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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2968/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 198413 
πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-10-2018. 
 

Θέμα 1 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  
Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού: 72.593,57€ σε εκτέλεση της υπ’αριθ. 2801/2016 
Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ( Τμήμα 15ο Τριμελές) που εκδόθηκε επί της με αρ.κατ.ΑΓ. 
1453/2015 Αγωγής του κ. Γεωργίου Πλαγέρα καθώς και της υπ’αριθ. 800/2018 Απόφασης του Στ΄ 
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εκδόθηκε επί της από 11.04.2017 αίτησης της 
Περιφέρειας Αττικής, για την αναίρεση της υπ’αριθ. 2801/2016 Απόφασης του ΔΕΑ.          
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη  
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 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 Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας 
Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αυτός. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
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6. Την υπ’αριθ.4815/06.03.2017 (ΦΕΚ114/τ.Υ.ΟΔ.Δ./10.3.2017) απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής. 

         7.  Την υπ’ αριθ.425/2017( ΑΔΑ:6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
περί έγκρισης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2018 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018 την υπ’αριθ. 105159/36993/29.12.2017                        
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί επικύρωσης Προϋπολογισμού 
οικ.έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής.          

8. Την υπ’αριθ.423/2017 (ΑΔΑ: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής περί έγκρισης του Προγράμματος  Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ.έτους 
2018, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Tην υπ’αριθ.424/2017 (ΑΔΑ: Φ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
περί έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Αττικής οικ. έτους 2018, καθώς και τις 
τροποποιήσεις του Προγράμματος όπως εγκρίθηκαν και ισχύουν. 

10. Τις υπ’αρ. 84/2018 (ΑΔΑ: 65NO7Λ7-9AX) και 181/2018 ( ΑΔΑ: 6ΥΖΠ7Λ7-Λ0Φ)  Αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με τις οποίες εγκρίθηκαν η 1η  και 2η Τροποποίηση του Π/Υ 
οικ. έτους 2018, καθώς και τις υπ’αρ. 23201/8723/20.04.2018 και 55780/19589/31.07.2018 
Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τεκμαιρόμενης νομιμότητας αυτών.  

11. Την υπ’αριθ. 2801/2016 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ( Τμήμα 15ο Τριμελές) που 
εκδόθηκε επί της με αρ.κατ. ΑΓ 1453/2015 αγωγής του κ. Γεωργίου Πλαγέρα του Ιωάννη,  κατά 
της Περιφέρειας Αττικής, ως καθολικής διαδόχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής 
Αττικής. Με την αγωγή του, ο ενάγων ζητεί αφού γίνει αυτή δεκτή, να υποχρεωθεί  η εναγόμενη 
Περιφέρεια Αττικής, να του καταβάλει εντόκως το ποσό των 42.700,00€ για την προμήθεια  μιας 
ηλεκτρογεννήτριας για τις ανάγκες  της  Δ΄ κατασκήνωσης του Αγίου Ανδρέα, που 
πραγματοποίησε   στα πλαίσια του έργου  «Μελέτες, επισκευή, συντήρηση, πυρόσβεση, 
πυρανίχνευση στην κατασκήνωση Δ΄Αγίου Ανδρέα», ( τιμολόγιο 1/13.05.2009 συν. ποσού 
42.700,00€ με φπα και πρωτόκολλο παραλαβής στα 15.05.2009) βάσει της από 13.04.2009 
σύμβασης με την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατ. Αττικής, που καταρτίστηκε κατόπιν 
της, αρ. 5248/23.12.2008 διακήρυξης και της αρ. 74/09.01.2009 επαναληπτικής δυνάμει της 
246/2008 απόφασης της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής της πρώην ΝΑΑΑ, από τότε που όφειλε 
να του το καταβάλει , άλλως από την ημερομηνία  της έγγραφης όχλησής του, 
( ημερομηνία αίτησης – όχλησης  15.07.2012 και ημερομηνία πρωτοκόλλου 25.07.2012), 
άλλως από την επίδοση  της αγωγής, μέχρι την πλήρη εξόφληση.  
Επίσης με την αγωγή του ο ενάγων, ζητεί την καταβολή ποσού ευρώ: 2.000,00 ως χρηματική 
ικανοποίηση για την ηθική του βλάβη καθώς και την πληρωμή της δικαστικής δαπάνης και την 
αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου αυτού. 
Εδώ σημειώνεται ότι, η εν λόγω προμήθεια ήταν η μόνη  που θα μπορούσε να εκκαθαριστεί και 
ενταλματοποιηθεί, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα δέκα τρία (13)  υποέργα – προμήθειες του 
έργου « Μελέτες, επισκευή κλπ στην κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα» μετά από σχετική απόφαση 
της Δ/ νσης 26ης του ΓΛΚ, στην οποία διαβίβασε η ΥΔΕ  Ανατολικής Αττικής, τις πρώτες από τις 
εν λόγω πρόμήθειες, θεωρώντας αυτές μη νόμιμες, κυρίως λόγω κατάτμισης του έργου, 
εξαιρώντας από τη μη νόμιμη ξεχωριστή ανάθεση ( αντί της ενιαίας διαγωνιστικής διαδικασίας) 
την προμήθεια της εν λόγω  ηλεκτρογεννήτριας. Αν και ζητήθηκε εγγράφως (σχετ. το με αρ. 
πρωτ.  2444/10.01.2013                   έγγραφο)  να προσκομισθεί Δελτίο Αποστολής της 
ηλεκτρογεννήτριας από τον ενάγοντα κατόπιν απαίτησης της ΥΔΕ Ανατ. Αττικής αυτό ουδέποτε 
υποβλήθηκε στη Δ/νση Οικονομικών της ΠΕΑΑ Εδώ επίσης σημειώνεται ότι  η χρηματοδότηση 
του έργου πραματοποιείτο τμηματικά από το Υπουργείο Υγείας , Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης – πρόγραμμα  ΠΔΕ  - ΣΑΕ 093 , αριθ. Λογαριασμού του έργου 2006 ΣΕ 9300001 
και συνολικού προϋπολογισμού  830.000,00€. 

