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Αριθ.Αποφ. 439/2022

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 32ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
συμβιβασμού και κατάργηση της σχετικής δίκης με τον «ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ ΠΑΝΤΕΛΗ του Παναγιώτη»,
κατόπιν της από 05.04.2021 αγωγής του (με αριθ. καταχ. ΑΓ21/2021) κατά της Π.Δ.Ε. ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, με τη καταβολή του συνολικού χρηματικού ποσού των
8.000,00€, παραιτούμενος ρητά του συνόλου των τόκων υπερημερίας, των δικαστικών δαπανών, κάθε
άλλη αξίωσής του παρούσας ή μελλοντικής, καθώς και από την άσκηση οποιασδήποτε ποινικής
αξίωσής του».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/364055/5259/10-12-2021 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 05-04-2021 (με αριθμό καταχώρησης: ΑΓ21/2021) αγωγή του Παντελή Σακκαρέλη του
Παναγιώτη που κατατέθηκε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στρεφόμενη κατά του
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», με την οποία ο ίδιος
ζητά να καταβληθεί προς τον ίδιο από το τελευταίο, για τους αναφερόμενους στην αγωγή του λόγους, το
χρηματικό ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (18.493,00 €) - αναλυόμενο σε
ποσό 280,00 € για αμοιβή νοσοκόμων, σε ποσό 1.413,00 € για αμοιβή τρίτου εργάτη γης, σε ποσό 10.000,00
ευρώ για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης εκ του τραυματισμού του, σε ποσό 6.000,00 € εκ της ολοσχερούς
καταστροφής του οχήματός του και σε ποσό 800,00 € για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης εκ της καταστροφής
του οχήματός του - με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής του σ’ αυτό και μέχρι την
πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του. Ζητά επίσης να καταβληθεί στον ίδιο από την «Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας» η δικαστική του δαπάνη και να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η εκδοθησόμενη απόφαση.
15.
Την από 05.05.2021 αίτησή του (αριθ. πρωτ. 125445/1859/14.05.2021), με την οποία ζητά την έγκριση
συμβιβασμού και κατάργηση σχετικής δίκης με τη καταβολή του αιτούμενου χρηματικού ποσού των 18.493,00
ευρώ παραιτούμενος ρητά του συνόλου των τόκων και των δικαστικών δαπανών.
16.
Την αριθ. 148147/122/02.06.2021 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Αιτωλ/νίας
αναφορικά με τη παραπάνω αίτηση – πρόταση του «ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ ΠΑΝΤΕΛΗ » με την οποία εισηγείται την
κατάρτιση συμβιβασμού και τη κατάργηση δίκης με τη καταβολή από την «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» προς
τον ενάγοντα Παντελή Σακκαρέλη του Παναγιώτη το συνολικό χρηματικό ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ
(8.000,00 €) - αναλυόμενο στο ποσό των 6.000,00 € για την ολοσχερή καταστροφή του οχήματός του πλέον
ποσού 2.000,00 € για τις υπόλοιπες ένδικες αξιώσεις του - και ο ίδιος θα παραιτηθεί από όλους τους τόκους
υπερημερίας, δικαστικές δαπάνες και κάθε άλλη αξίωσή του, παρούσα ή/και μελλοντική , εκ του ενδίκου
ατυχήματος καθώς και τη ρητή παραίτησή του από οποιασδήποτε ποινικής αξιώσεώς του.
17.
