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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 538 

            213 20 63 776 
  

 Συνεδρίαση 5η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 184/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 28-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ. οικ. 61431 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 23-01-
2020. 

 
Θέμα 18ο 

Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού, 
σύμφωνα με την Α10512/2019 (ΓΑΚ 4702/2014) απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας (Τμήμα 
25ο Τριμελές). 

 

Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος  

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

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

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μεθυμάκη Άννα 
 
 
 Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
 Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στην κα Μαρολαχάκη η οποία ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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2. Τις διατάξεις του Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις» (ΦΕΚ 
274/τ.Α΄/2002). 

3. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 περί «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 4623/2019 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφερειών» (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/09-09-2019). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65/τ.Α΄/24-05-2019). 
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/23-12-2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 37419/13479/2018 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  ( ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11.05.2018).  

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) περί «Αναλήψεων       υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες».  

8. Την υπ΄αριθμ. 349/29-11-2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 
2019. 

9. Την με αριθμ. πρωτ.  111063/35236/02-01-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
την οποία επικυρώνεται ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019. 

10. Την υπ’ αρ. 216/2019 απόφαση - πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, 
περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών  μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
και την αρ.πρωτ.86436/22609/05-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής περί νομιμότητας της αρ.216/2019 απόφασης – πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

11. Την υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής / Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/ 
Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019). 

12. Την υπ’ αρ. 505186/04-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ4Θ67Λ7-52Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί 
ορισμού Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

13. Το 104636/07-06-2019 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, περί του τρόπου υπολογισμού 
του οφειλόμενου από το Δημόσιο τόκου, βάσει του άρθρου 45 του Ν.4607/2019 (Α΄ 65). 

14. Το με αριθμ. πρωτ. 662153/23-10-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Αττικής, με το 
οποίο διαβιβάζεται η υπ. αρ. Α10512/2019 (ΓΑΚ 4702/2014) απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Τμήμα 25ο Τριμελές), επί αγωγής του Ευάγγελου Γιακιμτσούκη του Αθανασίου, η οποία κάνει 
δεκτή εν μέρει την αγωγή και αναγνωρίζει την υποχρέωση της Περιφέρειας Αττικής να καταβάλει στον 
ενάγοντα το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, για ηθική βλάβη, νομιμοτόκως, από την 
επίδοση της αγωγής (4.3.2014) μέχρι την εξόφληση. 

15. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας, η εν λόγω δικαστική 
απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή και τελεσίδικη και σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.2 του ν. 2717/1999 
(ΚΔΔ) δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο. 

16. Την υπ΄ αριθμ. 2743/05-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 5.309,81€ για την καταβολή του στον Ευάγγελο Γιακιμτσούκη του 
Αθανασίου, σε εκτέλεση της Α10512/2019 (ΓΑΚ 4702/2014) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Τμήμα 25ο Τριμελές). 

17. Το αρ. 677099/30.10.2019 έγγραφό μας προς τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, με το οποίο ζητούσαμε 
στοιχεία του πελάτη του για την καταβολή του επιδικασθέντος ποσού. 

18. Το αρ. 771298/27.11.2019 έγγραφό μας προς τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, με το οποίο ζητούσαμε 
στοιχεία του πελάτη του, προκειμένου να προχωρήσουμε στην εκκαθάριση της επιδικασθείσης 
δαπάνης. 

19. Το από 27.11.2019 απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πληρεξούσιου δικηγόρου 
Παναγιώτη Γιακά, με το οποίο μας ενημερώνει ότι έχει ασκηθεί έφεση από τον εντολέα του Ευάγγελο 
Γιακιμτσούκη, στο Διοικητικό Εφετείο. 

20. Το αρ. 775908/28.11.2019 έγγραφό μας προς την Δ/νση Μεταφορών Β.Τ., με το οποίο ζητούσαμε να 
μας γνωρίσουν όποια στοιχεία προκύπτουν από τον φάκελο που τηρούνταν στην υπηρεσία, με βάση 
τον αριθμό κυκλοφορίας των φορτηγών δημοσίας χρήσεως, που αναφέρονταν στην δικαστική απόφαση 
και το όνομα Ευάγγελος Γιακιμτσούκης του Αθανασίου. 

