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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 45η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2056/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24-07-2018, 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. 143736 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 19-07-2018. 

 
Θέμα 22ο  

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την καταβολή ποσού συνολικού ύψους 7.832,28€ στην 
εταιρία με την επωνυμία πρώην «ΛΥΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» και ήδη «FOOD FAMILY 
Ι.Κ.Ε.» για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 188/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Τακτική 
Διαδικασία). 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 

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

 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ αριθμ πρωτ. 139262/19-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών ΠΕ Πειραιά στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/11-
04-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση – ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-04-2012), 

2. Το  Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 44403/04-11-2011 Απόφαση περί έγκρισης τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής του Υπουργού Εσωτερικών 
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(ΦΕΚ 2494/τ. Β΄/04-11-2011) και ισχύει, την υπ΄αριθμ. 438/22-12-2016 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΑΔΑ 
Ω6ΞΔ7Λ7-ΙΘΜ) και την υπ΄αριθμ. 109290/39629/2016 απόφαση του γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ. Β΄/29-12-2016) με θέμα «Έγκριση της 
υπ΄αριθμ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία τροποποιείται  ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014 /25/ΕΕ)»,  

4. Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Το Ν. 4281/2014 (Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

6. Το Ν.Δ. 496/1974 καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων Π.Δ./ των 138/98 & 
465/75, 

7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 
8. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄143) όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94), 

9. Το υπ΄αριθμ. 2/92055/0026/20-12-2012 έγγραφο της 26ης Δ/νσης του Γ.Λ.Κ. με θέμα 
«Ανατροπές και Αναλήψεις Υποχρεώσεων» και το υπ΄ αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 
έγγραφο της 26ης Δ/νσης του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του 
προϋπολογισμού των Περιφερειών», 

10. Την υπ΄αριθμ. 66/5-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής 
με θέμα «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής» (ΑΔΑ ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) και την υπ’ αριθμ. οικ. 48105/6-03-2017 Απόφαση 
της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής» (ΦΕΚ 114/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./10-03-2017), 

11.  Την υπ΄ αριθμ. 3025/13-11-2017 (ΑΔΑ 708Γ7Λ7-ΘΒΥ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Κατάρτιση οικονομικού προϋπολογισμού 
Περιφέρειας Αττικής έτους 2018», 

12. Την απόφαση 425/30-11-2017 (ΑΔΑ 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της για το οικ. έτος 2018,  

13.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 105159/36993/29-12-2017 επικύρωση προϋπολογισμού οικ. έτους 
2018 της Περιφέρειας Αττικής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,  

14.  Την υπ’ αριθμ. 84/13-03-2018 (ΑΔΑ 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018, 

15.  Την υπ’ αριθμ. 23201/8723/20-04-2018 επικύρωση της υπ’ αριθμ. 84/13-03-2018 (ΑΔΑ 
65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής, 

16.  Το Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/τ. Α΄/2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις Δικαστικές 
Αποφάσεις», 

17.  Την από 5-12-2014 αγωγή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΛΥΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» κατά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά (πρώην 
Νομαρχίας Πειραιά) της Περιφέρειας Αττικής (που ασκήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Πειραιά), με την οποία ζητήθηκε η εναγομένη Περιφέρεια Αττικής να υποχρεωθεί να καταβάλει 
στην ενάγουσα εταιρία το συνολικό ποσό των 5.117,10 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη 
έκδοσης του υπ΄αριθμ. 54/25-11-2010 τιμολογίου, άλλως από την επομένη της δεκαήμερης 
προθεσμίας εξόφλησης που τάσσεται στην από 3.5.2012 έγγραφη όχληση της ενάγουσας 
εταιρίας, άλλως όλως επικουρικώς, από την επομένη κοινοποίησης της από 5-12-2014 
αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, 

18.  Το γεγονός ότι η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΥΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» μετατράπηκε σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) με την επωνυμία 
«FOOD FAMILY I.K.E.», δυνάμει της υπ΄αριθμ. 37267/15-06-2015 Συμβολαιογραφικής 
Πράξης Τροποποίησης Καταστατικού Ε.Π.Ε. και Μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.,  

19.  Την υπ’ αριθμ. 188/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Τακτική Διαδικασία), 
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σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο: α) δικάζει κατ΄ αντιμωλία των διαδίκων, β) δέχεται την 
αγωγή, γ) αναγνωρίζει ότι η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να καταβάλλει στην ενάγουσα εταιρία 
το ποσό των 5.117,10€ (πέντε χιλιάδων εκατό δεκαεπτά ευρώ και δέκα λεπτών), μαζί με το 
νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη έκδοσης του με αριθμό 54/25-11-2010 τιμολογίου 
και μέχρι την πλήρη εξόφληση (που αντιπροσωπεύει την αμοιβή της για την εκτέλεση της από 
Νοεμβρίου 2010 σύμβασης πώλησης προϊόντων και δη ειδών διατροφής για τη κάλυψη των 
αναγκών των ειδικών εκλογικών συνεργείων που χρησιμοποιήθηκαν από την τέως Νομαρχία 
Πειραιά για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2010) και δ) επιβάλλει σε βάρος της 
εναγόμενης τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας, την οποία ορίζει σε 280€ (διακόσια ογδόντα 
ευρώ), 

