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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14
14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 19η Απριλίου 2022 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
οικ/ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/114784/616/15-04-2022 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.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, 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.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 31ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
συμβιβασμού και κατάργηση της σχετικής δίκης, με τον «ΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ» υπό την ιδιότητα του
Ιδιώτη μεταφορέα Ι.Χ., κατόπιν της από 12.03.2021 αγωγής του (με αριθ. καταχ. ΑΓ30/29.03.2021)
κατά της Π.Δ.Ε. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, με την καταβολή αποκλειστικά του
οφειλόμενου χρηματικού κεφαλαίου των 8.650,00€, παραιτούμενος ρητά του συνόλου των τόκων
υπερημερίας, καθώς και των δικαστικών δαπανών».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/382044/5398/22-12-2021 εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε. Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε. κα Σαλμά Μαρίας / Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.Αιτ/νιας της
Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών» και
ειδικότερα αυτές της παρ. 2 , περ. (θ) , σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή : «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».
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3.

Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
περί ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου
2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE
L306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των
ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» ,
όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα και ισχύει , το οποίο μας κοινοποιήθηκε με την αριθ.
2/1000018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ειδικότερα την παρ. 4 του
άρθρου 9 , οι οποίες ορίζουν ότι : «Για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν είναι δυνατή η τήρηση
της διαδικασίας του άρθρου 4 του παρόντος (συναλλαγματικές διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων,
δαπάνες πολιτικής προστασίας, διοικητικής εκτέλεσης, ΔΙΑΣ κ.λπ.), αναλαμβάνεται η υποχρέωση και
δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασμού, της γνωστοποίησης
της εκτελεστής, κατά τις κείμενες διατάξεις, δικαστικής απόφασης ή της σχετικής ειδοποίησης ή με την καθ’
οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του χρόνου εξόφλησής τους».
5.
Την αριθ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η
επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014, ανακηρύχτηκαν ο
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014−2019, καθώς και την αριθ. 456/2014 διόρθωση −
συμπλήρωση αυτής.
6. Α)Την υπ’ αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/2712/2016 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). Β) την υπ’ αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 248595/2712/2016 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).
7. Την αριθ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών , με την οποία ανακηρύχτηκαν ο
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023 και
το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 01-092019 έως και 31-12-2023.
8. Την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1.9.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 έως 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και
3 του Ν.3852/2010)».
9. Την αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
περί Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
10. Την αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717 (ΦΕΚ 715/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/07.09.2020) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
11. Την αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/21898/940/27.01.2021 (ΦΕΚ 384/τ.Β’ / 02.02.2021) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα : “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 24952/4252/29.09.2020 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς
Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Β’ 4372)”.
12. Την αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/306389/5471/29.10.2021 (ΦΕΚ 932/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./29.10.2021 απόφαση Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 217911/3717/01.09.2020 απόφασης
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ¨Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Υ.Ο.Δ.Δ.
715) , όπως ίσχυε μετά τη τροποποίηση της αριθ. 236275/4503/26-08-2021 απόφασης Περιφερειάρχη (Υ.Ο.Δ.Δ.
721)¨»
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13.

