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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 40η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2176/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
465831 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 13-08-2019. 
 

Θέμα 48ο  
Η υπ’αρ. 597/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Τακτική), που εκδόθηκε επί της 
από 18-11-2010 Αγωγής με αριθμό κατάθεσης 971/2010 της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την 
επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο “PROBANK”, που εδρεύει στο Μοσχάτο 
Αττικής, οδός Πειραιώς αρ.74, νόμιμα εκπροσωπούμενης κατά της τέως Νομαρχίας Πειραιά και ήδη 
Περιφέρειας Αττικής, «Π.Ε. Πειραιά και Νήσων. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
  Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  υπ’ 
αριθμ πρωτ: 454174/07-08-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών 
Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
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    Σχετικά με την υπ’αρ. 597/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιά, που εκδόθηκε επί της από 18-
11-2010 Αγωγής με αριθμό κατάθεσης 971/2010 της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία 
«ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο “PROBANK”, που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, 
οδός Πειραιώς αρ.74 νόμιμα εκπροσωπούμενης κατά της τέως Νομαρχίας Πειραιά και ήδη Περιφέρειας 
Αττικής, ΣΑΣ αναφέρουμε τα εξής: 
 

Η υπ’αρ. 597/2018  απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιά, στο ΣΚΕΠΤΙΚΟ της, μεταξύ άλλων, 
δέχθηκε ότι:  

     «…………..Από τα επίδικα αυτά τιμολόγια πώλησης-δελτία αποστολής με τα αναγραφόμενα 
σε αυτά πωληθέντα είδη, τα οποία παρέλαβε ανεπιφύλακτα η εναγομένη δια των αρμοδίων 
υπαλλήλων της υπογράφοντας τα αντίστοιχα παραστατικά, έχουν εξοφληθεί, κατόπιν καταβολών της 
εναγομένης τα υπ. αριθμ. 542/3-8-2005, 574/29-8-2005, 577/30-8-2005, 278/30-8-2005, 579/30-8-2005, 
589/2-9-2005 και 609/8-9-2005 τιμολόγια πώλησης-δελτία αποστολής, συνολικού ποσού 4.918, 69 
ευρώ και συνεπώς κατά τους ισχυρισμούς της ενάγουσας Τράπεζας, οφείλονται τα υπόλοιπα 
προαναφερθέντα τιμολόγια πώλησης-δελτία αποστολής, συνολικού ποσού 5.516,84 ευρώ. Ωστόσο, 
από το αρ. πρωτ. 99104/12-10-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής 
Λειτουργίας, καθώς και τις από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών «ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» 
της εκχωρήτριας, πιστούχου, προμηθεύτριας, εταιρείας, “HSU ΑΕ”, για τα οικονομικά έτη 2005-2006 
που προσκομίζει μετ’ επικλήσεως η εναγομένη και δεν αμφισβητήθηκαν, όπου αναγράφονται οι αριθμοί, 
οι ημερομηνίες έκδοσης και η αξία εκάστου των λοιπών επιδίκων τιμολογίων πώλησης- δελτίων 
αποστολής, φερόμενων ως ανεξόφλητων, οι αριθμοί και οι ημερομηνίες εκδόσεως των ενταλμάτων 
πληρωμής τους, ως και οι ημερομηνίες πληρωμής με τους αντίστοιχους αριθμούς επιταγών εξόφλησης, 
αποδεικνύεται ότι τα υπόλοιπα φερόμενα, με την αγωγή ως ανεξόφλητα επίδικα υπ’αρ. 45/10-8-2005, 
575/29-8-2005, 580/30-8-2005, 582,583/31-8-2005,588,590,591,592/2-9-2005, 594,595,596/5-9-2005, 
601/7-9-2005, 607,608/8-9-2005 τιμολόγια πώλησης/δελτία αποστολής, συνολικού ποσού 5.252,76 
ευρώ, αφού διαβιβάστηκαν στην Διεύθυνση Οικονομικών, ενταλματοποιήθηκαν και 
εξοφλήθηκαν ολοσχερώς. Παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα από την ενάγουσα.        

