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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 33ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
συμβιβασμού και κατάργηση σχετικής δίκης με τον «ΡΑΒΔΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Ανδρέα», κατόπιν της
από 21.10.2021 (αρ. πρωτ. : 298037/4477/21.10.2021 ) αίτησής του για συμβιβασμό, ύστερα από την
από 18.10.2021 αγωγή του (αρ. κατ. 51/2021) κατά της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου, η δικάσιμος της οποίας έχει προσδιοριστεί για τις 27.06.2022, με την
καταβολή αποκλειστικά του συνολικού χρηματικού κεφαλαίου των 1.631,61€, 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/69033/863/08-03-2022 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. 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).
6. 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.
7. Την αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14.01.2022 (ΦΕΚ 26/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20.01.2022) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
8. Την αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/9406/191/13.01.2022 (ΦΕΚ 27/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20.01.2022) απόφαση Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
9. Την αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13.01.2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β’ / 20.01.2022) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα : «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την αριθ. 71/31.12.2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου , με την οποία εγκρίθηκε ο
προϋπολογισμός της Π.Δ.Ε. έτους 2022» και η οποία , αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της , βρέθηκε
νόμιμη με την αριθ. 234546/31.12.2021 (ΑΔΑ 6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
11. Το γεγονός ότι στις 11/9/2017 υπογράφηκε μεταξύ του κ. Ράβδου Αλέξανδρου υπό τη ιδιότητα του
μεταφορέα και της Αντιπερ;φερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας σύμβαση παράτασης εκτέλεσης δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών, που ήταν σε ισχύ κατά τη λήξη της σχολικής περιόδου 2015-2016, προσαρμοσμένοι οι
συμβατικοί όροι στα νέα δεδομένα κατόπιν της αριθ. 1377/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής της
Π.Δ.Ε., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 , τα οποία δρομολόγια αφορούν τη μεταφορά
μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους και συγκεκριμένα Α) Εμπεσός -Σταθά προς 1° & 2° ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Β)
Επτακαρυά προς Δημοτικό Σχολείο & Γυμνάσιο Εμπεσού.
12.
Το γεγονός ότι στη συνέχεια και κατόπιν της αριθ. 1646/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής της
Π.Δ.Ε. τροποποιήθηκαν οι συμβατικοί όροι των συμβάσεων που είχαν παραταθεί με την αριθ. 1377/2017
απόφασή της.
13. Το γεγονός ότι με την αριθ. 2561/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε. παρατάθηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4563/2018 οι συμβάσεις που ίσχυαν κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2016Σελίδα 3 από 7
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2017 και για τη σχολική περίοδο 2018-2019 και είχαν υπογράφει με τον μεταφορέα Ράβδο Αλέξανδρο και
συγκεκριμένα την εκτέλεση των δρομολογίων Α) Εμπεσός - Σταθά προς 1° & 2° ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με κόστος ανά
ημέρα 113,04 ευρώ Β) Επτακαρυά προς Δημοτικό Σχολείο & Γυμνάσιο Εμπεσού με κόστος ανά ημέρα 27,02
ευρώ και για την εκτέλεσή τους υπογράφηκε στις 21-11-2018σύμβαση παράτασης υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών μεταξύ του ανωτέρω μεταφορέα και της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
14. Τις σχετικές βεβαιώσεις των προϊσταμένων των σχολικών μονάδων Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο Εμπεσού
& 1ου ,2ου ΕΠΑΛ Αγρίνιου που βεβαιώνουν την εκτέλεση των δρομολογίων Επτακαρυά .Δημοπκό Σχολείο Γυμνάσιο Εμπεσού (κατά έξι ημέρες) & Εμπεσός - Σταθάς προς 1°,2ο ΕΠΑΛ Αγρίνιου (κατά δεκατρείς ημέρες,
μετά τις οποίες ο μεταφορέας Ράβδος Αλέξανδρος εξέδωσε το αριθ. 140/30-3-2019 τιμολόγιο με κόστος ανά
ημέρα δρομολογίου, όπως αυτά αναφέρονται στη σύμβαση που υπέγραψε με την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλ/νίας στις 21-11-2018.
15. Το γεγονός ότι το εν λόγω παραστατικό με τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαβιβάσθηκε με το αριθ.