Την αριθ. 186/22.12.2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου , με την οποία εγκρίθηκε ο
προϋπολογισμός της Π.Δ.Ε. έτους 2021» και η οποία , αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της , βρέθηκε
νόμιμη με την αριθ. 2730/11.01.2021 (ΑΔΑ 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΥΖ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Την από 12.03.2021 αγωγή (με αριθ. καταχ. ΑΓ30/29.03.2021) του ΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» , με την οποία ζητά να του
καταβληθεί το ποσό των 8.650,00 ευρώ , με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής , το οποίο
του οφείλεται λόγω υπογραφής μεταφοράς μαθητών με Ι.Χ. Επιβατικά Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΑΔΑΜ SYMV002008539 2017-09-27) κατόπιν της
αριθ.122/28.09.2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση αναγκαιότητας
σύναψης συμβάσεων με ιδιώτες για τη μεταφορά μαθητών , χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας , με κόστος
υπολογιζόμενο έως και το 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου του παραρτήματος
της αριθ.24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α»«Σύμβασης Ανάθεσης Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Δημοσίων Σχολείων
Α΄/ βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το σχολικό έτος 2016-2017 & 2017-2018 » μεταξύ
του ίδιου και της Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας.
15.
Την από 27.05.2021 αίτησή του (αριθ. πρωτ. 151984/2070/04.06.2021), με την οποία ζητά την έγκριση
συμβιβασμού και κατάργηση σχετικής δίκης με τη καταβολή αποκλειστικά του οφειλόμενου κεφαλαίου των
8.650,00 ευρώ παραιτούμενος ρητά του συνόλου των τόκων και των δικαστικών δαπανών.
16.
Την αριθ. 315546/186/05.11.2021 θετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Αιτωλ/νίας
αναφορικά με τη παραπάνω αίτηση – πρόταση του «ΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ » περί συμβιβασμού και κατάργησης
δίκης , η δικάσιμος της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί, με τη καταβολή του αιτούμενου οφειλόμενου
χρηματικού ποσού των 8.650,00 ευρώ δεδομένου ότι , όπως προκύπτει από το περιεχόμενο και τους αγωγικούς
ισχυρισμούς του αιτούντος σε συνδυασμό με την μελέτη του σχετικού υπηρεσιακού φακέλου, οι αγωγικές
αξιώσεις του δεν αμφισβητούνται ως προς την ακρίβεια και την βασιμότητά τους και αφού επετεύχθη ο σκοπός
για τον οποίο υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ μας, δηλαδή η εκτέλεση του έργου - μεταφοράς μαθητών , είναι
βέβαιον ότι η εν λόγω αγωγή θα ευδοκιμήσει δικαστικά είτε κατά την κύρια βάση της είτε κατά τις διατάξεις
περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (άρθρα 904 και επόμενα ΑΚ) και επιπλέον σε διαφορετική περίπτωση η
έκδοση δικαστικής απόφασης με βέβαιο αποτέλεσμα αφενός θα μας επιβαρύνει με σημαντικά ποσά περαιτέρω
τόκων υπερημερίας και αφετέρου θα «ταλαιπωρήσει» χρονικά και οικονομικά τον αιτών που εν πάση
περιπτώσει δεν φέρει ευθύνη για την μη κανονικότητα των εν λόγω δαπανών που, αναντίρρητα όμως
οφείλονται καθώς και με ρητή παραίτησή του από όλους τους τόκους υπερημερίας και την δικαστική του
δαπάνη.
Ακολουθεί το αναλυτικό ιστορικό της παραπάνω δαπάνης
1. Στις 28.11.2016 υπεγράφη μεταξύ της Αντιπεριφερειαρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας και του Ιδιώτη μεταφορέα
ΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με στοιχεία Ι.Χ. οχήματος «ΥΑΕ 1886» σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών με Ι.Χ. Επιβατικά Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το
σχολικό έτος 2016-2017 (ΑΔΑΜ SYMV002008539 2017-09-27) κατόπιν της αριθ.. 122/28.09.2016 απόφασης
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων με ιδιώτες για τη
μεταφορά μαθητών , χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας , με κόστος υπολογιζόμενο έως και το 80% του
αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου του παραρτήματος της αριθ.24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α»
. Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς ενός (1) μαθητή από τον τόπο κατοικίας
του (Πεντάλοφο) στο Ειδικό Νηπιαγωγείο ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου με συμφωνηθέν ημερήσιο κόστος 50,00 ευρώ και
συνολικό κόστος της σύμβασης μέχρι 31.12.2016 για 62 ημέρες εκτέλεσης 3.100,00 ευρώ.
