πρωτοδικείου Μεςολογγίου), που ζχει αςκιςει θ Νομικι Τπθρεςία τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ κατά των ωσ άνω
εναγόντων και κατά τθσ οριςτικισ απόφαςθσ αυτισ , θ ςυηιτθςθ τθσ οποίασ ακόμθ δεν ζχει προςδιοριςτεί.
16. Σθν από 06-05-2021 αίτθςι τουσ περί ςυμβιβαςμοφ και κατάργθςθσ δίκθσ, με τθν οποία οι αιτοφντεσ ηθτοφν
τθν κατάργθςθ τθσ ανοιγείςασ δίκθσ και τθν αποδοχι ςυμβιβαςμοφ τθσ διαφοράσ με άμεςθ καταβολι από τθν
Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ προσ τουσ ίδιουσ των επιδικαηόμενων ς’ αυτοφσ ποςϊν, νομιμοτόκωσ με επιτόκιο
6% ετθςίωσ από τθν επίδοςθ τθσ αγωγισ προσ τθν Δυτικισ Ελλάδασ ςτισ 22-06-2010 ζωσ τισ 30-04-2019 και με
επιτόκιο υπολογιηόμενο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 45 παρ. 1 του Ν. 4607/2019 από τθν 01-05-2019
μζχρι τθν πλιρθ εξόφλθςθ, όπωσ ςτθν ωσ άνω απόφαςθ αναφζρεται, με αποδοχι τουσ να παραιτθκοφν
ποςοςτοφ 1/3 των τόκων υπερθμερίασ και ςυγκεκριμζνα ηθτοφν να καταβλθκεί για κεφάλαιο: (1) τον Διμο
ιαμά του Χριςτου (πατζρα) το ποςό των 20.647,85 ευρϊ, πλζον του ποςοφ των 300,00 ευρϊ για τα ζξοδα και
τθν αμοιβι του διοριςκζντοσ πραγματογνϊμονα, ιτοι ςυνολικά το ποςό των 20.947,85 ευρϊ. (2) τθν Μαρία
ςφηυγο Διμου ιαμά το γζνοσ Γεϊργιου Μάςτορα (μθτζρα) το ποςό των 19.652,72 ευρϊ. (3) τον Γεϊργιο ιαμά
του Διμου (αδελφό) το ποςό των 16.354,94 ευρϊ και (4) τθν Μαρίνα ιαμά του Διμου (αδελφι ) το ποςό των
16.354,94 ευρϊ, ιτοι ςυνολικά για όλουσ τουσ αιτοφντεσ να καταβάλει θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ωσ
κεφάλαιο το ποςό των 73.010,45 ευρϊ.
17. Σθν κετικι γνωμοδότθςθ τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ , με τθν οποία ειςθγείται τθν λιψθ
απόφαςθσ από το Περιφερειακό υμβοφλιο καταφατικισ ςτα εξεταηόμενα αιτιματα, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ προσ αυτό, διότι ςε διαφορετικι περίπτωςθ θ ζκδοςθ τελεςίδικθσ δικαςτικισ απόφαςθσ
με βζβαιο αποτζλεςμα, όπωσ προείπαμε, αφενόσ κα επιβαρφνει τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ με ςθμαντικά
ποςά τόκων υπερθμερίασ και αφετζρου κα «ταλαιπωριςει» χρονικά και οικονομικά τουσ αιτοφντεσ, χωρίσ
ωφζλεια για τα ζννομα ςυμφζροντα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. Ειςθγοφμαςτε όμωσ τθν αξίωςθ
παραίτθςθσ των αιτοφντων από ποςοςτό 1 /2 των τόκων υπερθμερίασ.
18. Σθν αρικ. 221044/148/06.08.2021 ςυμπλθρωματικι ειςιγθςθ τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ τθσ ΠΕ. 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 ςτουσ αιτοφντεσ αποκλειςτικά του αιτοφμενου
χρθματικοφ κεφαλαίου των 73.010,45 ευρϊ , παραιτοφμενοι ρθτά του ςυνόλου των τόκων υπερθμερίασ κακϊσ
και των δικαςτικϊν δαπανϊν.
Ακολουκεί θ ειςιγθςθ τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ με ζνα ςφντομο ιςτορικό τθσ παραπάνω δικαςτικισ δαπάνθσ
Περιιλκε ςτθν Τπθρεςία μασ, θ από 06-05-2021 αίτθςθ ςυμβιβαςμοφ και κατάργθςθσ δίκθσ των ιαμά Διμου
του Χριςτου, Μαρίασ ςυηφγου Διμου ιαμά το γζνοσ Γεωργίου Μάςτορα, ιαμά Γεωργίου του Διμου και ιαμά
Μαρίνασ του Διμου που κατατζκθκε ενϊπιον τθσ Διοικθτικισ και Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφερειακισ
Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ. Οι αιτοφντεσ είναι πατζρασ (ο πρϊτοσ), μθτζρα (θ δεφτερθ) και αδζλφια (ο τρίτοσ
και θ τζταρτθ) αντίςτοιχα του αποβιϊςαντοσ τθν 03-07-2005 Χριςτου ιαμά, ο οποίοσ τραυματίςκθκε κανάςιμα
ςε τροχαίο ατφχθμα που ζλαβε χϊρα ςτο δωδζκατο χιλιόμετρο τθσ επαρχιακισ οδοφ Κζρμου Ναυπάκτου τθν 2506-2005, ιτοι πριν από δζκα ζξι χρόνια περίπου.