Όσον αφορά δε, τα επίδικα υπ’ αριθμ. 541/3-8-2005 και 552/4-8-2005 τιμολόγια πώλησης-
δελτία αποστολής ποσού 72,19 ευρώ και 191, 89 ευρώ, αντίστοιχα, άρα συνολικού ποσού 264,08 
ευρώ, ουδέποτε διαβιβάστηκαν στην Διεύθυνση Οικονομικών και ως εκ τούτου δεν 
ενταλματοποιήθηκαν και, συνακόλουθα, δεν εξοφλήθηκαν. Εφόσον όμως τα αναγραφόμενα στα 
παραπάνω επίδικα τιμολόγια-δελτία αποστολής πωληθέντα αναλώσιμα είδη, παρελήφθησαν 
ανεπιφύλακτα από την εναγομένη δια των αρμοδίων υπαλλήλων της, που υπέγραψαν τα ανωτέρω 
επίδικα, ανεξόφλητα παραστατικά και χρησιμοποιήθηκαν οι προμήθειες αυτές από την εναγομένη, 
κατά συνέπεια, τα ως άνω επίδικα (2) τιμολόγια πώλησης-δελτία αποστολής εξακολουθούν να 
οφείλονται,  καταστάσα ούτως η εναγόμενη υπερήμερη ως προς την καταβολή του τιμήματος 
αυτών, συνολικού ύψους 264,08 ευρώ. Σύμφωνα με ρητό όρο της ανωτέρω σύμβασης εκχωρήσεως-
ενεχυριάσεως απαιτήσεως, η ενεχύραση των απαιτήσεων συνεπάγεται την εκχώρηση αυτών προς την 
πιστώτρια, Τράπεζα, ενάγουσα. Επομένως, η ενεχυρούχος, πιστώτρια, Τράπεζα, ενάγουσα, έχει 
καταστεί, από την επίδοση της σύμβασης αυτής στην εναγομένη, μοναδική δικαιούχος, ως εκδοχέας των 
ενεχυρασμένων ενδίκων απαιτήσεων, που ανέρχονται, γενομένης εν μέρει δεκτής και ως κατ’ ουσίαν 
βάσιμης της παραδεκτά προβληθείσας εκ μέρους της εναγομένης δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της, 
ένστασης εξόφλησης των επιδίκων τιμολογίων-δελτίων αποστολής. 

 Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω, πρέπει η ένδικη αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή και ως 
κατ’ ουσίαν βάσιμη και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει  στην ενάγουσα το ποσό των 
264,08 ευρώ, για την αξία των ανωτέρω ανεξόφλητων τιμολογίων πώλησης-δελτίων αποστολής, με το 
νόμιμο τόκο από την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την έκδοση εκάστου προαναφερθέντος 
τιμολογίου πώλησης-δελτίου αποστολής, 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 (7) 
εκατοστιαίες μονάδες (“περιθώριο”) μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της οφειλής…… κλπ» 
 

Σύμφωνα με το Διατακτικό της ως άνω απόφασης 
ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων. 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο. 
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή. 
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των διακοσίων  

εξηντατεσσάρων ευρώ και οκτώ λεπτών (264, 08), με το νόμιμο τόκο από την πάροδο εξήντα (60) 
ημερών από την έκδοση εκάστου των αναφερομένων στο σκεπτικό της παρούσας (απόφασης) 
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τιμολογίων πώλησης-δελτίων αποστολής 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 
(7) εκατοστιαίες μονάδες (“περιθώριο”), μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της οφειλής. 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγομένη σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το ύψος των 
οποίων ορίζει σε ποσό εβδομήντα (70,00) ευρώ. 

*************** 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας έχει να 

αναφέρει ότι: 
    1)     Στην προκειμένη περίπτωση η ενάγουσα με την αγωγή της ζητούσε την επιδίκαση ποσού 
5.252,76 ευρώ για ανεξόφλητα τάχα τιμολόγια πώλησης και με την ως άνω απόφαση, της 
επιδικάστηκε το ποσό των “264,08 ευρώ” με τον νόμιμο τόκο βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει 
η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα κλπ. 
 
         Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι άσκησης του ενδίκου 
μέσου της έφεσης της Περιφέρειας Αττικής κατά της με αρ. 597/2018  Αποφάσεως του 
Ειρηνοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Τακτική ), ενόψει του ότι ουδείς πρόσφορος ουσιαστικός και 
νομικός λόγος υφίσταται προς τούτο, αφού η ως άνω απόφαση δέχτηκε την ένσταση εξοφλήσεως 
μας για όλα τα τιμολόγια πώλησης πλην (2) δύο τιμολογίων πώλησης-δελτία αποστολής υπ’αρ. 
541/3-8-2005 και 552/4-8-2005 αντίστοιχα  ποσού 72,19 ευρώ και 191,89 ευρώ έκαστο, τα οποία 
ουδέποτε ενταλματοποιήθηκαν από την υπηρεσία μας (σύμφωνα και με τις απόψεις της Υπηρεσίας 
μας). Όμως, η υπηρεσία μας παρέλαβε ανεπιφύλακτα τα πωληθέντα αναλώσιμα είδη  συνολικής 
αξίας 264,08 ευρώ (72,19+191,89), και χρησιμοποίησε τις προμήθειες αυτές συνεπώς τα 
προαναφερόμενα (2) δύο τιμολόγια εξακολουθούν να οφείλονται από εμάς. Ως εκ τούτου 
συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν συνιστάται, κατά την άποψη της νομικής υπηρεσίας, η άσκηση του 
ενδίκου μέσου της εφέσεως . 

 
Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι άσκησης ενδίκου μέσου 

εφέσεως της Περιφέρειας Αττικής κατά της με αρ. 597/2018 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Πειραιά 
(Διαδικασία Τακτική), αφού σε περίπτωση άσκησης εφέσεως, θα δημιουργούσε περαιτέρω έξοδα για 
την Περιφέρεια Αττικής.  
        Επειδή κατ’ άρθρο 176 παρ.1 περ.ι του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της 597/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Διαδικασία 
Τακτική). 
 
 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζαχαρίας Πελέκης δηλώνει λευκό. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

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