2. Η παραπάνω σύμβαση της Π.Ε. Αιτωλ/νίας με τον Ιδιώτη μεταφορέα ΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ παρατάθηκε
δυνάμει της αριθ. 8/2017 (ΑΔΑ 73Σ07Λ6-ΜΤΚ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας , σύμφωνα με το άρθρο 72 Ν. 4445/2016 περί παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις
31.12.2016 , από 09/01/2017 και όχι πέραν της 30/06/2017 , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ.
1428/15.09.2017 απόφασή της , με τους ίδιους όρους που είχαν προκύψει με την 122/28.09.2016 απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου .
3. Με την αριθ. 127/2017 (ΑΔΑ ΩΓΠΩ7Λ6-ΠΧΥ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας εγκρίθηκε για τον μεταφορέα ΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ δαπάνης μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας , για το σχολικό έτος 2016-2017 κατόπιν
της αριθ. 122/28-09-2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας ύψους 8.000,00 ευρώ για
160 δρομολόγια για το σχολικό έτος 2016-2017.
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4. Στις 11-09-2017 υπογράφηκε μεταξύ του ΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ υπό την ιδιότητα του Ιδιώτη μεταφορέα και
της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας Σύμβαση Παράτασης Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Δημοσίων
Σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το σχολικό έτος 2017-2018 (ΑΔΑΜ
18SYMV002685946 2019-02-2017) κατόπιν της αριθ. 1377/04.09.2017 (ΑΔΑ 62937Λ6-Ι22) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ
114/τ.Α΄/04-08-2017) και με αντικείμενο της Σύμβασης την εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς ενός (1) μαθητή
από τον τόπο κατοικίας του (Πεντάλοφο) στο Ειδικό Νηπιαγωγείο ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου με συμφωνηθέν ημερήσιο
κόστος 50,00 ευρώ και συνολικό κόστος της σύμβασης μέχρι 31.12.2017 για 76 ημέρες εκτέλεσης 3.800,00
ευρώ.
5. Με την αριθ. 275979/3729/09.10.2017 διαπιστωτική πράξη της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας περί
Βεβαίωσης εκτέλεσης μεταφοράς μαθητών σχολικής περιόδου 2016 - 2017 , χωρικής αρμοδιότητας Δήμων Ν.
Αιτωλ/νίας , από Ιδιώτες μεταφορείς (Ι.Χ.) και του ύψους της σχετικής δαπάνης, για το χρονικό διάστημα
Σεπτέμβριος 2016 μέχρι Ιούνιο 2017 , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 ,
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 , βεβαιώνεται η εκτέλεση
του σχετικού δρομολογίου από τον Ιδιώτη μεταφορέα ΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΓΙΑ 151 ημέρες και με συνολικό κόστος
7.550,00 ευρώ.
6. Με την αριθ. 10/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η
παράταση της από 11.09.2017 σύμβασης με τον Ιδιώτη μεταφορέα ΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ μέχρι 28.02.2018 ,
σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4508/2017 , με τους ίδιους όρους της παραπάνω σύμβασης για την εκτέλεση
37 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με συνολικού κόστους 1.850,00 ευρώ.
7. Με την αριθ. 1318/2018 (ΑΔΑ Ω7ΞΒ7Λ6-Λ84) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας εγκρίθηκε παράταση μέχρι 30.06.2018 της παραπάνω σύμβασης που ήταν σε ισχύ στις 28.02.2018 ,
σύμφωνα με τις αριθ. 10 & 13/2018 αποφάσεις Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.
8. Στη συνέχεια ο Ιδιώτης Μεταφορέας ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ κατέθεσε με σχετικές αιτήσεις του στο Τμήμα
Οικονομικής Υποστήριξης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας τις αριθ. 4/28.12.2017 & 5/20.06.2018 αποδείξεις είσπραξης
συνολικού ποσού 8.650.00 κατόπιν και των αριθ. 230/22.12.2017 & 61/29.02.2018 και 116/15.06.2018
βεβαιώσεις του Ειδικού Νηπιαγωγείου Αγρινίου , σύμφωνα με τις οποίες ο ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ εκτέλεσε
προσηκόντως τις συμβατικές του υποχρεώσεις για το σχολικό έτος 2017-2018 και ειδικότερα από τον
Σεπτέμβριο 2017 μέχρι Ιούνιο 2018.
9. Μετά από τον σχετικό έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών το αρμόδιο Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης
Π.Ε. Αιτωλ/νίας βασιζόμενο στο αριθ. 126172/6288/24.04.2018 έγγραφο της Δ/νσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί της διαδικασίας πληρωμής Ιδιώτη μεταφορέα
με σύναψη σύμβασης , δεν προχώρησε στην εκκαθάριση της παραπάνω δαπάνης , δεδομένου ότι ο Ιδιώτης