21. Το αρ. 780970/29.11.2019 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών Β.Τ., με το οποίο μας 
γνωστοποιούνται τα στοιχεία του Ευάγγελου Γιακιμτσούκη, σύμφωνα με τους φακέλους των οχημάτων 
που τηρούνται στην Υπηρεσία.  

22. Το 792612/04-12-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, με το 
οποίο διαβιβάστηκαν τα δικαιολογητικά πληρωμής για την έκδοση χρηματικού εντάλματος, σύμφωνα με 
την ανωτέρω απόφαση. 
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23. Το 29713/14-01-20 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, με το οποίο μας επεστράφησαν τα εν 
λόγω δικαιολογητικά πληρωμής, λόγω λήξης του οικονομικού έτους και προκειμένου να συμπληρωθεί η 
δαπάνη με τα απαραίτητα για την εκκαθάρισή της δικαιολογητικά. 

24. Το ότι, προκειμένου τα δικαιολογητικά πληρωμής να επανυποβληθούν στην Δ/νση Οικονομικής 
Διαχείρισης για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, θα πρέπει να επανυπολογισθεί ο 
οφειλόμενος τόκος μέχρι την πιθανή ημερομηνία εξόφλησης της εν λόγω δαπάνης (28/2/2020), η 
οποία, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα υπολογισμού, διαμορφώνεται σε 5.338,03€ και ως εκ τούτου 
η συμπληρωματική δαπάνη που θα πρέπει να εγκριθεί ανέρχεται στα 28,22€. 
 

Από ΄Εως Ημέρες Κεφάλαιο % Τόκου Τόκοι 
Περιόδου 

04/03/2014 30/04/2019  1884 4.000,00 6,00% 1.238,14 

01/05/2019 28/02/2020    304 4.000,00 3,00% 99,89 

    
ΣΥΝΟΛΟ 1.338,03 

 
25. Το ότι, προκειμένου να σταματήσει η επιβάρυνση της Περιφέρειας με επιπλέον τόκους, θα πρέπει αυτή 

να προβεί άμεσα στην έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος και στην ειδοποίηση του δικαιούχου 
για είσπραξη του ποσού, αποδεικνύοντας έτσι τη βούλησή της να συμμορφωθεί στην ανωτέρω 
δικαστική απόφαση, μολονότι ο ενάγων Ευάγγελος Γιακιμτσούκης δεν συνεργάζεται μέχρι τούδε για το 
σκοπό αυτό, καθόσον, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, κεφάλαιο τρίτο,  άρθρο 349 
«ο δανειστής γίνεται υπερήμερος, αν δεν αποδέχεται την παροχή που του προσφέρεται» και το άρθρο 
351 «ο δανειστής γίνεται επίσης υπερήμερος, αν μολονότι προσκλήθηκε από τον οφειλέτη, δεν 
προβαίνει στην απαιτούμενη πράξη ή σύμπραξη, χωρίς την οποία δεν μπορεί ο οφειλέτης να 
εκπληρώσει την παροχή.»  
 
                                                          Εισηγούμαστε 
 
Την έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι 
δύο λεπτών (28,22€), για την καταβολή του στον Ευάγγελο Γιακιμτσούκη του Αθανασίου, σε εκτέλεση 
της Α10512/2019 (ΓΑΚ 4702/2014) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 25ο 
Τριμελές), σε συνέχεια της 2743/05-11-19 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 02072 ΚΑΕ 0892 «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» με το ποσό των € του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους 2020.  
 

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

 
Την έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι 
δύο λεπτών (28,22€), για την καταβολή του στον Ευάγγελο Γιακιμτσούκη του Αθανασίου, σε εκτέλεση 
της Α10512/2019 (ΓΑΚ 4702/2014) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 25ο 
Τριμελές), σε συνέχεια της 2743/05-11-19 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 02072 ΚΑΕ 0892 «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» με το ποσό των € του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους 2020.  

 
 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Νικόλαος Πέππας 

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμοπούλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγέλης Σπυρίδων 

     Κατριβάνος Γεώργιος 
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