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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 6η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 227/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-02-2020, ημέρα Τετάρτη 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. 88226 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 31-01-2020. 
 

Θέμα 1ο 
Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την καταβολή ποσού συνολικού ύψους 3.492,45€ 
στον κ. Θεόδωρο Κερκέζο για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 484/2017 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιά και της υπ’ αριθμ. 518/2019 Απόφασης του Αρείου Πάγου. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

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

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 
 
 
Έχοντας υπόψη : 

ΑΔΑ: Ω5Η87Λ7-ΩΥΑ



 2 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,    

2. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ143/τ.Α’/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», 
4. Το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α./09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Διατάξεις 

για  την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», και 
ειδικότερα το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», 

5. Το  Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ.  37419/13479/2018 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018),    

6. Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

7. Το Π.Δ. 80 / 05-08-2016 «περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Αρ. Φύλλου 
145), 

8. Το Ν. 4281/2014 (Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

9. Την Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με Α.Π: 499022/02-09-2019 περί «Ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και  Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 
688/Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019),  την υπ΄ αριθ. 216/2019 (με ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ)  Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  για την «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’ αριθ.  505186/04-09-2019  (με ΑΔΑ: 
Ψ4Θ67Λ7-52Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «ορισμού Αντιπεριφερειαρχών ως 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,  

10. Την με αρ.  329/11-12-2019 (ΑΔΑ 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής,  με θέμα  «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020», 

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 133615/33583/31-12-2019  Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας 
Αττικής, 

12. Το Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/τ. Α΄/2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις Δικαστικές 
Αποφάσεις», 

13. Το Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65/τ.Α./24-04-2019), άρθρο 45 περί «τοκοφορίας οφειλών του 
Δημοσίου», 

14. Την από 20/06/2011 αγωγή του κ. Θεόδωρου Κερκέζου (αρ. κατάθεσης 85/27-6-2011), με την 
οποία ζητούσε από α) το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Επιμορφωτικός 
Οργανισμός Νομαρχίας Πειραιά» και β) την Περιφέρεια Αττικής, την καταβολή του ποσού των 
2.578,94€ νομιμοτόκως, ως αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης 
εργασίας την οποία είχε με την α΄ εναγόμενη με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Επιμορφωτικός 
Οργανισμός Νομαρχίας Πειραιά». Η ανωτέρω αγωγή επιδόθηκε στην Περιφέρεια Αττικής στις 
30/06/2011 (αρ. πρωτ. 54629/1778/Δ267/30-6-2011), 

15. Την υπ’ αριθμ. 103/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιά με την οποία το δικαστήριο : α) 
Δικάζει αντιμολία των διαδίκων, β) Απορρίπτει την υπό κρίση αγωγή και γ) Συμψηφίζει τη μεταξύ 
των διαδίκων δικαστική δαπάνη, 

16. Την από 19/11/2012 έφεση του κ. Θεόδωρου Κερκέζου (αρ. κατάθεσης 9558/29-11-2012), με 
την οποία ζητούσε να εξαφανιστεί άλλως μεταρρυθμιστεί η υπ’ αριθμ. 103/2012 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Πειραιά και να γίνει τελεσίδικα δεκτή η από 20-6-2011 αγωγή του, 

17. Την υπ’ αριθμ. 484/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς με την οποία το 
δικαστήριο : α) Υποχρεώνει την Περιφέρεια Αττικής να καταβάλει στον εκκαλούντα – ενάγοντα 
το χρηματικό ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών 
(1.657,89€), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση και β) 
Καταδικάζει την Περιφέρεια Αττικής στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων του 
εκκαλούντος, και των δυο βαθμών δικαιοδοσίας, τα οποία καθορίζει στο ποσό των τριακοσίων 
(300,00) ευρώ, 

18. Την από 05/10/2017 Αίτηση της Περιφέρειας Αττικής ενώπιον του Αρείου Πάγου (ειδικός 
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αριθμός κατάθεσης : 614/2017), κατά του Θεόδωρου Κερκέζου, περί αναιρέσεως της με αριθμ. 
484/2017 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (δικάζοντος ως Εφετείο 
κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών), με την οποία ζητήθηκε να ακυρωθεί, 
άλλως εξαφανισθεί η υπ’ αριθμ. 484/2017 απόφαση διαδικασίας εργατικών διαφορών του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά(δικάζοντος ως Εφετείου) και να καταδικασθεί ο αντίδικος 
στην εν γένει δικαστική δαπάνη της Περιφέρειας Αττικής, 

