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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 27η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1375/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 95417 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
17-05-2018. 

 
Θέμα 42ο  

Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’αρ.4990/2017 αναγνωριστικής απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιώς. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεθυμάκη Άννα 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρά. 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 381/10.05.2018 εισήγηση του Γραφείου Νομικού 
Συντονισμού & Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Στις 27.4.2018 κοινοποιήθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή η υπ’αρ.4990/2017 αναγνωριστική 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς η οποία κάνει δεκτή την υπ’αρ.524/283/2016 
αγωγή του Στέφανου Μπονάτου κατά της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Με την από 28.1.2016 αγωγή της ο ενάγων αιτήθηκε να του επιδικαστούν με τη νομική βάση του 
αδικαιολογήτου πλουτισμού (αρ.904 ΚΠολΔ) 44.310,12€ εντόκως για τους εξής λόγους. Το δικαστήριο 
έκρινε ότι εφόσον εκτελέστηκε το έργο ή παρήχθησαν οι αιτούμενες υπηρεσίες ή εργασίες ακόμα και 
υπό το καθεστώς άκυρης σύμβασης, ο αντισυμβαλλόμενος του παρέχοντος (βλ. η Περιφέρεια Αττικής) 
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που δέχεται το έργο ή τις υπηρεσίες στο πλαίσιο της άκυρης σύμβασης, υποχρεούται να αποδώσει 
την ωφέλεια την οποία απέκτησε χωρίς νόμιμη αιτία. Ας σημειωθεί ότι η αιτιολογία του αδικαιολόγητου 
πλουτισμού εφαρμόζεται σε περίπτωση άκυρης σύμβασης, όπως στην παρούσα περίπτωση, που δεν 
συνήφθη νομίμως αλλά μόνο προφορικώς, χωρίς την τήρηση οιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας. Η 
απόφαση έκρινε ότι η επίδικη διαφορά είναι ιδιωτική και δεν δέχθηκε ότι επρόκειτο για διοικητική 
σύμβαση (δηλ. διαφορά ουσίας υπαγόμενη στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, στην οποία 
ο ένας από τους συμβαλλόμενους είναι ΟΤΑ και η οποία εξυπηρετεί κατά περιεχόμενο δημόσιο 
σκοπό, εντασσόμενο στο πλαίσιο του δημοσίου συμφέροντος και υπό ιδιαίτερο καθεστώς προνομίων 
και υποχρεώσεων που αντιστοιχούν και προσιδιάζουν την άσκηση δημόσιας εξουσίας).  
 
Σύμφωνα με τα όσα έκανε δεκτά η ανωτέρω απόφαση, ο ενάγων εργολάβος δημοσίων έργων, 
συνήψε προφορικά στις 20.12.2010 με το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιώς της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οποίου υπεισήλθε η 
Περιφέρεια Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου της αναδιαρρύθμιση του τέταρτου ορόφου 
του κτιρίου επί της Ακτής Ποσειδώνος αρ.14-16, προκειμένου να εγκατασταθούν εκεί από 1.1.201 οι 
υπηρεσίες της ΠΕ Νήσων και το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, έναντι αμοιβής 
καθοριζόμενης σύμφωνα με τα επίσημα εγκεκριμένα τιμολόγια ΥΠΕΧΩΔΕ, πλέον του αναλογούντος 
ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου εκ 18% πλέον ΦΠΑ εκ 23%.  
 
Η απόφαση έκρινε ότι παρότι ο ενάγων εκτέλεσε κανονικά και παρέδωσε τις συμφωνηθείσες εργασίες 
και παρά τις οχλήσεις του και ενώ η ΠΕ παρέλαβε ανεπιφύλακτα το έργο και οι σχετικές υπηρεσίες της 
ΠΕ Νήσων στεγάζονται απρόσκοπτα στους παραδοθέντες χώρους, η Περιφέρεια Αττικής δεν του έχει 
καταβάλει ακόμα τν συμφωνηθείσα αμοιβή του ανερχόμενη στο ποσό των 44.310,12€.  
 