ανάδοχος ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ναι μεν δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα αφού είναι αγρότης Ειδικού
Καθεστώτος αλλά δεν ασκεί ευκαιριακά και παρεπόμενα το έργο της μεταφοράς μαθητών αφού διαπιστώθηκε
η εκτέλεση του έργου της μεταφοράς και κατά τη προηγούμενη σχολική χρονιά , ήτοι σχολικό έτος 2016-2017.
10. Με την από 12.03.2021 αγωγή του κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Πατρών ζητά να του καταβληθεί το αιτούμενο χρηματικό ποσό των 8.650,00 ευρώ με το νόμιμο
τόκο υπερημερίας.
11. Με την από 27.05.2021 αίτησή του (αριθ. πρωτ. 151984/2070/04.06.2021) ζητά την έγκριση συμβιβασμού
και κατάργηση σχετικής δίκης με τη καταβολή αποκλειστικά του οφειλόμενου κεφαλαίου των 8.650,00 ευρώ
παραιτούμενος ρητά του συνόλου των τόκων και των δικαστικών δαπανών.
12. Με την αριθ. 315546/186/05.11.2021 θετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Αιτωλ/νίας
αναφορικά με τη παραπάνω αίτηση – πρόταση του ΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ περί συμβιβασμού και κατάργησης
δίκης , η δικάσιμος της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί, με τη καταβολή του αιτούμενου οφειλόμενου
χρηματικού ποσού των 8.650,00 ευρώ με ρητή παραίτησή του από όλους τους τόκους υπερημερίας και την
δικαστική του δαπάνη.
13. Την αριθ. 378853/4601/21.12.2021 αιτιολογική έκθεση – εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας αναφορικά με το αίτημα του ΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης.
Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο μεταφορέας ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ εκτέλεσε
προσηκόντως τις συμβατικές του υποχρεώσεις θεωρούμε δίκαιο το αίτημά του για συμβιβασμό μεταξύ μας και
την κατάργηση της δίκης , η δικάσιμος της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί , με τη καταβολή του συνολικού ποσού
οφειλής των 8.650,00 ευρώ , σύμφωνα με τις αριθ. 4/25.12.2017 & 5/20.06.2018 αποδείξεις είσπραξης και των
σχετικών βεβαιώσεων εκτέλεσης των δρομολογίων
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Εισηγούμεθα όπως προβείτε:
Στην έγκριση του συμβιβασμού με τον τον «ΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ» υπό την ιδιότητα του Ιδιώτη μεταφορέα Ι.Χ.
κατόπιν της από 12.03.2021 αγωγής του (με αριθ. καταχ. ΑΓ30/29.03.2021) κατά της Π.Δ.Ε. ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Πατρών και κατάργηση της σχετικής δίκης , η δικάσιμος της οποίας ακόμη δεν έχει
προσδιοριστεί , με τη καταβολή αποκλειστικά του οφειλόμενου χρηματικού κεφαλαίου των 8.650,00 ευρώ ,
παραιτούμενος ρητά του συνόλου των τόκων υπερημερίας καθώς και των δικαστικών δαπανών.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας και ειδικότερα
τον Ε.Φ. 072 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διοίκηση και λοιπές υπηρεσίες - λειτουργικά και κεφαλαιουχικά» και Κ.Α. Εξόδου
0892.01.1231 «Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος)
(Λοιπές Δαπάνες)» και για το σκοπό αυτό θα εκδοθεί σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έτους 2021
αμέσως μετά την έγκριση του συμβιβασμού από το αρμόδιο Συλλογικό όργανο, εν προκειμένω την Οικονομική
Επιτροπή.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
•

Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
•

Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
•

Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
•

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

(ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
•

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

(ΦΕΚ 141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες
και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον συμβιβασμό με τον «ΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ» υπό την ιδιότητα του Ιδιώτη μεταφορέα Ι.Χ.
κατόπιν της από 12.03.2021 αγωγής του (με αριθ. καταχ. ΑΓ30/29.03.2021) κατά της Π.Δ.Ε. ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου Πατρών και την κατάργηση της σχετικής δίκης, η δικάσιμος της οποίας
ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί, με τη καταβολή αποκλειστικά του οφειλόμενου χρηματικού κεφαλαίου
των 8.650,00€, παραιτούμενος ρητά του συνόλου των τόκων υπερημερίας καθώς και των δικαστικών
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δαπανών.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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