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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 40η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1591/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 26/07/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 23/07/2013.  

 
Θέμα 31o 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 460,00€, για πληρωμή δικαστικής δαπάνης, 
σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 150/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Α΄). 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

 Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνημόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Δερμιτζάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις όμοιες του Ν 4071/2012 για τις 
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ. 1 εδ. γ και 6 παρ.7.   

2. Τις διατάξεις του  Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους», 
όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας 
Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011) 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010(Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες). 
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5. Tο υπ΄ αριθμ. 131598/797/15-7-2013 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε.Α.Α, 
με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η από 20-6-2013 αίτηση των Ευαγγελίας Παπαθεοδώρου-
Κορρέ κλπ., με το συνημμένο σε αυτή επικυρωμένο αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 150/2013 
απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας(Τμήμα Α΄), προκειμένου καταβληθεί δικαστική 
δαπάνη 460,00€  που επιδικάσθηκε στους δικαιούχους σε βάρος της πρώην ΝΑΑΑ(νυν 
Π.Ε.Α.Α). 
Σημειώνουμε ότι έκαστος των αναιρεσιβλήτων δικαιούται το ποσό των 92,00€ (460,00€ : 5 = 
92,00€). Επίσης, όπως προκύπτει από τη δικαστική απόφαση ο εκ των αναιρεσιβλήτων 
Ιωάννης Κορρές απεβίωσε μετά την άσκηση των αιτήσεων αναίρεσης και τη δίκη συνέχισαν οι 
εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του  Ζωή Κορρέ, σύζυγός του και τα εγγόνια του, Γιάννης και 
Θοδωρής Κορρές, τέκνα του προαποβιώσαντος υιού του Μιχαήλ Κορρέ.  Συνεπώς το μερίδιο 
του ήδη αποβιώσαντος, Ιωάννη Κορρέ, εκ της δικαστικής δαπάνης δικαιούνται βάσει των 
αναφερομένων στη δικαστική απόφαση κατά ¼ η σύζυγός του (ήτοι 92,00 Χ1/4= 23,00 €)  και 
κατά ¾ τα εγγόνιά του, τέκνα του προαποβιώσαντος υιού του, ήτοι έκαστο εξ αυτών 3/8 ( 
92,00€ Χ 3/8=34,50 € έκαστο). 

 
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω δικαστική απόφαση εκ της 
συνολικής δικαστικής δαπάνης των 460,00€ αναλογούν: 
-Στην Ευαγγελία Παπαθεοδώρου-Κορρέ, χήρα Μιχαήλ Κορρέ ποσό 92,00 € 
-Στον Θοδωρή Κορρέ του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας, ήδη ενήλικο ποσό 126,50€ (92,00€ + 34,50€) 
-Στον Γιάννη Κορρέ του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας  ποσό 126,50€ (92,00€ + 34,50€) και  
-Στη  Ζωή χήρα Ιωάννη Κορρέ ποσό 115,00€ (92,00€ + 23,00€). 

                                                    εισηγείται 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους τετρακοσίων εξήντα ευρώ (460,00€), που θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής, οικονομικού έτους 2013 και θα κατανέμεται ως εξής: Ε.Φ.05072, ΚΑΕ 
0892«Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», 
σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 
 

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

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 460,00€ (τετρακοσίων εξήντα ευρώ), που θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής, οικονομικού έτους 2013 και θα κατανέμεται ως εξής: Ε.Φ.05072, ΚΑΕ 0892 
«Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», για 
πληρωμή δικαστικής δαπάνης, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 150/2013 απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (Τμήμα Α΄). 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων  
Χρήστος Κουρούσης 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
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