Οι ωσ αιτοφντεσ, κακϊσ και ο Ανδρζασ ιαμάσ του Διμου (αδελφόσ του αποβιϊςαντοσ) άςκθςαν τθν από 21-062010 αγωγι τουσ (με αρικμό κατάκεςθσ: 72/21-06-2020) ενϊπιον του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου
Μεςολογγίου ςτρεφόμενθ κατά του νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου με τθν επωνυμία «Νομαρχιακι
Αυτοδιοίκθςθ Αιτωλοακαρνανίασ» και ιδθ «Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», επί τθσ οποίασ εξεδόκθ αρχικά θ υπ’
ελίδα 5 από 12

ΑΔΑ: Ψ0ΒΛ7Λ6-ΦΡΛ
αρικμόν Α93/2017 προδικαςτικι απόφαςθ του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Μεςολογγίου και ζπειτα θ
υπ’ αρικμόν Α30/2021 οριςτικι απόφαςθ του ίδιου Δικαςτθρίου. φμφωνα με το διατακτικό τθσ υπ’ αρικμόν
Α30/2021 οριςτικισ απόφαςθσ του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Μεςολογγίου, θ από 21-06-2010 ζνδικθ
αγωγι τουσ απορρίφκθκε ωσ προσ τον Ανδρζα ιαμά του Διμου, ζγινε εν μζρει δεκτι κατά τα λοιπά και
αναγνϊριςε ότι θ «Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ» υποχρεοφται να καταβάλει ςτον Διμο ιαμά του Χριςτου το
ποςό των 20.647,85 ευρϊ, ςτθ Μαρία ςφηυγο Διμου ιαμά το γζνοσ Γεωργίου Μάςτορα το ποςό των 19.652,72
ευρϊ και ςε κακζναν από τουσ Γεϊργιο ιαμά του Διμου και Μαρίνα ιαμά του Διμου το ποςό των 16.354,94
ευρϊ, νομιμοτόκωσ με επιτόκιο 6% ετθςίωσ από τθν επίδοςθ τθσ ζνδικθσ αγωγισ ςτθν «Περιφζρεια Δυτικισ
Ελλάδασ» ςτισ 22-06-2010 ζωσ τισ 30-04-2019 και με επιτόκιο υπολογιηόμενο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 45 παράγραφοσ 1 του Νόμου 4607/2019 από τθν 01-05-2019 μζχρι τθν πλιρθ εξόφλθςθ. Επίςθσ, το
Δικαςτιριο κακόριςε με τθν εν λόγω απόφαςι του τισ δαπάνεσ πραγματογνωμοςφνθσ και τθν αμοιβι του
πραγματογνϊμονα Προκόπιου Κολλάτου ςτο ποςό των 300 ευρϊ και καταλόγιςε ςτο νομικό πρόςωπο δθμοςίου
δικαίου με τθν επωνυμία «Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ» τισ εν λόγω δαπάνεσ και τθν αμοιβι και ςυμψιφιςε τα
λοιπά δικαςτικά ζξοδα μεταξφ τθσ «Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» και των εναγόντων. Κατά των ωσ άνω
εναγόντων και κατά τθσ οριςτικισ απόφαςθσ αυτισ ζχουμε αςκιςει τθν από 19-03-2021 ζφεςθ (με αρικμό
κατάκεςθσ: ΕΦ14/13-05-2021 ςτα Βιβλία Εφζςεων του Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Μεςολογγίου), θ ςυηιτθςθ τθσ
οποίασ δεν ζχει προςδιοριςκεί.
Με τθν από 06-05-2021 αίτθςι τουσ περί ςυμβιβαςμοφ και κατάργθςθσ δίκθσ, οι αιτοφντεσ ηθτοφν τθν
κατάργθςθ τθσ ανοιγείςασ δίκθσ και τθν αποδοχι ςυμβιβαςμοφ τθσ διαφοράσ με άμεςθ καταβολι από τθν
Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ προσ τουσ ίδιουσ των επιδικαηόμενων ς’ αυτοφσ ποςϊν, νομιμοτόκωσ με επιτόκιο
6% ετθςίωσ από τθν επίδοςθ τθσ αγωγισ προσ τθν Δυτικισ Ελλάδασ ςτισ 22-06-2010 ζωσ τισ 30-04-2019 και με
επιτόκιο υπολογιηόμενο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 45 παρ. 1 του Ν. 4607/2019 από τθν 01-05-2019
μζχρι τθν πλιρθ εξόφλθςθ, όπωσ ςτθν ωσ άνω απόφαςθ αναφζρεται, με αποδοχι τουσ να παραιτθκοφν
ποςοςτοφ 1/3 των τόκων υπερθμερίασ και ςυγκεκριμζνα ηθτοφν να καταβλθκεί για κεφάλαιο: (1) τον Διμο
ιαμά του Χριςτου (πατζρα) το ποςό των 20.647,85 ευρϊ, πλζον του ποςοφ των 300,00 ευρϊ για τα ζξοδα και
τθν αμοιβι του διοριςκζντοσ πραγματογνϊμονα, ιτοι ςυνολικά το ποςό των 20.947,85 ευρϊ. (2) τθν Μαρία
ςφηυγο Διμου ιαμά το γζνοσ Γεϊργιου Μάςτορα (μθτζρα) το ποςό των 19.652,72 ευρϊ. (3) τον Γεϊργιο ιαμά
του Διμου (αδελφό) το ποςό των 16.354,94 ευρϊ και (4) τθν Μαρίνα ιαμά του Διμου (αδελφι ) το ποςό των
16.354,94 ευρϊ, ιτοι ςυνολικά για όλουσ τουσ αιτοφντεσ να καταβάλει θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ωσ
κεφάλαιο το ποςό των 73.010,45 ευρϊ.
Επί τθσ εν λόγω αίτθςισ τουσ για ςυμβιβαςμό και κατάργθςθ δίκθσ λεκτζα είναι τα ακόλουκα:
Θ διάταξθ τθσ παραγράφου 1 εδάφιο κ του άρκρου 176 του Νόμου 3852/2010, ςχετικά με τισ αρμοδιότθτεσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, ορίηει επί λζξει τα εξισ: «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 ΦΠΑ. Όταν 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 Περιφζρειασ. 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.»
