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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 58η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2546/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 957367/11-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-11-2021. 
 

 
Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή  για την άσκηση  ή μη ενδίκου μέσου κατά της 
υπ’αριθ.3035/2021 απόφασης  του Εφετείου Αθηνών  (Τμήμα 14ο). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λογοθέτη Αικατερίνη  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Γιαννοπούλου 
(Δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής) η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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      Με την απόφαση 3035/2021 του Εφετείου Αθηνών  (Τμήμα 14ο) έγινε δεκτή η έφεση της 
εταιρείας  με την επωνυμία «SWEDISH SYSTEMS SECURITY» Μον.ΕΠΕ. .Με την άνω απόφαση 
το Δικαστήριο αναγνωρίζει την υποχρέωση της  Περιφέρειας Αττικής να καταβάλει στην ενάγουσα 
και ήδη  εκκαλούσα την αξία όλων των επίδικων τιμολογίων, ήτοι των 493/2011, 571/2012 , 
651/2012 και 723/2012  συνολικής αξίας 344.214,49 ευρώ, που αφορά τις υπηρεσίες φύλαξης –
ασφάλειας των χώρων του Πεδίου του Άρεως, Πλατείας Πρωτομαγιάς και Λόφου Εθνικής 
Αντίστασης,  νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής  έως την  εξόφληση. Επισημαίνεται ότι με 
την 1372/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας είχε αποφασισθεί η μη 
άσκηση ενδίκων μέσων κατά της πρωτόδικης απόφασης (1430/2019 απόφασης του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών) και η αξία των τιμολογίων 493/2011, 571/2012 και 651/2012 έχει ήδη 
καταβληθεί στην αντίδικο εταιρεία.  
Επομένως  η σημερινή απαίτηση της αντιδίκου  αφορά μόνο την εξόφληση του υπ΄αριθ. 723/2012 
τιμολογίου αξίας 70.061,32 ευρώ πλέον τόκων. Το αυτό  προκύπτει από την  σχετική παραγγελία 
επίδοσης από τον  πληρεξούσιο δικηγόρο της αντιδίκου με τη γνωστοποίηση ότι η συνολική 
απαίτηση  ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 94.327,50 ευρώ (ήτοι κεφάλαιο 70.061,32 ευρώ και 
τόκοι 24.266,18 ευρώ). 
Κατόπιν των παραπάνω κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας  δεν υφίστανται περαιτέρω βάσιμοι 
λόγοι για την άσκηση της αναιρέσεως  και παρακαλούμε  για τη λήψη σχετικής  απόφασης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’αριθ.3035/2021 απόφασης  του Εφετείου Αθηνών   
(Τμήμα 14ο). 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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