
 1 

                  
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. 2208/2019 
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 27ο εκτός ημερήσιας διάταξης   
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #21.380,88€# για την πληρωμή 
δικαστικής δαπάνης, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 21138/2018 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 30ο, Μονομελές) 
 
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 

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 (3) τρία 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 7 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
καθώς επιμηκύνεται η περίοδος τοκοφορίας,, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη :  
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1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τον Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018). 

2. Το Ν. 4270/2014 «Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
3. Το Π.Δ. 80/2016 περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
4. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α/2010) «περί οργανισμού λειτουργίας της Περιφέρειας», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018.  
5. Το Ν. 4071/2012 άρθρο 5 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφερειών», το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010. 
6. Την υπ’ αριθ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

περί εκλογής Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής. 

7. Την υπ’ αριθ. 8840/13-1-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17-1-
2017) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, 
σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 14027/20-1-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής (ΦΕΚ 97/Τ.39 και τ.Β΄/23.01.2017) και την υπ’ αριθ. 53499/13-3-2017 απόφαση 
της Περιφερειάρχη Αττικής και ισχύει. 

8. Την υπ’ αριθ. 48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής (ΦΕΚ 114/τ΄  
Υ.Ο.Δ.Δ./10.03.2017).  

9. Τις υπ’ αριθ. 349/2018 (ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) & 162/2019 (ΑΔΑ: ΨΜ1Δ7Λ7-ΜΗΜ) αποφάσεις 
του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής και την 2η αναμόρφωσή του αντιστοίχως για το οικονομικό έτος 2019. 

10. Τις υπ’ αρ.111063/35236/02-01-2019 και 62445/17080/01-07-2019 αποφάσεις της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής και η 2η αναμόρφωση αυτού 
αντιστοίχως. 

11. Την με ημερομηνία κατάθεσης 12-11-2012 (ΓΑΚ 22790/2012) προσφυγή-αγωγή της 
Μαρίας Γουγά του Εμμανουήλ κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», 
νομίμως εκπροσωπουμένου, με την οποία ζητεί να της καταβληθεί συγκεκριμένο ποσό 
ως διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων. Η εν λόγω αγωγή επιδόθηκε 
νομίμως την 22η/11/2012. 

12. Την υπ’ αριθμ. 21138/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 30ο, 
Μονομελές), η οποία δέχεται εν μέρει την αγωγή και αναγνωρίζει την υποχρέωση στο 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» να καταβάλει στην ανωτέρω ενάγουσα 
το ποσό #15.166,00€#, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής (22-11-2012) και έως 
την πλήρη εξόφληση, ως διατροφικό επίδομα μεταμοσχευμένων για το χρονικό διάστημα 
από 01/01/2008 έως 30/11/2011. 

13. Το με αρ. πρωτ. 395800/18-07-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής 
Υποστήριξης προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Κ.Τ., Τμήμα Εσόδων και Δαπανών, με το 
οποίο διαβιβάστηκαν: α) η με αρ. πρωτ.  Χ11205/26-03-2019 Βεβαίωση του  Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθήνας με την οποία βεβαιώνεται ότι κατά της ανωτέρω δικαστικής 
απόφασης δεν έχει ασκηθεί έως 22-03-2019 κανένα ένδικο μέσο και β) η από 16-07-2019 
αίτηση της Μαρίας Γουγά σχετικά με την εκτέλεση της εν λόγω απόφασης και την 
καταβολή του αντίστοιχου ποσού. 

14. Το με αρ. πρωτ. οικ. 395492/18-07-2019 έγγραφο της δικηγόρου Μαργαρίτας 
Γιαννοπούλου της Νομικής Υπηρεσίας προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Κ.Τ., Τμήμα 
Εσόδων και Δαπανών, με το οποίο διαβιβάστηκε πάλι η με αρ. πρωτ. Χ11205/26-03-
2019 Βεβαίωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας. 

15. Τον πίνακα υπολογισμού των νομίμων τόκων υπερημερίας σύμφωνα με το νόμιμο τόκο 
(6%) του συνολικού ποσού #15.166,00€# από 22/11/2012 (ημερομηνία επίδοσης της 
αγωγής) έως 20/09/2019 (πιθανή ημέρα εξόφλησης), ως ακολούθως: 

ΑΔΑ: 6Τ2Η7Λ7-5ΜΩ
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16. Το γεγονός ότι επιμηκύνεται η περίοδος τοκοφορίας, κρίνεται σκόπιμο το εν λόγω θέμα 
να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω: 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού είκοσι μία χιλιάδων τριακοσίων 
ογδόντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών #21.380,88€#, για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης, σε 
εκτέλεση της υπ’αριθμ. 21138/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 30ο, 
Μονομελές), ως ακολούθως: 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΚΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

(από 22/11/2012 έως 
20/09/2019) 

ΣΥΝΟΛΟ 

Μαρία ΓΟΥΓΑ του Εμμανουήλ 15.166,00€ 6.214,88€ 21.380,88€ 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01072 και ΚΑΕ 0892.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019.  

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

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού είκοσι μία χιλιάδων τριακοσίων 
ογδόντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών #21.380,88€#, για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης, σε 
εκτέλεση της υπ’αριθμ. 21138/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 30ο, 
Μονομελές), ως ακολούθως: 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΚΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

(από 22/11/2012 έως 
20/09/2019) 

ΣΥΝΟΛΟ 

Μαρία ΓΟΥΓΑ του Εμμανουήλ 15.166,00€ 6.214,88€ 21.380,88€ 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01072 και ΚΑΕ 0892.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019.  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

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

 

Από Έως Ημέρες Kεφάλαιο % Τόκου Τόκοι  

22/11/2012 20/09/2019 2.494 15.166,00€ 6,00% 6.214,88€ 

ΑΔΑ: 6Τ2Η7Λ7-5ΜΩ
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