Εν προκειμζνω, θ εξεταηόμενθ περίπτωςθ αφορά αγωγι επί τθσ οποίασ ζχει ιδθ εκδοκεί πρωτόδικθ απόφαςθ
και υφίςταται εκκρεμισ ζφεςθ κατ’ αυτισ, θ οποία ζχει νομοτφπωσ αςκθκεί ενϊπιον του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ
Πρωτοδικείου Μεςολογγίου και δεν ζχει ειςζτι εκδικαςκεί από το Σριμελζσ Διοικθτικό Εφετείο Πατρϊν. Κατά
ςυνζπεια, κα πρζπει να ερευνθκεί εάν υφίςτανται πικανότθτεσ ευδοκίμθςθσ τθσ ζφεςθσ επ’ ωφελεία τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ι εάν ο ςυμβιβαςμόσ επιβάλλεται με βάςθ τα δεδομζνα τθσ υπόκεςθσ.
Ωσ ανωτζρω, αναφζρεται, ςτισ 21-06-2010 κατατζκθκε ενϊπιον του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου
Μεςολογγίου θ από 21-06-2010 αγωγι των Διμου ιαμιά του Χριςτου, Μαρίασ ςυηφγου Διμου ιαμά το γζνοσ
Γεωργίου Μάςτορα, Γεωργίου ιαμά του Διμου, Μαρίνασ ιαμά του Διμου και Ανδρζα ιαμά του Διμου
ςτρεφόμενθ κατά του νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου με τθν επωνυμία «Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ
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Αιτωλοακαρνανίασ» και ιδθ «Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», με τθν οποία οι ίδιοι ηθτοφςαν, όπωσ το αίτθμα
αυτισ περιορίςτθκε από καταψθφιςτικό ςε αναγνωριςτικό με το από 19-03-2013 κατατεκζν υπόμνθμά τουσ, να
αναγνωριςτεί θ υποχρζωςθ του νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου με τθν επωνυμία «Νομαρχιακι
Αυτοδιοίκθςθ Αιτωλοακαρνανίασ» και ιδθ «Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ» να καταβάλει ςε αυτοφσ, λόγω
κανάτου του Χριςτου ιαμά, υιοφ του πρϊτου και τθσ δεφτερθσ και αδελφοφ των υπολοίπων από τουσ
ενάγοντεσ, που επιλκε λόγω τροχαίου δυςτυχιματοσ ςτισ 25-06-2005 ςτο δωδζκατο χιλιόμετρο τθσ επαρχιακισ
οδοφ Κζρμου – Ναυπάκτου, οφειλόμενο κατά τουσ ιςχυριςμοφσ τουσ ςε παραλείψεισ των οργάνων τθσ
Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Αιτωλοακαρνανίασ και ιδθ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, νομιμοτόκωσ από τθν
επίδοςθ τθσ αγωγισ ςτθν «Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ» με το εκάςτοτε ιςχφον επιτόκιο υπερθμερίασ, άλλωσ με
επιτόκιο 6%, τα κάτωκι χρθματικά ποςά: το ποςό των 5.505,65 ευρϊ ςτον πρϊτο για ζξοδα κθδείασ του υιοφ του,
το ποςό των 150.000 ευρϊ ςε κακζναν από τουσ δφο πρϊτουσ και το ποςό των 100.000 ευρϊ ςε κακζναν από
τουσ υπόλοιπουσ ενάγοντεσ ωσ χρθματικι ικανοποίθςθ για τθν ψυχικι οδφνθ που υπζςτθςαν από τθν
προαναφερόμενθ αιτία.
Επί τθσ εν λόγω αγωγισ τουσ εξεδόκθ θ υπ’ αρικμόν Α93/2017 προδικαςτικι απόφαςθ του Σριμελοφσ
Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Μεςολογγίου, με τθν οποία το Δικαςτιριο ζκρινε ότι ςτοιχειοκετείται ευκφνθ τθσ
«Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» προσ αποηθμίωςι τουσ, κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 105 και 106 του ΕιςΝΑΚ
και εκτίμθςε ότι θ ςυνυπαιτιότθτα ςτθν πρόκλθςθ του ενδίκου δυςτυχιματοσ του Ανδρζα Κατςάμπα, οδθγοφ του
αυτοκινιτου ςτο οποίο ςυνεπζβαινε κατά το ζνδικο δυςτφχθμα ο Χριςτοσ ιαμάσ, υιόσ των δφο πρϊτων και
αδελφόσ των υπόλοιπων εκ των εναγόντων, ανζρχεται ςε ποςοςτό 70%. Θ ςυνυπαιτιότθτά του οφείλεται κατά
τθν εν λόγω δικαςτικι απόφαςθ ςτο γεγονόσ ότι ο οδθγόσ αυτόσ δεν μείωςε τθν ταχφτθτα με τθν οποία κινοφταν,
ϊςτε να αςκεί τον ζλεγχο του οχιματόσ του και δεν είχε τεταμζνθ τθν προςοχι του ςτθν οδιγθςθ κατά
παράβαςθ των άρκρων 12 παρ. 1 και 19 παρ. 1-3 του Κ.Ο.Κ., με αποτζλεςμα, παραβλζποντασ τθν
προειδοποιθτικι πινακίδα Κ-5 που υπιρχε ςτθν πορεία του και κινοφμενοσ με υπερβολικι ταχφτθτα, ενόψει των
επικρατουςϊν ςυνκθκϊν (νφχτα, ζλλειψθ φωτιςμοφ, επικίνδυνθ ςτροφι πάνω ςε γζφυρα) ιτοι κατά
προςζγγιςθ, μεταξφ 70 – 90 χλμ. ανά ϊρα, να απολζςει τον ζλεγχο του οχιματόσ του και να επζλκει ο κανάςιμοσ
τραυματιςμόσ του Χριςτου ιαμά. Ο ίδιοσ ωσ άνω οδθγόσ, Ανδρζασ Κατςάμπασ, κρίκθκε μάλιςτα ζνοχοσ για
ανκρωποκτονία από αμζλεια του Χριςτου ιαμά με τθν υπ’ αρικμόν 1035/2009 αμετάκλθτθ απόφαςθ του
Σριμελοφσ Πλθμμελειοδικείου Μεςολογγίου.