352107/4657/25-11-2019 έγγραφο του τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Ανάπτυξης για εκκαθάριση και
ενταλματοποίηση συνολικής δαπάνης 1631,61 ευρώ, το οποίο όμως ουδέποτε εξοφλήθηκε, αφού η αρμόδια
Δ/νση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. το επέστρεψε για τους λόγους που αναφέρονται στο
αριθ. 13509/1479/15-1-2020 έγγραφό της.
16. Την από 18.10.2021 αγωγή (αρ. κατ. 51/2021) του ΡΑΒΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Ανδρέα ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου (διαδικασία μικροδιαφορών) κατά της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας , με την οποία ζητά
να του καταβληθεί το ποσό των 1.631,61 ευρώ νομιμοτόκως από 01.01.2020 και μέχρι ολοσχερής εξόφλησής
του για την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας σχολικού έτους
2017-2018.
17. Την από 21.10.2021 ( με αριθ. πρωτ. 298037/4477/21.10.2021) αίτηση – πρότασή του περί συμβιβασμού
και κατάργησης δίκης , με την οποία ζητά να του καταβληθεί συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.631,61 ευρώ
, παραιτούμενος ρητά του συνόλου των τόκων υπερημερίας καθώς και των δικαστικών εξόδων.
18. Το αριθ. 26441/280/07.02.2022 έγγραφο του Τμήματος Παιδείας Π.Ε. Αιτωλ/νίας , το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
19. Τη θετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Αιτωλ/νίας αναφορικά με τη παραπάνω αίτηση –
πρόταση του «ΡΑΒΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Ανδρέα» στην από 21.10.2021 αίτησή του για συμβιβασμό και
κατάργησης δίκης με τη καταβολή του αιτούμενου χρηματικού κεφαλαίου 1.631,61 ευρώ δεδομένου ότι
αφενός η εν λόγω αγωγή θα ευδοκιμήσει δικαστικά είτε κατά τη κύρια βάση της είτε κατά τις διατάξεις περί
αδικαιολόγητου πλουτισμού και συνεπώς θα μας επιβαρύνει με σημαντικά ποσά τόκων υπερημερίας και
αφετέρου θα ταλαιπωρήσει χρονικά και οικονομικά τον αιτών , ο οποίος εν πάσει περιπτώσει δε φέρει ευθύνη
για τη μη κανονικότητα των δαπανών.
Ακολουθεί η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας με ένα σύντομο ιστορικό
«Περιήλθε στην Υπηρεσία μας αίτημα συμβιβασμού και κατάργηση δίκης από τον Αλέξανδρο Ράβδο του
Ανδρέα, ο οποίος είχε ασκήσει την από 18/10/2021 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου
στρεφόμενος κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας”, με την οποία ζητά να του καταβληθεί από το τελευταίο το χρηματικό ποσό των 1631,61 €, με το
νόμιμο τόκο από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής του σ 4 αυτό και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή
εξόφλησή του, το οποίο οφείλεται λόγω υπογραφής της σύμβασης τροποποίησης υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών Δημοσίων Σχολείων Α/βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε Αιτωλ/νίας, με Δ.Χ. επιβατικά
αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) για το σχολικό έτος 2017-2018, άλλως επικουρικώς λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού. Με
την από 21/10/2021 (με αριθμό πρωτ.298037/4477) αίτηση- πρότασή του προτείνει την κατάρτιση
συμβιβασμού σύμφωνα με τον οποίο θα του καταβληθεί το αιτούμενο με την αγωγή χρηματικό ποσό, κατόπιν
ρητής παραίτησής του από τους ως άνω νόμιμους τόκους υπερημερίας και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε
δικαστικής δαπάνης. Επί της εν λόγω αίτησης του περί συμβιβασμού και κατάργηση δίκης λεκτέα είναι τα
ακόλουθα:
Η διάταξη της παραγράφου 1 εδάφιο 1 θ του άρθρου 176 του Νόμου 3852/2010, σχετικά με τις αρμοδιότητες
της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζει επί λέςειτα 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 έγει αντικείμενο μέγρι ποσού εξήντα γιλιάδων (60.000)
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 €, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το
περιφερειακό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών,
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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 τον προσδιορισμό ή την 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 αγωγή του Αλεξάνδρου Ράβδου έχει νομοτύπως ασκηθεί ενώπιον του αρμόδιου
Ειρηνοδικείου 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 επίδοσή 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 ορίζονται ρητά από τη διάταξη 221 § 1 του ΚΠολΔ. Η πρώτη κατά σειρά και