Ο ενάγων είχε ως μάρτυρες του τους κ.κ.Αριστείδη Μαραλέτο και Αντώνιο Καψιώχα, οι οποίοι έδωσαν 
ένορκες καταθέσεις ενώπιον συμβολαιογράφου. 
Η απόφαση απέρριψε όλες τις ενστάσεις της Περιφέρειας Αττικής (παραγραφή, καταχρηστική άσκηση 
δικαιώματος). Τελικώς επιδίκασε το αιτηθέν ποσό των 44.310,12€ εντόκως από την επίδοση της 
αγωγής από τον Φεβρουάριο του 2016 και δικαστική δαπάνη 1.400€. 
 
Ως μοναδικά αμφισβητούμενα ζητήματα είναι κατά πρώτον η πιθανή εκ μέρους της Περιφέρειας 
αμφισβήτηση περί της νομικής φύσεως της μεταξύ των μερών σύμβασης ως διοικητικής και όχι 
ιδιωτικής όπως έκρινε η παρούσα απόφαση. Το γεγονός ότι η μεταξύ των μερών σύμβαση ήταν 
προφορική (αλλά και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών) συνεπάγεται ότι δεν είναι ευχερής η 
διαπίστωση του εάν η Περιφέρεια Αττικής διατήρησε καθεστώς προνομίων και υποχρεώσεων που 
αντιστοιχούν και προσιδιάζουν την άσκηση δημόσιας εξουσίας, προκειμένου η σύμβαση να κριθεί ως 
διοικητική. 
 
Μία σύμβαση είναι διοικητική, αν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου και με τη σύναψη της συμβάσεως επιδιώκεται η ικανοποίηση σκοπού, τον 
οποίο ο νόμος έχει αναγάγει σε δημόσιο, το δε Ελληνικό Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου, είτε βάσει του κανονιστικού καθεστώτος που διέπει τη σύμβαση, είτε βάσει ρητρών που 
προβλέπονται κανονιστικώς και έχουν περιληφθεί στη σύμβαση και που αποκλίνουν από το κοινό 
δίκαιο, βρίσκεται, προς ικανοποίηση του εν λόγω σκοπού, σε υπερέχουσα θέση απέναντι στο 
αντισυμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή σε θέση μη προσιδιάζουσα στον δυνάμει των διατάξεων του 
ιδιωτικού δικαίου συναπτόμενο συμβατικό δεσμό (ΟλΑΠ 7/2001, ΣτΕ 1372/2007). Θεωρείται δε ότι 
παρεκκλίνουν από το κοινό δίκαιο και παρέχουν υπερέχουσα θέση στο Δημόσιο ή ν.π.δ.δ, οι διατάξεις 
ή οι ρήτρες εκείνες, που παρέχουν στα ανωτέρω (Δημόσιο ή ν.π.δ.δ), τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν 
τα συμφέροντα τους, επιβάλλοντας κυρώσεις για παραβάσεις της σύμβασης ή γενικότερα, 
επεμβαίνοντας μονομερώς προς διαμόρφωση του συμβατικού δεσμού. Συνεπώς, για τον 
χαρακτηρισμό μιας σύμβασης ως διοικητικής είναι απαραίτητη η σωρευτική συνδρομή και των τριών 
πιο πάνω κριτηρίων (ΑΠ 820/2012, ΕΦΘΕΣΑΛ 497/2018 «ΝΟΜΟΣ»). Στην προκειμένη περίπτωση ο 
σκοπός της σύμβασης (η αναδιαρρύθμιση του 4ου ορόφου του κτιρίου στην Ακτή Ποσειδώνος αρ.14 
δεν έχει αναχθεί από νομοθετική διάταξη ως δημόσιος σκοπός). Επιπλέον, δεν συνάγεται από την 
προφορική σύμβαση που συνήφθη μεταξύ των μερών καθώς και από τον τρόπο εκτέλεσης των 
εργασιών η ύπαρξη προνομίου υπέρ της τότε Νομαρχίας Πειραιά που συνίσταται στην επιβολή 
ποινικών ρητρών κατά του εργολάβου για παράβαση συγκεκριμένων όρων της συμφωνίας τους ή 
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δικαίωμα της να λήξει μονομερώς την σύμβαση. Τέτοια στοιχεία δεν μας παρασχέθηκαν από τις 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, που δήλωσαν άγνοια για την εν λόγω προφορική σύμβαση. 
 