Ζπειτα, θ υπόκεςθ ςυηθτικθκε ςτο ακροατιριο του ωσ άνω Δικαςτθρίου ςτισ 26-05-2020 ςε δθμόςια
ςυνεδρίαςθ, κατόπιν νόμιμθσ επαναφοράσ τθσ προσ ςυηιτθςθ μετά τθν εκτζλεςθ των όςων διατάχκθκαν με τθν
ωσ άνω προδικαςτικι απόφαςθ, και εξεδόκθ θ υπ’ αρικμόν Α30/2021 οριςτικι απόφαςθ του Σριμελοφσ
Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Μεςολογγίου, με τθν οποία κρίκθκε από το ωσ άνω Δικαςτιριο ότι θ Περιφζρεια
Δυτικισ Ελλάδοσ ευκφνεται εισ ολόκλθρον με τον οδθγό του φορτθγοφ Ανδρζα Κατςάμπα προσ αποηθμίωςθ των
εναγόντων λόγω παράλειψθσ των οργάνων τθσ τοποκζτθςθσ ςτθκαίου αςφαλείασ με τισ κατάλλθλεσ
προδιαγραφζσ, ςφμφωνα με τθν οικ.93/6/8.1.1988 απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Χωροταξίασ
Δθμοςίων Ζργων, ςτθ γζφυρα όπου ςυνζβθ το ζνδικο δυςτφχθμα. υγκεκριμζνα, το Δικαςτιριο ζκρινε ρθτϊσ ότι:
«οι Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ ζχουν τθν υποχρζωςθ καταςκευισ ςτθκαίων αςφαλείασ ςτο οδικό δίκτυο
αρμοδιότθτάσ τουσ και μάλιςτα ςε ςθμεία όπου θ εκτροπι ενόσ οχιματοσ πρζπει να εμποδιςτεί οπωςδιποτε,
όπωσ ςε γζφυρεσ πάνω από ρζματα, τα δε ςτθκαία αυτά πρζπει να πλθροφν αυςτθρότερεσ προδιαγραφζσ,
ςφμφωνα με τθν οικ.93/6/8.1.1988 απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Χωροταξίασ Δθμοςίων Ζργων,
ιτοι πρζπει να τοποκετοφνται ορκοςτάτεσ ανά 2 μζτρα ι και λεπίδεσ ειδικισ διαμόρφωςθσ». Σο Δικαςτιριο
εδζχκθ, ακόμθ, ότι δεν είχαν τοποκετθκεί ςτθκαία αςφαλείασ ι προςτατευτικά κιγκλιδϊματα ςτα πλευρικά όρια
τθσ γζφυρασ όπου επιςυνζβθ το ζνδικο ατφχθμα και ότι θ ταχφτθτα του ενδίκου οχιματοσ τθ ςτιγμι του
δυςτυχιματοσ ιταν υπερβολικι για τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ (νφκτα, ζλλειψθ φωτιςμοφ) και, κατά
προςζγγιςθ, μεταξφ 70 – 90 χλμ. ανά ϊρα. Σζλοσ, κρίκθκε, κατά ρθτι διατφπωςθ τθσ εν λόγω απόφαςθσ, ότι « …
με δεδομζνεσ τισ ςυνκικεσ του ενδίκου δυςτυχιματοσ (ταχφτθτα κατά προςζγγιςθ, μεταξφ 70 – 90 χλμ. ανά ϊρα,
όχθμα κενό φορτίου και μεγίςτου βάρουσ 2.700 κιλϊν) θ φπαρξθ ςτθκαίου αςφαλείασ με τισ κατάλλθλεσ
προδιαγραφζσ, ςφμφωνα με τθν οικ.93/6/8.1.1988 απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Χωροταξίασ
Δθμοςίων Ζργων, κακϊσ και τισ προαναφερκείςεσ οδθγίεσ μελετϊν οδικϊν ζργων ςχετικά με τα ςυςτιματα
αναχαίτθςθσ οχθμάτων, κα ιταν ικανι να ςυγκρατιςει τθν πτϊςθ του υπ’ αρ. ΑΜΑ 7922 ΦΛΧ αυτοκινιτου και,
ςυνακόλουκα, να αποτρζψει το κανάςιμο τραυματιςμό του Χριςτου ιαμά … ».
Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι το ωσ άνω Δικαςτιριο για το ςχθματιςμό τθσ κρίςθσ του ζλαβε υπ’ όψιν του
τθν από 26-06-2015 ζκκεςθ πραγματογνωμοςφνθσ (με τισ ςυνοδευτικζσ αυτισ φωτογραφίεσ) του πολιτικοφ
μθχανικοφ Προκόπιου Κολλάτου, ο οποίοσ διορίςτθκε πραγματογνϊμονασ δυνάμει τθσ υπ’ αρικμόν 12/2015
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απόφαςθσ του ίδιου Δικαςτθρίου ςτθ κζςθ των μθχανολόγων μθχανικϊν που είχαν διοριςτεί δυνάμει τθσ υπ’
αρικμόν 2/2014 προδικαςτικισ απόφαςθσ του ίδιου Δικαςτθρίου οι οποίοι απθλλάγθςαν των κακθκόντων τουσ,
κακϊσ επίςθσ και τθν από 16-05-2016 τεχνικι ζκκεςθ πραγματογνωμοςφνθσ του πολιτικοφ μθχανικοφ Γεϊργιου
Καρυδάκθ, τον οποίο όριςαν ωσ τεχνικό ςφμβουλο οι ωσ άνω ενάγοντεσ κατά το άρκρο 167 ΚΔΔ, με τισ
ςυνοδευτικζσ αυτισ φωτογραφίεσ και ςχεδιαγράμματα, τθν οποία ςυνυπζγραψε και ο μθχανολόγοσ μθχανικόσ
Παντελισ Λαηαρίδθσ. τθν από 26-06-2015 ζκκεςθ πραγματογνωμοςφνθσ του πολιτικοφ μθχανικοφ Προκόπιου
Κολλάτου, ο ίδιοσ τόνιςε επί λζξει μεταξφ άλλων τα εξισ: «φμφωνα με τισ ςθμερινζσ προδιαγραφζσ ςτθ
ςυγκεκριμζνθ γζφυρα κα ζπρεπε να τοποκετθκεί ςτθκαίο τεχνικϊν ζργων τφπου ΣΕ-Λ… Για να τοποκετθκεί το
ςτθκαίο αυτό ανάντθ και κατάντθ του δρόμου κα ζπρεπε να απείχε απόςταςθ τουλάχιςτον 0,50m από τθν
οριογραμμι του δρόμου. Επίςθσ, το ςτθκαίο κα ζπρεπε να απείχε 0,50m από τθν εξωτερικι πλευρά τθσ γζφυρασ
(λειτουργικό πλάτοσ). Αν ςυνυπολογίςουμε πωσ το πλάτοσ τθσ γζφυρασ είναι 4,20 m και πωσ απαιτείται ςτθκαίο
εκατζρων τθσ οδοφ εξάγεται το ςυμπζραςμα πωσ πλζον θ οδόσ κα ζχει κακαρό πλάτοσ 4,20-2τεμ.
*(0,50+0,50)=2,20m, γεγονόσ που είναι προφανζσ πωσ δεν μπορεί να καταςτεί εφικτό. Επαναλαμβάνω πωσ όλα
τα ανωτζρω είναι ςφμφωνα με τθ ςθμερινι νομοκεςία – Ευρωπαϊκά πρότυπα – πιςτοποιθμζνα ςτθκαία. Κατά τθ
χρονικι περίοδο του ατυχιματοσ (ζτοσ 2005) δεν υπιρχαν πιςτοποιθμζνα ςτθκαία. Όλα αυτά ςυνθγοροφν πωσ
ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο τθσ οδοφ κα ζπρεπε να γίνει διαπλάτυνςθ τθσ γζφυρασ οφτωσ ϊςτε να δθμιουργθκοφν
δφο αςφαλείσ λωρίδεσ κυκλοφορίασ και ζπειτα να τοποκετθκοφν ςτθκαία αςφαλείασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία». φμφωνα με τθν από 16-05-2016 τεχνικι ζκκεςθ πραγματογνωμοςφνθσ του πολιτικοφ μθχανικοφ
Γεϊργιου Καρυδάκθ, ςτο ςθμείο του ατυχιματοσ κα ζπρεπε να υπάρχει κατ’ ελάχιςτον κράςπεδο μικροφ φψουσ
και άνωκεν αυτοφ κιγκλίδωμα και εάν υπιρχε κάποιο ςτοιχειϊδεσ μζτρο προςταςίασ ςτθ γζφυρα (π.χ. μικρό
ςτθκαίο ι κιγκλίδωμα) το αυτοκίνθτο κα είχε ςυγκρατθκεί και το ςυγκεκριμζνο κανατθφόρο ατφχθμα κα είχε
αποφευχκεί.
θμειωτζον ότι με τθν υπ’ αρικμόν 1530/2008 απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Ακθνϊν είχε κρικεί ότι
το ζνδικο ατφχθμα οφείλεται ςε αποκλειςτικι αμζλεια του οδθγοφ του φορτθγοφ Ανδρζα Κατςάμπα και ζγινε εν
μζρει δεκτι θ από 20-09-2005 αγωγι των ωσ άνω αιτοφντων και του Ανδρζα ιαμά του Διμου κατά τθσ
αςφαλιςτικισ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΕΓΝΑΣΛΑ ΑΑΕ», ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ οποίασ υπειςιλκε εκ του νόμου
το νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου με τθν επωνυμία «ΕΠΛΚΟΤΡΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΑΦΑΛΛΘ ΕΤΚΤΝΘ ΑΠΟ
ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΩΝ» και επιδικάςτθκε ςτον ιαμά Διμο του Χριςτου το ποςό των 3.005,65 ευρϊ για