       Το Δικαστήριο με την αριθ. 2801/2016 απόφασή του: 
-Δέχεται εν μέρει την αγωγή  
- Αναγνωρίζει την υποχρέωση της εναγόμενης Περιφέρειας Αττικής, να καταβάλει στον     
ενάγοντα το ποσό των 42.700,00€, εντόκως από την πάροδο εξήντα (60) ημερών από τη 
σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής, με  επιτόκιο υπερημερίας, το επιτόκιο που εφαρμόζει η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προσαυξημένο κατά επτά (7) ποσοστιαίες μονάδες. 

               - Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα. 
12. Την υπ’αριθ.800/2018 Απόφαση του  Συμβουλίου Επικρατείας – Τμήμα Στ΄, που εκδόθηκε επί 

της, από 11.04.2017 αίτησης της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’αριθ.811/2017 
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απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για την αναίρεση της αριθ. 2801/2016 απόφασης του 
ΔΕΑ, με την οποία  
- Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση. 

13.  Το υπ’ αριθ.183847/848/02.10.2018  έγγραφο του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού και 
Δικαστικών Υποθέσεων της ΠΕΑΑ, με το οποίο διαδιβάστηκαν στην Υπηρεσία της Δ/νσης 
Οικονομικών της ΠΕΑΑ, οι ως άνω δικαστικές  αποφάσεις του ΔΕΑ και του Συμβουλίου 
Επικρατείας καθώς και πίνακες υπολογισμού τόκων και αναλυτικές καταστάσεις υπολογισμού 
τόκων από τη ΝΟΜΟΣ ανά εξάμηνο καθώς και εκτύπωση του πίνακα επιτοκίων αναφοράς ΕΚΤ 
από το διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.Το ποσό των  υπολογισθέντων,  από 
16.07.2009 έως και την 20η .11.2018, τόκων, ανέρχεται στο ύψος των 29.893,57€. 
 Στο ίδιο έγγραφό του, το Γραφείο σημειώνει ότι σύμφωνα  με την παρ. 4 του άρθρου 4 του άνω 
ΠΔ/τος 166/2003 «4. Το ύψος του τόκου υπερημερίας που είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει 
ο οφειλέτης υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την 
πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου ["επιτόκιο αναφοράς"] προσαυξημένο κατά 
επτά εκατοστιαίες μονάδες ["περιθώριο"], εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση.  
Το επιτόκιο αναφοράς το οποίο ισχύει την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, 
εφαρμόζεται και για τους επόμενους έξι μήνες», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 243 παρ. 2 του 
Αστικού Κώδικα «Προθεσμία  που έχει προσδιοριστεί σε μήνες λήγει μόλις περάσει  η ημέρα 
του τελευταίου μηνός που αντιστοιχεί σε αριθμό  με  την  ημέρα που  άρχισε,  και  αν  δεν  
υπάρχει αντίστοιχη, η τελευταία ημέρα του μηνός».   

       14.  Την ανάγκη πληρωμής της ως άνω δικαστικής δαπάνης στον κ. Γεώργιο Ι. Πλαγέρα 
  

εισηγούμαστε 
   Τη διάθεση  πίστωσης και έγκριση δαπάνης  ποσού: 72.593,57€ ( εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια 
ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα επτά λεπτά) για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης, σε εκέλεση της 
υπ’αριθ. 2801/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 15ο Τριμελές) πού εκδόθηκε επί 
αγωγής του κ. Γεωργίου Πλαγέρα του Ιωάννη,  κατά της Περιφέρειας Αττικής και της υπ’αριθ. 800/2018 
απόφασης του Στ΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας που εκδόθηκε επί της από 11.04.2017 αίτησης 
της Περιφέρειας Αττικής για αναίρεση της αριθ.2801/2016 απόφασης του ΔΕΑ και το οποίο συνολικό 
ποσό αναλύεται σε: α) κεφάλαιο ποσού 42.700,00€ και β) τόκους ποσού  29.893,57 € - υπολογιζόμενοι 
από 16.07.2009 έως 20.11.2018.  
    Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής - 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το οικονομικό έτος 2018  Ε.Φ.05072, και 
ΚΑΕ 0892.01 «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» 
ως ανωτέρω εκτέθηκαν. 

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

Την αναβολή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

        Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Σαπουνά Αγγελική  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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