Κατά δεύτερον, αμφισβητούμενο ζήτημα είναι το ύψος της δικαστικής δαπάνης των 1400€, που όρισε 
η επίδικη απόφαση υπέρ του ενάγοντος. Ο υπολογισμός της δικαστικής δαπάνης, σε περίπτωση που 
το αντικείμενο της δίκης αποτιμάται χρηματικώς, γινόταν  βάσει των άρθρων 100 επ. του παλαιού 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν.Δ.  3026/1954) και ήδη από 17-9-2013 με τα άρθρα 63 επ. του Νέου Κώδικα 
(Ν. 4194/2013). Στη δικαστηριακή πρακτική, σε περίπτωση καταψηφιστικής αγωγής, όταν δεν 
παρατίθεται ειδικός κατάλογος εξόδων και δεν υπάρχουν ειδικές αποκλίσεις (π.χ. 
πραγματογνωμοσύνες), τα έξοδα που αποδίδονται, υπολογίζονται, χάριν ευκολίας, σε περίπου 4% για 
τον ενάγοντα επί του αιτηθέντος (και επιδικασθέντος) ποσού, με βάση τις πρόνοιες του Κώδικα 
Δικηγόρων (2% για τη σύνταξη αγωγής + 1% για σύνταξη προτάσεων + 1% για αναλογία δικ. 
Ενσήμου και λοιπά έξοδα), ενώ για τον εναγόμενο σε 2% περίπου (για σύνταξη προτάσεων). Σε 
περίπτωση δε ευδοκιμήσεως αναγνωριστικής αγωγής τα έξοδα υπολογίζονται σε ποσοστό 3% 
περίπου για τον ενάγοντα (2% για τη σύνταξη αγωγής + 1% για σύνταξη προτάσεων), συν επιπλέον 
ποσό ανάλογα και με τον αριθμό των επιδόσεων, ενώ για τον εναγόμενο παραμένει σε  2% περίπου.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, το ποσό των 1400€ αντιστοιχεί στο 3% περίπου για τον ενάγοντα κ. Μπονάτο 
(1.329€ περίπου) συν το κόστος μίας επιδόσεως (44€) και για στρογγυλοποίηση 1400€. Ως εκ τούτου 
λόγος για άσκηση εφέσεως λόγω παράβασης διατάξεως για τον ορθό υπολογισμό της δικαστικής 
δαπάνης, δεν υφίσταται. 
Από τα ανωτέρω εκτιθέμενα και από το πλήρως αιτιολογημένο σκεπτικό της υπ’ αρ.4990/2017 
αναγνωριστικής απόφασης δεν προκύπτει λόγος για την άσκηση ενδίκου μέσου.  
Ας σημειωθεί ότι το γεγονός ότι η απόφαση είναι αναγνωριστική δεν εμποδίζει την τοκοφορία της από 
τον χρόνο της επίδοσης της επιδίκου αγωγής , όπως η ανωτέρω απόφαση έκρινε. 
Ως εκ τούτου αιτούμαστε να εγκριθεί η μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’αρ.4990/2017 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που επιδόθηκε στις 27.4.2018 (προθεσμία 
κατάθεσης εφέσεως στις 26.5.2018). 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’αρ.4990/2017 αναγνωριστικής απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιώς. 

 
 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μεθυμάκη Άννα δηλώνει λευκό. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Δημάκος Δημήτρης 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεθυμάκη Άννα 
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