ζξοδα κθδείασ του υιοφ του και ςε κακζναν από τουσ ιαμά Διμο του Χριςτου και Μαρία ςυηφγο Διμου ιαμά
το γζνοσ Γεωργίου Μάςτορα το ποςό των 90.000 ευρϊ, κακϊσ και ςε κακζναν από τουσ ιαμά Γεϊργιο του
Διμου, ιαμά Μαρίνα του Διμου και ιαμά Ανδρζα του Διμου το ποςό των 80.000 ευρϊ, ωσ χρθματικι
ικανοποίθςθ για τθν ψυχικι οδφνθ που υπζςτθςαν από το κανάςιμο τραυματιςμοφ του υιοφ και αδελφοφ τουσ
αντιςτοίχωσ, ενϊ θ ωσ άνω απόφαςθ κθρφχκθκε προςωρινϊσ εκτελεςτι ωσ προσ το ποςό των 40.000 ευρϊ για
τον πρϊτο και τθ δεφτερθ από αυτοφσ και ωσ προσ το ποςό των 30.000 ευρϊ για τουσ λοιποφσ. Δυνάμει του από
13-06-2008 ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ ςυμβιβαςμοφ που υπογράφτθκε μεταξφ των ανωτζρω αναφερομζνων
προςϊπων και του Επικουρικοφ Κεφαλαίου, ο ιαμάσ Διμοσ του Χριςτου, θ Μαρία ςφηυγοσ Διμου ιαμά το
γζνοσ Γεωργίου Μάςτορα, ο ιαμάσ Γεϊργιοσ του Διμου, θ ιαμά Μαρίνα του Διμου και ο ιαμάσ Ανδρζασ του
Χριςτου δζχκθκαν να λάβουν κατά περιοριςμό και λόγω ςυμβιβαςμοφ το ςυνολικό ποςό των 335.000, ευρϊ ςε
πλιρθ και ολοςχερι εξόφλθςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Ακθνϊν, παραιτοφμενοι
από μζροσ του κεφαλαίου που τουσ επιδικάςκθκε και από ολόκλθρο το κονδφλιο των τόκων. Σο ωσ άνω ποςό
επιμερίηεται ςε 323.000,00 για κεφάλαιο και 12.000,00 ευρϊ για δικαςτικι δαπάνθ. Μετά τθν κατ’ ανωτζρω
καταβολι, οι ίδιοι διλωςαν ότι ουδεμία απολφτωσ αξίωςθ ζχουν ι διατθροφν για το μζλλον κατά του
ΕΠΛΚΟΤΡΛΚΟΤ ΚΕΦΑΛΑΛΟΤ και των αςφαλιςμζνων (του οδθγοφ και του ιδιοκτιτθ του υπ’ αρικμόν ΑΜΑ-7922
Φ.Λ.Χ. αυτοκινιτου) ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία «ΕΓΝΑΣΛΑ Α.Α.Ε.». Επίςθσ, διλωςαν ότι παραιτοφνται από το
δικαίωμα αςκιςεωσ ενδίκων μζςων κατά τθσ υπ’ αρικμόν 1530/2008 απόφαςθσ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου
Ακθνϊν, κατά του ΕΠΛΚΟΤΡΛΚΟΤ ΚΕΦΑΛΑΛΟΤ και των αςφαλιςμζνων τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ «ΕΓΝΑΣΛΑ
Α.Α.Ε.», το δε ΕΠΛΚΟΤΡΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ παραιτικθκε από το δικόγραφο τθσ 18-04-2008 εφζςεϊσ του και από το
δικαίωμα αςκιςεωσ ενδίκων μζςων κατά τθσ υπ’ αρικμόν 1530/2008 απόφαςθσ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου
Ακθνϊν. Επιςθμαίνεται ότι, όςον αφορά ςτον – τότε ανιλικο – Ανδρζα ιαμά, τθ γονικι μζριμνα του οποίου
αςκοφςαν από κοινοφ ο Διμοσ και θ Μαρία ιαμά, θ υπ’ αρικμόν 1530/2008 απόφαςθ του Μονομελοφσ
Πρωτοδικείου Ακθνϊν εξοφλείται πλιρωσ και ολοςχερϊσ. φμφωνα με τθν από 05-01-2018 βεβαίωςθ του ΝΠΛΔ
με τθν επωνυμία «ΕΠΛΚΟΤΡΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΑΦΑΛΛΣΛΚΘ ΕΤΚΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΩΝ», θ οποία
ελιφκθ υπ’ όψιν του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Μεςολογγίου για τθν ζκδοςθ τθσ υπ’ αρικμόν
Α30/2021 οριςτικισ απόφαςισ του, το ςυμφωνθκζν λόγω ςυμβιβαςμοφ ποςό των 323.000 ευρϊ ωσ κεφάλαιο
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επιμερίςτθκε ωσ εξισ: α) ςτον Διμο ιαμά ποςό 60.347,28 ευρϊ ωσ ψυχικι οδφνθ και ποςό 2.010,52 ευρϊ ωσ
ζξοδα κθδείασ, β) ςτθν Μαρία ιαμά ποςό 60.347,28 ευρϊ ωσ ψυχικι οδφνθ, γ) ςτον Διμο ιαμά και τθ Μαρία
ιαμά (για λογαριαςμό του ανθλίκου τότε Ανδρζα ιαμά) ποςό 93.004,80 ευρϊ ωσ ψυχικι οδφνθ, δ) ςτθ Μαρίνα
ιαμά ποςό 53.645,06 ευρϊ ωσ ψυχικι οδφνθ και καταβλικθκε ςτουσ δικαιοφχουσ τθν 13-06-2018 χωρίσ να
υπογραφοφν ιδιαίτερεσ εξοφλθτικζσ αποδείξεισ.
