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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 65η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2789/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 06/12/2013,  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 03/12/2013.  

 

Θέµα 30
o  

 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.122,16€ σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ. 703/2013 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε επί ανακοπής της Περιφέρειας Αττικής κατά 
της υπ΄αριθµ. 5700/2012 ∆ιαταγής Πληρωµής της κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών που εκδόθηκε επί 
αιτήσεως Πέτρου Μιχάλη. 
 

Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. : 

• Ιάκωβος Προµπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
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. 
∆ερµιτζάκη, 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 ∆ιοίκησης – 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 ∆ηµόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους», 
όπως ισχύει. 
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3. Τις διατάξεις του Π.∆.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.∆ 113/2010(Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες). 
5. Tο  υπ΄ αριθµ. οικ. 225653/1277/22-11-2013 έγγραφο του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας της 

Π.Ε.Α.Α. µε τη συνηµµένη σ΄αυτό υπ΄αριθµ. 703/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και 
της σχετικής αλληλογραφίας. 

  Με την υπ΄αριθµ. 5700/2012 ∆ιαταγή Πληρωµής της κ.Ειρηνοδίκου Αθηνών είχε διαταχθεί η 
Περιφέρεια Αττικής να καταβάλει στον αιτούντα Πέτρο Μιχάλη το ποσό των 15.122,16€ 
νοµιµοτόκως από την εποµένη παραλαβής του υπ΄αριθµ. 31/23-12-2010 τιµολογίου, ήτοι από 
24-12-2010 µέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του. 

    Κατά της ανωτέρω ∆ιαταγής Πληρωµής ασκήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής Ανακοπή, η 
οποία έγινε εν µέρει δεκτή µε την υπ΄αριθµ. 703/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 
Ειδικότερα µε την απόφαση αυτή έγινε δεκτός ο λόγος ανακοπής ως προς τους νόµιµους 
τόκους και κρίθηκε ότι εσφαλµένως µε τη ∆ιαταγή Πληρωµής επιδικάσθηκαν τόκοι από την 
εποµένη της παραλαβής του τιµολογίου, καθότι για την έναρξη τοκοφορίας απαιτείτο επίδοση 
αγωγής κατά τις διατάξεις του Ν∆/τος 496/1974. Επίσης κρίθηκε ότι οι όποιες κρατήσεις 
προβλέπονται από το νόµο θα πραγµατοποιηθούν κατά το χρόνο πληρωµής. Εποµένως στον 
δικαιούχο πρέπει να του καταβληθεί το ποσό των 15.122,16€, αφαιρουµένων βεβαίως των 
νόµιµων κρατήσεων. 

    Επίσης, η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, µε την υπ΄αριθµ. 2432/8-11-2013 
απόφασή της, οµόφωνα αποφάσισε τη µη άσκηση έφεσης κατά της υπ΄ αριθµ. 703/2013 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε επί ανακοπής της Περιφέρειας Αττικής 
κατά της υπ΄αριθµ. 5700/2012 ∆ιαταγής Πληρωµής της κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών. 

                                                   εισηγείται                                                                                           
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.122,16€ σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ. 
703/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε επί ανακοπής της Περιφέρειας 
Αττικής κατά της υπ΄αριθµ. 5700/2012 ∆ιαταγής Πληρωµής της κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών που 
εκδόθηκε επί αιτήσεως Πέτρου Μιχάλη. 
Η ανωτέρω δαπάνη 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 15.122,16€ (δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν 
είκοσι δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτών) σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 703/2013 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε επί ανακοπής της Περιφέρειας Αττικής κατά της 
υπ΄αριθµ. 5700/2012 ∆ιαταγής Πληρωµής της κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών που εκδόθηκε επί 
αιτήσεως Πέτρου Μιχάλη. 
Η ανωτέρω δαπάνη 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». 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης  

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη  

Ιωάννης Αξαρλής  

Ιάκωβος Προµπονάς 
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