Την από 02.07.2021 υπεύθυνη δήλωση του ενάγοντος ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ ΠΑΝΤΕΛΗ , με την οποία αποδέχεται
πλήρως την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για καταβολή σε αυτόν του ποσού των
8.000,00 ευρώ με παραίτησή του από τόκους υπερημερίας , δικαστικές δαπάνες και κάθε άλλη αξίωσή του,
παρούσα ή/και μελλοντική , εκ του ενδίκου ατυχήματος , καθώς και τη ρητή παραίτησή του από οποιασδήποτε
ποινικής αξιώσεώς του
Ακολουθεί το εισηγητικό έγγραφο του Δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Αιτωλ/νίας
«Περιήλθε στην Υπηρεσία μας η από 05-04-2021 (με αριθμό καταχώρησης: ΑΓ21/2021) αγωγή του Παντελή
Σακκαρέλη του Παναγιώτη που κατατέθηκε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στρεφόμενη
κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», με την οποία
ο ίδιος ζητά να καταβληθεί προς τον ίδιο από το τελευταίο, για τους αναφερόμενους στην αγωγή του λόγους,
το χρηματικό ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (18.493,00 €) - αναλυόμενο σε
ποσό 280,00 € για αμοιβή νοσοκόμων, σε ποσό 1.413,00 € για αμοιβή τρίτου εργάτη γης, σε ποσό 10.000,00
ευρώ για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης εκ του τραυματισμού του, σε ποσό 6.000,00 € εκ της ολοσχερούς
καταστροφής του οχήματός του και σε ποσό 800,00 € για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης εκ της καταστροφής
του οχήματός του - με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής του σ’ αυτό και μέχρι την
πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του. Ζητά επίσης να καταβληθεί στον ίδιο από την «Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας» η δικαστική του δαπάνη και να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η εκδοθησόμενη απόφαση.
Ως προς τις συνθήκες του οδικού ατυχήματος, όπως αναφέρεται στην αγωγή του Παντελή Σακκαρέλη του
Παναγιώτη, στις 22-03-2021 και περί ώρα 16:00΄, ο ίδιος οδηγούσε το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕΗ-8361 ΙΧΕ
όχημά του, μάρκας Peugeot 307, επί της επαρχιακής οδού Γουριάς – Σταμνάς, με συνοδηγό τη σύζυγό του,
Αθανασία Γαβρίνα – Σακκαρέλη, στο ρεύμα πορείας από Γουριά προς Σταμνά Μεσολογγίου, με κανονική
ταχύτητα και στο άκρο δεξιό του ρεύματος πορείας του. Οι συνθήκες οδήγησης ήταν άριστες, καθώς υπήρχε
καλοκαιρία και φως ημέρας. Εξερχόμενος ο ίδιος από το τούνελ της Γουριάς (επονομαζόμενο και τούνελ του
Αγίου Ηλία) και κινούμενος στην ευθεία προς Σταμνά, από το αντίθετο από τον ίδιο ρεύμα, ήτοι από Σταμνά
προς το τούνελ της Γουριάς, είδε να κινείται το με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΑ-3997 Δ.Χ. φορτηγό, με το οποίο και
διασταυρώθηκαν κατά την παράλληλη ταύτη κίνησή τους. Πλην όμως, κατά τη στιγμή που το ανωτέρω φορτηγό
περνούσε παραλλήλως από δίπλα του, ο Παντελής Σακκαρέλης του Παναγιώτη είδε ξαφνικά εμπρός του και
εντός του ρεύματος πορείας του, έναν τεράστιο μαύρο παραλληλόγραμμο όγκο να πέφτει με τρομερή δύναμη
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στο οδόστρωμα, εν συνεχεία να εκτινάσσεται προς τα πάνω ξανά και να έρχεται προς τα πάνω του και δη προς
το κανονικώς κινούμενο όχημά το. Ο ίδιος προέβη άμεσα σε απότομη πέδηση και το σε σχήμα
παραλληλογράμμου μαύρο αντικείμενο, το οποίο αποτελεί αρμοκάλυπτρο του οδοστρώματος κατά το υπ’
αριθμόν πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/132712/2303/25-05-2021 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας,
χτύπησε στο εμπρόσθιο τμήμα του οχήματός του (στο ύψος της μάσκας) και σφηνώθηκε κάτω από το όχημά
του. Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, ο ίδιος ως άνω οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, τα δύο
εμπρόσθια λάστιχα έσπασαν, το όχημά του σχεδόν ανασηκώθηκε από το οδόστρωμα και με πολλούς ελιγμούς
κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημά του με ασφάλεια στο έρεισμα του ρεύματος πορείας του. Παράλληλα
και κατά τις ανωτέρω προσπάθειες επαναφοράς και ελέγχου του οχήματός του, άνοιξαν οι αερόσακοι του
οχήματός του και δη άνοιξε ο αερόσακος του οδηγού (εμπρόσθιος και πλαϊνός) καθώς και οι οπίσθιοι αριστεροί
αερόσακοι. Αμέσως ο Παντελής Σακκαρέλης του Παναγιώτη και η σύζυγός του κατέβηκαν κατέβηκαν από το
αυτοκίνητο και διαπίστωσαν με έκπληξη ότι το αντικείμενο που τους χτύπησε ήταν ένα μεγάλο κομμάτι από
βαρύ καουτσούκ, μήκους περίπου δύο μέτρων και βάρους τουλάχιστον 30-40 κιλών, το οποίο αποτελούσε
τμήμα του οδοστρώματος. Τις ανωτέρω συνθήκες του ατυχήματος κατέγραψαν αρμοδίως τα προστρέξαντα
όργανα της Τροχαίας Αιτωλικού, καθώς κατεγράφη στο συνταγέν με αριθμό πρωτ. 2514/8/7/22-3-2021 δελτίο
συμβάντων: «Όπως πέρασε (το ΕΚΑ 3997 ΔΧΦ) στο οδόστρωμα σηκώθηκε πίσω από το όχημα πλαστικό κομμάτι
από το δρόμο και προσέκρουσε στο Α΄ όχημα (δηλαδή στο όχημα του Παντελή Σακκαρέλη του Παναγιώτη)».
