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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 60η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2603/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 23-11-2021, 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: 981768/18-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 18-11-2021. 
 

Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση καταβολής μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 
οικ.έτους 2021, για την εξόφληση της από 13-10-2021 νομίμως επιδοθείσας Επιταγής προς 
Εκτέλεση του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ΄αριθμόν 479/2017 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 18ο Τριμελές), υπέρ της ενάγουσας α.ε. με την επωνυμία 
"ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank Ergasias Α.Ε.". 
 
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 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• 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 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
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. Μηλιαρά, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

ΑΔΑ: ΨΥΥΔ7Λ7-70Κ



 

 2 

Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν.3852/2010(87΄Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   

2. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α΄143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του π.δ.145/2010 (Α΄238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως έχει 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το π.δ.80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».  
5. Την με αρ.216/01-09-2019 (ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 

περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
6. Την με αρ.πρωτ. 498816/02-09-2019 (ΥΟΔΔ΄688) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί 

ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής. 
7. Την με αρ.πρωτ. 499022/02-09-2019 (ΥΟΔΔ΄688) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί 

ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

8. Την με αρ.πρωτ.457959/01-07-2020 (Β΄2763) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα 
«Ανάθεση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής». 

9. Την υπ΄αριθμ.πρωτ. 625207/26-07-2021 (Β΄3353) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα 
«Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής». 

10. Την με αριθμό 300/16-12-2020 (9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
«Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2021», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

11. Την με αριθμ. 301/16-12-2020 (6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2021 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021 Περιφέρειας Αττικής, όπως επικυρώθηκε με την 
υπ΄αρ.πρωτ. 112945/30-12-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και τις έως 
σήμερα αναμορφώσεις του.  

12. Η από 25-09-2021 Επιταγή προς εκτέλεση του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ΄αριθμό 
479/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία υποχρεώνεται η Περιφέρεια 
Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής) να καταβάλει στην ενάγουσα ανώνυμη τραπεζική 
εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank Ergasias A.E.», επιδικασθέν ποσό που αντιστοιχεί 
στην εκχωρηθείσα στην ενάγουσα εργολαβική αμοιβή της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΚΑΤ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».   

13. Η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (Γ.Α.Κ.) 1311/10-12-2015 Αγωγή της ενάγουσας ανώνυμης 
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank Ergasias A.E.» κατά της Περιφέρειας 
Αττικής ως καθολικής αναδόχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής. 

14. Η από 19-01-2011 νομίμως επιδοθείσα στην υπηρεσία μας Σύμβαση Ενεχυριάσεως Απαιτήσεων 
μεταξύ της α.ε. «ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank Ergasias A.E.» και της α.ε. «ΠΡΟΜΚΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία αφορά την εκχώρηση των απαιτήσεων της δεύτερης από τις 
εκδοθείσες σε μερική εκτέλεση της Σύμβασης Έργου με αρ.2/09-12-2010 και 3/31-12-2011 
Εντολές Πληρωμής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής 
Αττικής. 

15. Η από 28-02-2011 νομίμως επιδοθείσα στην υπηρεσία μας Σύμβαση Ενεχυριάσεως Απαιτήσεων 
μεταξύ της α.ε. «ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank Ergasias A.E.» και της α.ε. «ΠΡΟΜΚΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία αφορά την εκχώρηση των απαιτήσεων της δεύτερης από την 
εκδοθείσα σε μερική εκτέλεση της Σύμβασης Έργου με αρ.4/15-02-2011 Εντολή Πληρωμής της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής. 

16. Το υπ΄αρ.πρωτ. 867913/15-10-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας ΚΤ, ΝΤ, ΒΤ & ΔΤ 
Περιφέρειας Αττικής προς το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού & Δικαστικών Υποθέσεων της 
Π.Ε.Δ.Α., με το οποίο διαβιβάζεται αρμοδίως το ως άνω (12) σχετικό. 

17. Το με αρ.πρωτ. 881970/20-10-2021 έγγραφο του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού & 
Δικαστικών Υποθέσεων της Π.Ε.Δ.Α. προς την υπηρεσία μας, με το οποίο διαβιβάζονται αρμοδίως 
τα ως άνω (12) και (16) σχετικά. 
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18. Το με αρ.πρωτ. 893791/22-10-2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη Νομική Υπηρεσία ΚΤ, 
ΝΤ, ΒΤ & ΔΤ Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο ζητούνται πρόσθετα στοιχεία για την εν λόγω 
υπόθεση. 

19. Το με αρ.πρωτ. 904334/26-10-2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Γραφείο Νομοθετικού 
Συντονισμού & Δικαστικών Υποθέσεων της Π.Ε.Δ.Α., με το οποίο ζητούνται πρόσθετα στοιχεία για 
την εν λόγω υπόθεση.  

20. Η με αρ.πρωτ. 911888/29-10-2021 (904336/27-10-2021) Νομική Γνωμοδότηση του Γραφείου 
Νομοθετικού Συντονισμού & Δικαστικών Υποθέσεων ΚΤ, ΝΤ, ΒΤ & ΔΤ Περιφέρειας Αττικής επί των 
ως άνω (18) & (19) σχετικών.  