σημαντικότερη δικονομική συνέπεια της ασκήσεως 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 οι ουσιαστικές προϋποθέσεις περί του επιδίκου ζητήματος, σε
συμβιβασμό και κατάργηση αυτής. Όπως και στην ανωτέρω αναφερόμενη αγωγή, του αιτούντα Αλέξανδρο
Ράβδου αναφέρεται την 10/10/2017 εσύναψε εγγράφως στο Μεσολόγγι με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος,
η οποία εκπροσωπήθηκε από την τότε Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας κ. Χριστίνα Σταρακά, σύμβαση
τροποποίησης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων Α'/βάμθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
Π.Ε. Αιτωλ/νίας με Δ.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) για το σχολικό έτος 2017-2018. Την 21-22-2018 εσύναψε
εγγράφως στο Μεσολόγγι και τη σχετική σύμβαση παράτασης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων
Σχολείων Α'/βάμθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτωλ/νίας με Δ.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) για το
σχολικό έτος 2018-2019 μετά από την υπ' αριθμ. 2561/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά
την παράταση της συμβάσεως. Η εκτέλεση των δρομολογίων και η αναγνώριση της εν λόγω οφειλής
αποδεικνύονται και με την υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 351604/4650/25-11-2019/1177/12-04-2018 πράξη βεβαίωσης
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας Μαρίας Σαλμά.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο και τους αγωγικούς ισχυρισμούς του αιτούντα σε συνδυασμό
με την μελέτη του σχετικού φακέλου, οι αγωγικές αξιώσεις του δεν αμφισβητούνται ως προς την ακρίβεια και
την βασιμότητά τους δεδομένου ότι όλες οι αναφερόμενες υπηρεσίες, δηλαδή η εκτέλεση των συγκεκριμένων
δρομολογίων, υλοποιήθηκαν προσηκόντως. Οπότε είναι βέβαιον ότι η εν λόγω αγωγή θα ευδοκιμήσει
δικαστικά είτε κατά την κύρια βάση της είτε κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, (άρθρ.904 και
επόμενα Α.Κ).
Με βάση τα ως άνω εισηγούμαστε την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή καταφατική στο
εξεταζόμενο αίτημα, 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 αιτούντα που εν πάση περιπτώσει δεν φέρει ευθύνη για την μη
κανονικότητα των εν λόγω δαπανών, που αναντίρρητα όμως οφείλονται. Τέλος, εισηγούμαστε την παραίτηση
από τον αιτούντα του δικαιώματος του για το σύνολο των τόκων υπερημερίας και των δικαστικών εξόδων».
Ύστερα από τα παραπάνω
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Εισηγούμεθα όπως προβείτε:
Έγκριση Συμβιβασμού με τον «ΡΑΒΔΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Ανδρέα» κατόπιν της από 21.10.2021 (αρ. πρωτ. :
298037/4477/21.10.2021 ) αίτησής του για συμβιβασμό και κατάργησης δίκης ύστερα από την από 18.10.2021
αγωγή του (αρ. κατ. 51/2021) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου κατά της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας , η
δικάσιμος της οποίας έχει προσδιοριστεί για τις 27.06.2022 , με τη καταβολή αποκλειστικά του συνολικού
χρηματικού κεφαλαίου 1.631,61 ευρώ , παραιτούμενος ρητά του συνόλου των τόκων υπερημερίας καθώς και
των δικαστικών δαπανών».
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 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 2022
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.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον συμβιβασμό με τον «ΡΑΒΔΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Ανδρέα», κατόπιν της από 21.10.2021 (αρ.
πρωτ. : 298037/4477/21.10.2021 ) αίτησής του για συμβιβασμό και την κατάργηση της δίκης ύστερα
από την από 18.10.2021 αγωγή του (αρ. κατ. 51/2021), ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου κατά
της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας, η δικάσιμος της οποίας έχει προσδιοριστεί για τις 27.06.2022, με τη
καταβολή αποκλειστικά του συνολικού χρηματικού κεφαλαίου 1.631,61€, παραιτούμενος ρητά του
συνόλου των τόκων υπερημερίας καθώς και των δικαστικών δαπανών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 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 2022 αμέσως μετά την έγκριση του συμβιβασμού από το αρμόδιο
Συλλογικό όργανο, εν προκειμένω την Οικονομική Επιτροπή.
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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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