Από το ένδικο ατύχημα καταστράφηκε ολοσχερώς το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕΗ-8361 ΙΧΕ όχημα του Παντελή
Σακκαρέλη του Παναγιώτη και ο ίδιος τραυματίσθηκε. Με την ένδικη αγωγή του ο τελευταίος αποδίδει ευθύνη
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την επέλευση του οδικού ατυχήματος λόγω της παράλειψης των οργάνων
της να ελέγξουν εκαίρως και μετ’ επιμέλεια ως όφειλαν την κατάσταση του οδοστρώματος επί της επαρχιακής
οδού Γουριάς – Σταμνάς και συγκεκριμένα την κατάσταση των, εκ καουτσούκ κατασκευασμένων, τμημάτων
μήκους δύ μέτρων περίπου που αποτελούν συνδέσεις μεταξύ δύο τμημάτων του οδοστρώματος και που κείνται
κατά πλάτος της οδού στο τμήμα αμέσως μετά την έξοδο από το τούνελ Γουριάς, όπου ευρίσκεται γέφυρα.
Ειδικότερα δεν ήλεγξαν ποτέ εάν τα εν λόγω τμήματα είναι και παραμένουν σταθερά τοποθετημένα επί του
εδάφους και δη εάν είναι σταθερά βιδωμένα επί του οδοστρώματος, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος
αποκόλλησής τους.
Όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμόν πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/132712/2303/25-05-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας με θέμα «Απόψεις της Υπηρεσίας επί της αγωγής του κ. Παντελή Σακκαρέλη»,
το οποίο αποστάλθηκε προς την Υπηρεσία μας, κατόπιν σχετικού ερωτήματός μας, είναι αληθές ότι γεγονός ότι
στις 22-03-2021 στο τμήμα από την έξοδο της σήραγγας Αγίου Ηλία προς Σταμνά αποκολλήθηκε αρμοκάλυπτρο
του οδοστρώματος από την πίεση που δέχθηκε από την διέλευση βαρέως οχήματος το οποίο και προξένησε
ζημιά στο διερχόμενο όχημα του ενάγοντος. Όπως, διαβεβαιωθήκαμε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αιτ/νίας δυνάμει του ίδιου ως άνω εγγράφου της, το έργο που περιλαμβάνει τα τμήματα πριν, μετά και την
σήραγγα Αγίου Ηλία είχε κατασκευασθεί από την Ε.Υ.Δ.Ε. και παραδόθηκε πρόσφατα στην Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας. Επίσης, όπως προκύπτει από το ίδιο έγγραφο, η αποκόλληση του συγκεκριμένου
αρμοκάλυπτρου αποδίδεται στην πλημμελή τοποθέτησή του κατά την κατασκευή του έργου. Ο έλεγχος των
τοποθετημένων αρμοκάλυπτρων προϋποθέτει ενδείξεις αποκόλλησης, κάτι το οποίο δεν συνέβη στο
συγκεκριμένο αρμοκάλυπτρο.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο και τους αγωγικούς ισχυρισμούς του Παντελή Σακκαρέλη σε
συνδυασμό με την μελέτη του σχετικού υπ’ αριθμόν πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/132712/2303/25-05-2021
εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας με θέμα «Απόψεις της Υπηρεσίας επί της αγωγής
του κ. Παντελή Σακκαρέλη», οι αγωγικοί ισχυρισμοί του δεν αμφισβητούνται ως προς την ακρίβεια και τη
βασιμότητά τους, δεδομένου ότι οι αναφερόμενες συνθήκες του ατυχήματος επιβεβαιώνονται από το ως άνω
δελτίο συμβάντων που συνετάγη από την Τροχαία Αιτωλικού και από το ως άνω έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας, οπότε είναι βέβαιον ότι η εν λόγω αγωγή θα ευδοκιμήσει δικαστικά.
