
 

 1 

 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(ως προς τα υπογραμμισμένα) 

               
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 13η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 663/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 12-03-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 71829 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 12-03-2019. 
 

Θέμα 9ο 
Εισήγηση για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 5657/18 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών.  

 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ πρωτ: 66608/233//07-03-2019 εισήγηση του Γραφείου 
Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
 
Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά και σας εκθέτουμε τα εξής: 

Με το υπό σχετ. 1 έγγραφο περιήλθε στο Γραφείο μας η ανωτέρω δικαστική απόφαση, η 
οποία κοινοποιήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής την 13-02-2019. 
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Με την ανωτέρω δικαστική απόφαση έγινε δεκτή η από 03-09-2015 αγωγή της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.» και υποχρεώθηκε η Περιφέρεια Αττικής να 
καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 11.332,02€ με το νόμιμο τόκο από 13-09-2013 και μέχρι 
εξοφλήσεως, κηρύχθηκε η απόφαση προσωρινά εκτελεστή για ποσό 4.000,00€ και επιβλήθηκε η 
δικαστική δαπάνη της ενάγουσας σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία ορίστηκε στο ποσό 
των 240,00€. 

Όπως προκύπτει από το άρθρο 513 Κ.Πολ.Δ. κατά της οριστικής απόφασης που εκδίδεται 
ερήμην του εναγομένου (για το θέμα της ερημοδικίας της Περιφέρειας Αττικής, βλ στα ανωτέρω 
σχετικά έγγραφα) μπορεί να ασκηθεί έφεση, σύμφωνα δε με το άρθρο 518 Κ.Πολ.Δ. η προθεσμία 
για την άσκηση έφεσης είναι τριάντα (30) ημέρες και αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης.  

Ως εκ τούτου υφίσταται προθεσμία για την παραδεκτή άσκηση έφεσης, η οποία λήγει την 
15-03-2019.  

Με το υπό σχετ. 5 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού ΠΕΑΑ μας γνωστοποιήθηκε ότι 
επιδικασθέν ποσό αφορά σε ανεξόφλητο ποσό για οχήματα της ΠΕΑΑ που είχε ασφαλίσει η 
ενάγουσα βάσει της 55/2012 σύμβασης και για τα οποία είχαν γίνει και παρατάσεις των 
ασφαλιστήριων συμβάσεων και είχαν παραληφθεί τα ασφαλιστήρια συμβόλαια από τη Δ/νση 
Οικονομικών Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο το ποσό αυτό δεν εξοφλήθηκε διότι η αρμόδια τότε 
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου αρνήθηκε την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, καθότι 
επρόκειτο για οχήματα άνω των 1400cc, για τα οποία η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής για την  εξαίρεση από την απόσυρσή τους εκδόθηκε την 30-01-2014 και δεν είχε 
αναδρομική ισχύ.  

Με βάση τα παραπάνω έχουμε την άποψη ότι χωρεί παραδεκτώς η άσκηση έφεσης  κατά 
της ανωτέρω δικαστικής απόφασης, ωστόσο επί της ουσίας της υπόθεσης δεν αναμένεται η 
έκδοση διαφορετικής απόφασης από τα κατά τα ανωτέρω κριθέντα, καθόσον σύμφωνα με το 
ανωτέρω έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού ΠΕΑΑ τα οχήματα ήταν πράγματι ασφαλισμένα και 
είχαν παραληφθεί τα ασφαλιστήρια συμβόλαια από την ενάγουσα, πλην του κονδυλίου των 
τόκων για το οποίο εισηγούμαστε να ασκηθεί έφεση καθότι η κατά τούτο  κρίση του 
Δικαστηρίου (επιδίκαση νόμιμων τόκων από 13-09-2013) είναι κατά την άποψή μας 
εσφαλμένη. 
  
Ενόψει των παραπάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 
85/11.04.2012) για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 5657/18 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών.  
 

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

 
Την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 5657/18 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών, πλην του κονδυλίου των τόκων για το οποίο αποφασίζεται η άσκηση έφεσης  
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική 
Χρυσικός Φώτιος  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
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