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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 59η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2432/2013 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 08/11/2013,  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 05/11/2013.  

 
Θέμα 6o  

Εισήγηση σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ. 703/2013 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε επί ανακοπής της Περιφέρειας Αττικής κατά της υπ’ αρ. 
5700/2012 Διαταγής Πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική 
Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής με αρ. πρωτ. 209185/1185/30-10-2013 έγγραφο του γραφείου Νομικής 
Υπηρεσίας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής σύμφωνα με το οποίο:  
 
Διαβιβάζει την 703/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και σας εκθέτει τα εξής:: 
 Με την υπ’ αρ. 5700/2012 Διαταγή Πληρωμής είχε διαταχθεί η Περιφέρεια Αττικής να 
καταβάλει στον αιτούντα (Πέτρο Μιχάλη) το ποσό των 15.122,16 € νομιμοτόκως από την επομένη 
παραλαβής του υπ’ αρ. 31/23-12-2010 τιμολογίου, ήτοι από 24-12-2010 μέχρι την πλήρη και 
ολοσχερή εξόφλησή του.  
 Όπως μας είχε ενημερώσει η αρμόδια υπηρεσία κατόπιν πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού και επαναληπτικών αυτού ανατέθηκε με την από 29-10-2010 σύμβαση στον αιτούντα, 
ο οποίος αναδείχθηκε μειοδότης, η έκδοση πρακτικών της ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης, που 
πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Παιανίας στις 29, 30, 31 Οκτωβρίου και 1, 2 Νοεμβρίου 2008. Η 
σχετική δαπάνη κρίθηκε μη νόμιμη από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Ανατολικής 
Αττικής, με το σκεπτικό ότι δεν αιτιολογήθηκε επαρκώς η συνάφεια της δαπάνης με τους 
επιδιωκόμενους σκοπούς της Ν.Α.Α.Α. και δεν προβλέπεται η εκτέλεση της  συγκεκριμένης 
δαπάνης ρητά από διάταξη νόμου ή κανονιστική διοικητική πράξη. Ακολούθως το Τμήμα Λογιστικής 
Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής επανυπέβαλε με το υπ’ αρ. πρωτ. 49951/7-7-2011 έγγραφό του τα δικαιολογητικά 
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προκειμένου να επανεξεταστεί η δυνατότητα ενταλματοποίησης της δαπάνης. Η Δ/νση 26η  
Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία επελήφθη ενόψει της διαφωνίας που ανέκυψε, 
απεφάνθη υπέρ των απόψεων της Υ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να 
μην εξοφληθεί το τιμολόγιο που είχε υποβάλει ο αιτών ποσού 15.122,16 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 5.5%).  
 Κατά της ανωτέρω Διαταγής Πληρωμής ασκήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής Ανακοπή, η 
οποία έγινε εν μέρει δεκτή  με την προρρηθείσα υπ’ αρ. 703/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών.  
Ειδικότερα με την ανωτέρω απόφαση κρίθηκε, αναφορικά με το ζήτημα ως προς το οποίο έχει 
ανακύψει διαφωνία μεταξύ της Δ/νσης Οικονομικού και των Υπηρεσιών του ΓΛΚ, ότι οι διατάξεις του 
ΠΔ/τος 30/1996 προβλέπουν την πραγματοποίηση τέτοιων δαπανών, όπως υποστήριζε και το 
Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής.  
Περαιτέρω κρίθηκε ότι ορθά σε κάθε περίπτωση εκδόθηκε η Διαταγή Πληρωμής, διότι δεν πρόκειται 
για διοικητική σύμβαση αφού με αυτήν δεν επιδιώκεται δημόσιος σκοπός, ούτε εμπεριέχει ρήτρες 
δημόσιας εξουσίας.  
Επίσης κρίθηκε ότι οι όποιες κρατήσεις προβλέπονται θα πραγματοποιηθούν κατά το χρόνο 
πληρωμής.  
Τέλος έγινε δεκτός ο λόγος ανακοπής ως προς τους νόμιμους τόκους και κρίθηκε ότι εσφαλμένως 
με την Διαταγή Πληρωμής επιδικάσθηκαν τόκοι από την επομένη της παραλαβής του τιμολογίου, 
καθότι για την έναρξη τοκοφορίας απαιτείτο επίδοση αγωγής κατά τις διατάξεις του ΝΔ/τος 
496/1974.  
Με τα παραπάνω δεδομένα έγινε εν μέρει δεκτή η ανακοπή της Περιφέρειας Αττικής, ακυρώθηκε η 
Διαταγή Πληρωμής κατά ένα μέρος και δη ως προς τους επιδικασθέντες με αυτήν τόκους και 
επικυρώθηκε ως προς το επιδικασθέν κεφάλαιο των 15.122,16 €, συμψηφίστηκαν δε τα δικαστικά 
έξοδα. 
Ενόψει των παραπάνω κρίσεων του Δικαστηρίου άποψή μας είναι ότι δεν συντρέχει λόγος να 
ασκηθεί έφεση, αφού όπως προκύπτει από τα έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών ο λόγος μη 
πληρωμής ήταν η άρνηση της ΥΔΕ  με την αιτιολογία  ότι η δαπάνη δεν εμπίπτει στους σκοπούς 
της Ν.Α.Α.Α., το δε Δικαστήριο έκρινε αντίθετα ότι εμπίπτει στους σκοπούς της Ν.Α.Α.Α., όπως 
υποστηρίζει και η  Δ/νση Οικονομικού ΠΕΑΑ, ενώ όσον αφορά του τόκους έγινε δεκτή η ανακοπή 
και ακυρώθηκε κατά το μέρος τούτο η Διαταγή Πληρωμής.  
 Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως 
ισχύει για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ. 703/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών. 
 

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

 

την μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αρ. 703/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών που 
εκδόθηκε επί ανακοπής της Περιφέρειας Αττικής κατά της υπ’ αρ. 5700/2012 Διαταγής Πληρωμής 
της κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου 
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