21. Το με αρ.πρωτ. 937811/05-11-2021 έγγραφο του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού & 
Δικαστικών Υποθέσεων της Π.Ε.Δ.Α. προς την υπηρεσία μας, με το οποίο διαβιβάζεται αρμοδίως 
ορθή επανάληψη του ως άνω (20) σχετικού και αφορά διόρθωση επί του σώματος της νομικής 
γνωμοδότησης, στο σημείο όπου αναφέρεται η υποχρέωση καταβολής τόκων επί του 
επιδικασθέντος κεφαλαίου και ο υπολογισμός αυτών, ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση, όπως 
αναφέρεται και στην ίδια την επιταγή, η καταβολή των τόκων είναι από την επόμενη της επίδοσης 
του απογράφου, ήτοι την 13.10.2021. Ο δε τόκος των απαιτήσεων σε βάρος του Δημοσίου 
ήταν 6% ετησίως κατά την ημερομηνία επίδοσης της ανωτέρω απόφασης και τώρα είναι 3% 
κατά την ημερομηνία επίδοσης του απογράφου και υπολογίζεται μόνο επί του κεφαλαίου της 
απαίτησης». 

22. Το με αρ.πρωτ. 951406/10-11-2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Αττικής, με το οποίο αναζητήθηκαν στοιχεία για τυχόν πληρωμή του συγκεκριμένου 
έργου και δη των επιδικασθέντων λογαριασμών (Εντολών Πληρωμής) από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλη πηγή χρηματοδότησης. 

23. Το με αρ.πρωτ. 7560/22-11-2021 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, με το 
οποίο γνωστοποιείται στην υπηρεσία μας ότι το συγκεκριμένο έργο συμπεριλήφθηκε στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Έργων με στοιχεία Κ.Α. ΠΔΕ 2012ΕΠ08500124 και ακολούθως 
πρωτοκολλήθηκαν στην συγκεκριμένη υπηρεσία αιτήματα της αναδόχου εταιρείας προς πληρωμή 
των 3ου, 4ου και 5ου λογαριασμών (καθώς και οι συμβάσεις ενεχυριάσεως απαιτήσεων του 2ου, 3ου 
και 4ου λογαριασμού μεταξύ της τράπεζας «Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και της 
εταιρείας «ΠΡΟΜΚΑΤ ΑΕ»), χωρίς ποτέ να πληρωθούν στην ανάδοχο εταιρεία ή τη δικαιούχου 
τράπεζα αυτοί, πλην ποσού 11.070,00 € ως καταβολή δεδουλευμένων μισθών σε διαταγή του 
εργαζόμενου στην ανάδοχο εταιρεία, κ. Αθανάσιο Γεωργιόπουλο. Το συγκεκριμένο ποσό ούτως ή 
άλλως δεν διεκδικείται από την αντίδικο τράπεζα. 

24. Τον πίνακα υπολογισμού τόκων από τη βάση νομικών δεδομένων «ΝΟΜΟΣ», σε εφαρμογή των 
διαλαμβανομένων στο ως άνω (21) σχετικό. 

25. Τα ειλημμένα οικονομικά στοιχεία από το ηλεκτρονικό λογιστικό πρόγραμμα που τηρούταν στην 
υπηρεσία μας κατά τα οικονομικά έτη 2011 και 2012, από όπου τεκμαίρεται ότι δεν 
πραγματοποιήθηκαν πληρωμές των επιδικασθέντων λογαριασμών έργου υπέρ της ενεχυράζων 
αναδόχου α.ε. με τη επωνυμία «ΠΡΟΜΚΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή της δικαιούχου α.ε. με την επωνυμία «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη 
Εταιρεία», σύμφωνα με τα ανωτέρω (14) και (15) σχετικά. 
 
Η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την έγκριση δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ 
και εξήντα έξι λεπτών (122.430,66 €) για την εξόφληση της από 13-10-2021 νομίμως επιδοθείσας 
Επιταγής προς Εκτέλεση του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ΄αριθμόν 479/2017 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 18ο Τριμελές), υπέρ της ενάγουσας 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank Ergasias A.E.», αναλυόμενο ως εξής: 
α) επιδικασθέν κεφάλαιο: 120.772,48 €, β) τόκοι: 516,18 €, γ)απόγραφο και τέλος αυτού: 2,00 €, δ) 
έξοδα επίδοσης αυτής: 40,00 € και ε) σύνταξη επιταγής: 1.100,00 €. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις τον ΚΑΕ 089201 με το ποσό των εκατόν είκοσι δύο 
χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (122.430,66 €), προϋπολογισμού 
2021 του ειδικού φορέα 06.072. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
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η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 
την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων τριάντα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (122.430,66 €) για την εξόφληση της από 13-
10-2021 νομίμως επιδοθείσας Επιταγής προς Εκτέλεση του πρώτου απογράφου εκτελεστού της 
υπ΄αριθμόν 479/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 18ο Τριμελές), υπέρ 
της ενάγουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank Ergasias A.E.», 
αναλυόμενο ως εξής: α) επιδικασθέν κεφάλαιο: 120.772,48 €, β) τόκοι: 516,18 €, γ) απόγραφο και 
τέλος αυτού: 2,00 €, δ) έξοδα επίδοσης αυτής: 40,00 € και ε) σύνταξη επιταγής: 1.100,00 €. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις τον ΚΑΕ 089201 με το ποσό των εκατόν είκοσι δύο 
χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (122.430,66 €), προϋπολογισμού 
2021 του ειδικού φορέα 06.072. 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος  απέχει από την 

ψηφοφορία. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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