Κατόπιν τοφτων, το Σριμελζσ Διοικθτικό Πρωτοδικείο Μεςολογγίου, λαμβάνοντασ υπ’ όψθ του τθν ωσ άνω
απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Ακθνϊν και το από 13-06-2008 ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςυμβιβαςμοφ
που υπογράφτθκε μεταξφ των ανωτζρω αναφερομζνων προςϊπων και του Επικουρικοφ Κεφαλαίου, ζκρινε ςτθν
υπ’ αρικμόν Α30/2021 οριςτικι απόφαςι του ρθτϊσ τα εξισ: « … πρζπει να επιδικαςτεί ωσ εφλογθ χρθματικι
ικανοποίθςθ λόγω τθσ ψυχικισ οδφνθσ που προκάλεςε ςε αυτοφσ ο κάνατοσ του τζκνου και αδελφοφ τουσ
αντίςτοιχα, ςε κακζναν από τουσ πρϊτο και δεφτερθ των εναγόντων το ποςό των 80.000 και ςε κακζνα από τουσ
τρίτο, τζταρτθ και πζμπτο των εναγόντων το ποςό των 70.000 ευρϊ, κατά μερικι παραδοχι των αγωγικϊν
αιτθμάτων. Περαιτζρω, πρζπει να επιδικαςτεί ςτον πρϊτο ενάγοντα το ποςό των 2.800 ευρϊ για τα ζξοδα
κθδείασ του υιοφ του, όπωσ προκφπτουν από τθν προςκομιηόμενθ υπ’ αρικμ. 1643/8-7-2005 απόδειξθ παροχισ
υπθρεςιϊν του Γραφείου Σελετϊν Κεόφιλου Κυρκιρι, το ποςό των 100 ευρϊ για ζξοδα ιερολογίασ τθσ κθδείασ
ςτον Λερό Ναό Αγ. Παντελειμονοσ Κοιμθτθρίου Αχαρνϊν, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 1327/5-7-2005 απόδειξθ
του εν λόγω ναοφ, κακϊσ και το ποςό των 105,65 ευρϊ ςτθ Δθμοτικι επιχείρθςθ του Νεκροταφείου του Διμου
Αχαρνϊν για δικαίωμα ταφισ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 569/5-7-2005 απόδειξθ πλθρωμισ τθσ εν λόγω
Δθμοτικισ επιχείρθςθσ, ιτοι ςυνολικά το ποςό των 3.005,65 ευρϊ (2800+100+105,65=3005,65 ευρϊ), το οποίο
κατζβαλε για τθν ανωτζρω αιτία. Αντικζτωσ, το αιτοφμενο κονδφλιο των 2.000 ευρϊ για καταςκευι μαρμάρινου
τάφου είναι απορριπτζο ωσ αναπόδεικτο κακότι δεν προςκομίηονται ςχετικζσ αποδείξεισ, ενϊ, ςε κάκε
περίπτωςθ, είναι απορριπτζο ωσ αναπόδεικτο και το αιτοφμενο κονδφλιο των 500 ευρϊ για δαπάνεσ
μνθμοςφνου. Από τα ανωτζρω επιδικαςκζντα ποςά πρζπει να αφαιρεκοφν τα αντίςτοιχα καταβλθκζντα ποςά
για τθν ίδια αιτία ςτο πλαίςιο του ωσ άνω από 13-6-2008 ςυμβιβαςμοφ μεταξφ των εναγόντων και του
Επικουρικοφ Κεφαλαίου. Θ δε καταβολι αυτι, ζχουςα αντικειμενικι ενζργεια, ωφελεί τθν εναγόμενθ
Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Αιτωλοακαρνανίασ και ιδθ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, κακόςον αυτι ευκφνεται εισ
ολόκλθρον με τον οδθγό του φορτθγοφ Ανδρζα Κατςάμπα και, κατά ςυνζπεια, ζχει υποχρζωςθ να καταβάλει
μόνο το υπόλοιπο ποςό τθσ οφειλόμενθσ αποηθμίωςθσ, θ οποία διαμορφϊνεται ωσ εξισ: Πρζπει να επιδικαςτεί,
ωσ εφλογθ χρθματικι ικανοποίθςθ λόγω τθσ ψυχικισ οδφνθσ ςε κακζνα από τουσ πρϊτο και δεφτερθ το ποςό
των 19.652,72 (80.000 – 60.347,28 = 19.652,72 ευρϊ) και ςε κακζναν από τουσ τρίτο και τζταρτο των εναγόντων
το ποςό των 16.354,94 ευρϊ (70.000 – 53.645,06 = 16.354,94 ευρϊ), ενϊ για τον πζμπτο των εναγόντων δεν
προκφπτει κετικό υπόλοιπο ποςοφ προσ καταβολι *70.000 – 93.004,80 (εκ των οποίων 80.000 κεφάλαιο) = 23.004,8 ευρϊ+. Περεταίρω, πρζπει να επιδικαςτεί ςτον πρϊτο ενάγοντα το ποςό των 995,13 ευρϊ (3.005,65 –
2.010,52 = 995,13) για τα ζξοδα κθδείασ.»
φμφωνα, λοιπόν, με το διατακτικό τθσ υπ’ αρικμόν Α30/2021 οριςτικισ απόφαςθσ του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ
Πρωτοδικείου Μεςολογγίου, θ από 21-06-2010 ζνδικθ αγωγι των Διμου ιαμιά του Χριςτου, Μαρίασ ςυηφγου
Διμου ιαμά το γζνοσ Γεωργίου Μάςτορα, Γεωργίου ιαμά του Διμου, Μαρίνασ ιαμά του Διμου και Ανδρζα
ιαμά του Διμου ςτρεφόμενθ κατά του νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου με τθν επωνυμία «Νομαρχιακι
Αυτοδιοίκθςθ Αιτωλοακαρνανίασ» και ιδθ «Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», απορρίφκθκε ωσ προσ τον Ανδρζα
ιαμά του Διμου, ζγινε εν μζρει δεκτι κατά τα λοιπά και αναγνϊριςε ότι θ «Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ»
υποχρεοφται να καταβάλει ςτον Διμο ιαμά του Χριςτου το ποςό των 20.647,85 ευρϊ, ςτθ Μαρία ςφηυγο
Διμου ιαμά το γζνοσ Γεωργίου Μάςτορα το ποςό των 19.652,72 ευρϊ και ςε κακζναν από τουσ Γεϊργιο ιαμά
του Διμου και Μαρίνα ιαμά του Διμου το ποςό των 16.354,94 ευρϊ, νομιμοτόκωσ με επιτόκιο 6% ετθςίωσ από
τθν επίδοςθ τθσ ζνδικθσ αγωγισ ςτθν «Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ» ςτισ 22-06-2010 ζωσ τισ 30-04-2019 και με
επιτόκιο υπολογιηόμενο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 45 παράγραφοσ 1 του Νόμου 4607/2019 από τθν
01-05-2019 μζχρι τθν πλιρθ εξόφλθςθ. Επίςθσ, το Δικαςτιριο κακόριςε με τθν εν λόγω απόφαςι του τισ
δαπάνεσ πραγματογνωμοςφνθσ και τθν αμοιβι του πραγματογνϊμονα Προκόπιου Κολλάτου ςτο ποςό των 300
ευρϊ και καταλόγιςε ςτο νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου με τθν επωνυμία «Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ»
τισ εν λόγω δαπάνεσ και τθν αμοιβι και ςυμψιφιςε τα λοιπά δικαςτικά ζξοδα μεταξφ τθσ «Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» και των εναγόντων.