20.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 492/31-05-2018  εισήγηση του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού 
και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων προς την Οικονομική Επιτροπή 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 188/2018 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Τακτική Διαδικασία) που εκδόθηκε επί της από 5-12-
2014 αγωγής της εταιρίας με την επωνυμία πρώην “ΛΥΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.” και 
ήδη “FOOD FAMILY I.K.E.” κατά της Περιφέρειας Αττικής»,   

21.  Την υπ΄αριθμ. 1529/5-06-2018 (ΑΔΑ 60ΜΑ7Λ7-Υ43) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’αρίθμ. 
188/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Τακτική Διαδικασία) που εκδόθηκε επί της 
από 05-12-2014 αγωγής της εταιρίας με την επωνυμία πρώην “ΛΥΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 
Ε.Π.Ε.” και ήδη “FOOD FAMILY Ι.Κ.Ε.” κατά της Περιφέρειας Αττικής», με την οποία 
αποφασίστηκε η μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 188/2018 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Πειραιά (Τακτική Διαδικασία), 

22.  Την ανάγκη πληρωμής δαπανών του Φορέα 072 & ειδ. Φορέα 07, Διεύθυνση Οικονομικών 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 

Εισηγούμαστε 
 

Τη διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης συνολικού ύψους #7.832,28# € (επτά χιλιάδων 
οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) για την καταβολή στην εταιρία με την 
επωνυμία πρώην «ΛΥΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» και ήδη «FOOD FAMILY Ι.Κ.Ε.» του 
επιδικασθέντος ποσού ύψους 5.117,10€ (πέντε χιλιάδων εκατό δεκαεπτά ευρώ και δέκα λεπτών) 
μαζί με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη έκδοσης του υπ΄αριθμ. 54/25-11-2010 
τιμολογίου και μέχρι την πλήρη εξόφληση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 188/2018 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Πειραιά (Τακτική Διαδικασία). 
 

 ΠΟΣΑ (ευρώ) 
ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝ ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΤΟΚΩΝ  
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 188/2018 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Πειραιά - Τακτική Διαδικασία 5.117,10€ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΟΚΩΝ (υπολογισμένων από 
26/11/2010 έως 31/10/2018) 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 188/2018 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Πειραιά - Τακτική Διαδικασία 2.435,18€ 
Δικαστική δαπάνη κατά της Περιφέρειας Αττικής 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 188/2018 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Πειραιά - Τακτική Διαδικασία 280,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 7.832,28€ 
 
Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού φορέα 
07.072 της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά του οικ. έτους 2018 στον ΚΑ.Ε. 0892.01 (πάσης 
φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων) για ποσό 
7.832,28€ (επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών). 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
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Τη διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης συνολικού ύψους #7.832,28# € (επτά χιλιάδων 
οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) για την καταβολή στην εταιρία με την 
επωνυμία πρώην «ΛΥΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» και ήδη «FOOD FAMILY Ι.Κ.Ε.» του 
επιδικασθέντος ποσού ύψους 5.117,10€ (πέντε χιλιάδων εκατό δεκαεπτά ευρώ και δέκα λεπτών) 
μαζί με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη έκδοσης του υπ΄αριθμ. 54/25-11-2010 
τιμολογίου και μέχρι την πλήρη εξόφληση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 188/2018 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Πειραιά (Τακτική Διαδικασία). 
 

 ΠΟΣΑ (ευρώ) 
ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝ ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΤΟΚΩΝ  
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 188/2018 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Πειραιά - Τακτική Διαδικασία 5.117,10€ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΟΚΩΝ (υπολογισμένων από 
26/11/2010 έως 31/10/2018) 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 188/2018 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Πειραιά - Τακτική Διαδικασία 2.435,18€ 
Δικαστική δαπάνη κατά της Περιφέρειας Αττικής 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 188/2018 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Πειραιά - Τακτική Διαδικασία 280,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 7.832,28€ 
 
Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού φορέα 
07.072 της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά του οικ. έτους 2018 στον ΚΑ.Ε. 0892.01 (πάσης 
φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων) για ποσό 
7.832,28€ (επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών). 
 
 
 Τα τακτικά μέλη της Ο.Ε. κα Φωτ. Βρύνα και κα Αλεξ. Μπαλού και το αναπληρωματικό μέλος 

κα Αν. Μεθυμάκη, δηλώνουν λευκό. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή  
Μπαλού Αλεξάνδρα 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
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