Θα πρέπει, λοιπόν, να εξεταστεί η περίπτωση κατάρτισης συμβιβασμού μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και του Παντελή Σακκαρέλη του Παναγιώτη, ούτως ώστε να καταργηθεί η σχετική δίκη και λεκτέα είναι
τα ακόλουθα:
Η διάταξη της παραγράφου 1 εδάφιο θ του άρθρου 176 του Νόμου 3852/2010, σχετικά με τις αρμοδιότητες
της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζει επί λέξει τα εξής: «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,
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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.»
Εν προκειμένω, η εξεταζόμενη περίπτωση αφορά αγωγή που έχει νομοτύπως ασκηθεί ενώπιον του αρμόδιου
Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και δεν έχει εισέτι εκδικασθεί. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να
διασαφηνιστεί εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση υφίσταται δίκη κατά την έννοια του νόμου, ώστε να μπορεί
να τύχει εφαρμογής η προαναφερόμενη διάταξη.
Μία από τις θεμελιωδέστερες έννοιες στις οποίες δομείται λογικά το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο είναι αυτή της
αγωγής. Αγωγή είναι η βασική αίτηση δικαστικής προστασίας με σκοπό την ικανοποίηση του προσβαλλόμενου
δικαιώματος. Η γένεση ουσιαστικών και δικονομικών συνεπειών από την άσκηση της αγωγής ρυθμίζεται από
το κεφάλαιο Γ' του δεύτερου βιβλίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 221-225) και κυρίως από το
άρθρο 221 § 1: "Με την άσκηση της αγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 215, η κατάθεσή της έχει ως συνέπεια α)
εκκρεμοδικία, β) το αμετάβλητο της δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας του δικαστηρίου, γ) την προτίμηση
ανάμεσα σε περισσότερα αρμόδια δικαστήρια, και η επίδοση της έχει ως συνέπεια τα αποτελέσματα που το
ουσιαστικό δίκαιο ορίζει ότι επέρχονται από την έγερση της αγωγής". Η πρώτη και αυτονόητη δικονομική
συνέπεια της ασκήσεως της αγωγής είναι ότι τα μέρη καθίστανται "διάδικοι" με την έννοια του ΚΠολΔ. Οι
υπόλοιπες δικονομικές συνέπειες (ή ενδοδιαδικαστικές) ορίζονται ρητά από τη διάταξη 221 § 1 του ΚΠολΔ. Η
πρώτη κατά σειρά και σημαντικότερη δικονομική συνέπεια της ασκήσεως της αγωγής είναι η εκκρεμοδικία.
Ετυμολογικά εκκρεμοδικία σημαίνει ότι η δίκη καθίσταται εκκρεμής, πρόκειται για τη δικονομική κατάσταση
κατά την οποία μία διαφορά έχει καταστεί επίδικη και αναμένει τη δικαιοδοτική της κρίση.
Έτσι, καθίσταται σαφές ότι με την άσκηση της αγωγής επέρχεται εκκρεμοδικία, δηλαδή υφίσταται δίκη κατά
την έννοια της ως άνω διάταξης της παραγράφου 1 εδάφιο θ του άρθρου 176 του Νόμου 3852/2010. Συννόμως,
λοιπόν, έχει την ευχέρεια η Οικονομική Επιτροπή να μην αναμείνει την εκδίκαση μιας αγωγής που ανοίγει δίκη,
αλλά να προβεί, εφόσον συντρέχουν και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις περί του επιδίκου ζητήματος, σε
συμβιβασμό και κατάργηση αυτής.