Με βάςθ τα ωσ άνω, αφοφ θ υπόκεςθ εξετάςτθκε διεξοδικά και εξαντλθτικά ςτον πρϊτο βακμό καταλείποντασ
ζτςι ελάχιςτεσ πικανότθτεσ ευδοκίμθςθσ τθσ ζφεςισ μασ, ειςθγοφμαςτε τθν λιψθ απόφαςθσ από το
Περιφερειακό υμβοφλιο καταφατικισ ςτα εξεταηόμενα αιτιματα, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
προσ αυτό, διότι ςε διαφορετικι περίπτωςθ θ ζκδοςθ τελεςίδικθσ δικαςτικισ απόφαςθσ με βζβαιο αποτζλεςμα,
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όπωσ προείπαμε, αφενόσ κα επιβαρφνει τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ με ςθμαντικά ποςά τόκων
υπερθμερίασ και αφετζρου κα «ταλαιπωριςει» χρονικά και οικονομικά τουσ αιτοφντεσ, χωρίσ ωφζλεια για τα
ζννομα ςυμφζροντα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. Ειςθγοφμαςτε όμωσ τθν αξίωςθ παραίτθςθσ των
αιτοφντων από ποςοςτό 1 /2 των τόκων υπερθμερίασ.
Υςτερα από τα παραπάνω και δεδομζνου ότι θ Οικονομικι Επιτροπι ειςθγείται τθ λιψθ απόφαςθσ από το
Περιφερειακό υμβοφλιο για τον ςυμβιβαςμό ι τθν κατάργθςθ δίκθσ που ζχει αντικείμενο άνω του ποςοφ
των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, πλζον ΦΠΑ , ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 , περ. (κ) του άρκρου
176 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφερειϊν»
Ειςθγοφμεκα όπωσ προβείτε:
τθν Ειςιγθςθ λιψθσ απόφαςθσ από το Περιφερειακό υμβοφλιο Δυτικισ Ελλάδασ , κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ , περί ζγκριςθσ υμβιβαςμοφ με τουσ «α) ΛΑΜΑ ΔΘΜΟ του Χριςτου , β) ΜΑΡΛΑ ςυη.
Διμου ιαμά το γζνοσ ΜΑΣΟΡΑ , γ) ΓΕΩΡΓΛΟ ΛΑΜΑ του Διμου & δ) ΜΑΡΛΝΑ ΛΑΜΑ του Διμου» , ςφμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα ςτθν αρικ. Α30/2021 οριςτικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Μεςολογγίου , θ
οποία εκδόκθκε φςτερα από τθν από 21.06.2010 αγωγι τουσ (αρ. κατακ. 72/21.06.2010) κατά τθσ Π.Δ.Ε και τθ
κατάργθςθ τθσ ςχετικισ δίκθσ , ιτοι τθσ από 19.03.2021 ζφεςθσ που ζχει αςκιςει θ Π.Δ.Ε. (ΕΦ.14/13-05-21) , θ
δικάςιμοσ τθσ οποίασ ακόμθ δεν ζχει προςδιοριςτεί , με τθ καταβολι αποκλειςτικά του οφειλόμενου
χρθματικοφ κεφαλαίου των 73.010,45 ευρϊ, παραιτοφμενοι ρθτά του ςυνόλου των τόκων υπερθμερίασ κακϊσ
και των λοιπϊν 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 «ΤΠΘΡΕΛΕ 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.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Ζθςιμόπουλο Κωνςταντίνο – Νομικό φμβουλο τθσ
Νομικισ Τπθρεςίασ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Η 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).
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 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. 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.
 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.: 245881/3500/06-09-2021 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
Α)Εγκρίνει του ςυμβιβαςμοφσ με τουσ: α) ιαμά Διμο του Χριςτου, β) Μαρία ςυη. Διμου ιαμά το
γζνοσ Μάςτορα, γ) Γεϊργιο ιαμά του Διμου & δ) Μαρίνα ιαμά του Διμου, ςφμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα ςτθν αρικ. Α30/2021 οριςτικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου
Μεςολογγίου, θ οποία εκδόκθκε φςτερα από τθν από 21.06.2010 αγωγι τουσ (αρ. κατακ.
72/21.06.2010) κατά τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και τθν κατάργθςθ τθσ ςχετικισ δίκθσ, ιτοι τθσ
από 19.03.2021 ζφεςθσ που ζχει αςκιςει θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ (ΕΦ.14/13-05-21), θ
δικάςιμοσ τθσ οποίασ ακόμθ δεν ζχει προςδιοριςτεί, με τθν καταβολι αποκλειςτικά του οφειλόμενου
χρθματικοφ κεφαλαίου των 73.010,45€, παραιτοφμενοι ρθτά του ςυνόλου των τόκων υπερθμερίασ
κακϊσ και των λοιπϊν δικαςτικϊν δαπανϊν.
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Β) Ειςθγείται προσ το Περιφερειακό υμβοφλιο Δυτικισ Ελλάδασ για λιψθ απόφαςθσ.

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2021 τθσ Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίασ και
ειδικότερα τον Ε.Φ. 072 «ΤΠΗΡΕΙΕ 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
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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