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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 1

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 66/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 10/1/2014,  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 7/1/2014.  

 
Θέμα 3o εκτός ημερησίας διάταξης  

Έκδοση απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Χρήστος Κουρούσης  
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

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

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενημερώνει τα μέλη για 
την με αρ. πρωτ. 3798/9-1-2014 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής, σύμφωνα με την οποία αναφέρονται τα εξής:  
 
 Με το με αριθμ. πρωτ. οικ. 251776/18.12.2013 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα έγγραφο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας α) η υπ’ αριθμ. 57216/2013 διαταγή 
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών εκδοθείσα κατόπιν της από 22.11.2013 αίτησης της εταιρείας 
«LM CONSTRUCTION AKTE», β) η υπ’ αριθμ. 57217/2013 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών εκδοθείσα κατόπιν της από 21.10.2013 αίτησης του Δημητρίου Β. Διαμαντάκη και γ) η υπ’ 
αριθμ. 57218/2013 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών εκδοθείσα κατόπιν της από 
21.10.2013 αίτησης της εταιρείας «Γ. ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τις 
οποίες διατάσσεται η Περιφέρεια Αττικής να καταβάλει αντίστοιχα α) στην εταιρεία «LM 
CONSTRUCTION AKTE» εντόκως από 5.3.2013, 5.846,19 ευρώ (4.753,00 + 1.093,19 ΦΠΑ 23%) 
και 195 ευρώ για δικαστική δαπάνη, β) στον Δημήτριο Διαμαντάκη εντόκως από 5.3.2013, 715,86 
ευρώ (582 + 133,86 ΦΠΑ 23%) και 120 ευρώ για δικαστική δαπάνη και γ) στην εταιρεία «Γ. 
ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εντόκως από 4.3.2013, 13.601,34 ευρώ 
(11.058,00 + 2.543,34 ΦΠΑ 23%) και 310 ευρώ για δικαστική δαπάνη, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα σε κάθε διαταγή πληρωμής. 
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Τα εν λόγω ποσά αφορούν υπηρεσίες που παρείχαν οι ανωτέρω αιτούντες με τη διάθεση 
οχημάτων-μηχανημάτων τους για την αντιμετώπιση πυρκαγιών που έλαβαν τους θερινούς μήνες 
του 2012 στην Ανατολική Αττική. 

Με δεδομένο ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία των φακέλων που έλαβε υπόψη του ο 
Ειρηνοδίκης Αθηνών για την έκδοση των εν λόγω διαταγών πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 
τέθηκαν υπόψη μας: α) οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν, β) γι’ αυτές εκδόθηκαν τιμολόγια τα οποία 
υπεβλήθησαν στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, γ) τα Ημερήσια Δελτία Οχήματος – 
Προσωπικού ελέγχθηκαν από τον αρμόδιο υπάλληλο και θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο 
Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Αν. Αττικής, δ) οι Συγκεντρωτικοί Λογαριασμοί ελέγχθηκαν και 
εγκρίθηκαν ομοίως αρμοδίως, ε) η Οικονομική Επιτροπή με τις υπ’ αριθμ. 1094, 1170, 1964, 
1965/2012 αποφάσεις της ενέκρινε τις σχετικές δαπάνες για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
από τους αιτούντες και στ) η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 2105/4.10.2013 απόφασή της 
αποφάσισε ομόφωνα για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά αντίστοιχων διαταγών πληρωμής που 
εκδόθηκαν κατόπιν αιτήσεων των ίδιων και άλλων προσώπων για την ίδια αιτία (αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών) σε άλλα χρονικά διαστήματα (καλοκαίρι 2011), 

θεωρούμε ότι τυχόν άσκηση ανακοπών κατά των εν λόγω διαταγών πληρωμής όχι μόνο δεν 
θα ωφελήσει σε τίποτα την Περιφέρεια, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις έχουν αναγνωρισθεί από την 
ίδια, αλλά αντίθετα θα την επιβαρύνουν και με επιπλέον τόκους, καθώς και με τη δικαστική δαπάνη 
των ανακοπών. 
Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε την έκδοση απόφασης για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων (ανακοπών) 
κατά των ως άνω διαταγών πληρωμής. 
 

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

 
τη μη άσκηση ένδικου μέσου (ανακοπών) κατά των με αριθμ. 57216/2013, 57217/2013 και 
57218/2013 διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο 
παραπάνω σκεπτικό. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαμπος Καραθάνος  
Χρήστος Κουρούσης 
Ιάκωβος Προμπονάς 
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