Με βάση τα ως άνω, εισηγούμαστε την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή υπέρ της κατάρτισης
συμβιβασμού και κατάργησης δίκης, διότι σε διαφορετική περίπτωση η έκδοση δικαστικής απόφασης με
βέβαιο αποτέλεσμα, όπως προείπαμε, αφενός θα μας επιβαρύνει με σημαντικά ποσά τόκων υπερημερίας και
αφετέρου θα «ταλαιπωρήσει» χρονικά και οικονομικά τον ενάγοντα που εν πάση περιπτώσει δεν φέρει ευθύνη
για την επέλευση του ενδίκου οδικού ατυχήματος, το οποίο αναντίρρητα οφείλεται σε παράλειψη των
αρμοδίων οργάνων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να ελέγξουν και να επιδιορθώσουν το οδόστρωμα στην
επαρχιακή οδό Γουριάς - Σταμνάς. Με αυτά τα δεδομένα εισηγούμαστε την κατάρτιση συμβιβασμού σύμφωνα
με τον οποίο θα καταργηθεί η δίκη, θα καταβληθεί από την «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» προς τον ενάγοντα,
Παντελή Σακκαρέλη του Παναγιώτη, το συνολικό χρηματικό ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) αναλυόμενο στο ποσό των 6.000,00 € για την ολοσχερή καταστροφή του οχήματός του πλέον ποσού 2.000,00
€ για τις υπόλοιπες ένδικες αξιώσεις του - και ο ίδιος θα παραιτηθεί από όλους τους τόκους υπερημερίας,
δικαστικές δαπάνες και κάθε άλλη αξίωσή του, παρούσα ή/και μελλοντική, εκ του ενδίκου ατυχήματος. Τέλος,
έχουμε την άποψη ότι επιπλέον θα πρέπει να παραιτηθεί ρητά και από την άσκηση οιασδήποτε ποινικής
αξιώσεώς του.»
Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ένδικο οδικό ατύχημα , σύμφωνα και με
σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας , οφείλεται σε παράλειψη αρμοδίων οργάνων
της Π.Δ.Ε. να ελέγξουν και να επιδιορθώσουν το οδόστρωμα της επαρχιακής οδού Γουριάς-Σταμνάς
Εισηγούμεθα όπως προβείτε:
Έγκριση Συμβιβασμού με τον «ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ ΠΑΝΤΕΛΗ του Παναγιώτη » κατόπιν της από 05.04.2021 αγωγής του
(με αριθ. καταχ. ΑΓ21/2021) κατά της Π.Δ.Ε. ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και
κατάργηση της σχετικής δίκης , η δικάσιμος της οποίας ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί , με τη καταβολή του
συνολικού χρηματικού ποσού των 8.000,00 ευρώ , παραιτούμενος ρητά του συνόλου των τόκων υπερημερίας
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, των δικαστικών δαπανών , κάθε άλλη αξίωσής του παρούσας ή μελλοντικής , εκ του ενδίκου ατυχήματος ,
καθώς και από την άσκηση οποιασδήποτε ποινικής αξίωσής του.
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 «ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ ΠΑΝΤΕΛΗ του Παναγιώτη», κατόπιν της από 05.04.2021
αγωγής του (με αριθ. καταχ. ΑΓ21/2021) κατά της Π.Δ.Ε., ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου και την κατάργηση της σχετικής δίκης, η δικάσιμος της οποίας ακόμη δεν έχει
προσδιοριστεί, με τη καταβολή του συνολικού χρηματικού ποσού των 8.000,00€, παραιτούμενος
ρητά του συνόλου των τόκων υπερημερίας, των δικαστικών δαπανών, κάθε άλλη αξίωσής του
παρούσας ή μελλοντικής, εκ του ενδίκου ατυχήματος, καθώς και από την άσκηση οποιασδήποτε
ποινικής αξίωσής του.
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ΑΔΑ: 6ΖΖΑ7Λ6-2ΒΒ
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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