19. Την υπ’ αριθμ. 518/2019 απόφαση του Αρείου Πάγου (Β1 Πολιτικό Τμήμα), με την οποία το 
δικαστήριο : α) Απορρίπτει την από 5/10/17 και με αριθμό κατάθεσης 614/5-10-17 αίτηση για 
αναίρεση της 484/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και β) Καταδικάζει 
το αναιρεσείον στην πληρωμή τριακοσίων (300) ευρώ, για τα δικαστικά έξοδα του 
αναιρεσιβλήτου, 

20. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 571104/26-9-19 και 571885/26-9-19 έγγραφα του Γραφείου Νομοθετικού 
Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, με τα οποία διαβιβάστηκαν 
στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά φωτοαντίγραφα α) της υπ’ αριθμ. 518/2019 απόφασης του 
Αρείου Πάγου και β) της υπ’ αριθμ. 484/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Πειραιώς, 

21. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 592875/03-10-19 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, με το 
οποίο ζητήθηκε από το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. 
Πειραιώς & Νήσων η διαβίβαση επικυρωμένων αντιγράφων των σχετικών με την υπόθεση 
δικαστικών αποφάσεων, αγωγής και έφεσης, καθώς και ο προσδιορισμός του ποσοστού του 
επιτοκίου για τον υπολογισμό των προς απόδοση τόκων, 

22. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 751648/21-11-19 έγγραφο του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού και 
Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας 
επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών δικαστικών αποφάσεων, της αγωγής και της έφεσης. Στο 
ίδιο έγγραφο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα : α) «Η υπ΄ αριθμ. 484/2017 απόφαση 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (δικάζοντος ως Εφετείο) έχει καταστεί αμετάκλητη μετά 
την με αριθμ.518/2019 απορριπτική απόφαση του Αρείου Πάγου επί ασκηθείσας αίτησης 
αναίρεσης της Περιφέρειας Αττικής.», β) «Η με αριθμ.484/2017 εφετειακή απόφαση είναι άμεσα 
εκτελεστή και αντίγραφα των ως άνω αποφάσεων έχουν επιδοθεί στον κ. Περιφερειάρχη Αττικής 
όπως επιτάσσει ο νόμος. Η προθεσμία των 60 ημερών ολοκληρώνεται σήμερα στις 19-11-
2019.», γ) «Το ποσοστό του επιτοκίου ανέρχεται στο 6% …» και δ) «Οι τόκοι υπολογίζονται από 
1-7-2011 …», 

23. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 463744/12-08-19 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της 
Περιφέρειας Αττικής με το συνημμένο σε αυτό υπ’ αριθμ. 104636/7-6-19 έγγραφο του Ν.Σ.Κ., με 
θέμα : «Ενημέρωση για τον υπολογισμό του οφειλόμενου από το Δημόσιο τόκου (άρθρο 45 του 
ν.4607/2019, Α΄65),  

24. Την από 24/01/2020 εκτύπωση υπολογισμού τόκων, 
25. Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης του Φορέα 072 & ειδ. Φορέα 07, Διεύθυνση Οικονομικών 

Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 
 
 

Εισηγούμαστε 
Τη διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού #3.492,45# € (τριών χιλιάδων τετρακοσίων 
ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών) για την καταβολή ποσού συνολικού ύψους 
3.492,45€ στον κο Κερκέζο Θεόδωρο για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 484/2017 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς & της υπ’ αριθμ. 518/2019 απόφασης του Αρείου Πάγου.  

 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝ ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΤΟΚΩΝ  

1.657,89 € σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 484/2017 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιώς  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΟΚΩΝ (υπολογισμένων από 01/07/2011 
έως 28/02/2020) 

820,56 € 
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σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 484/2017 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιώς & πιθανή ημερομηνία εξόφλησης την  
28η/02/2020 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

600,00 € σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 484/2017 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιώς & την υπ’ αριθμ. 518/2019 απόφαση του 
Αρείου Πάγου 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΞ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 4,00 € 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 310,00 € 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 100,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 3.492,45 € 

 
Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 07.072 
της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά του οικ. έτους 2020 στον Κ.Α.Ε. 0892.01 (πάσης φύσεως 
δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων) για ποσό 3.492,45 € 
(τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών). 
 
 

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

 
Τη διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού #3.492,45# € (τριών χιλιάδων τετρακοσίων 
ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών) για την καταβολή ποσού συνολικού ύψους 
3.492,45€ στον κο Κερκέζο Θεόδωρο για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 484/2017 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς & της υπ’ αριθμ. 518/2019 απόφασης του Αρείου Πάγου.  

 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝ ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΤΟΚΩΝ  

1.657,89 € σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 484/2017 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιώς  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΟΚΩΝ (υπολογισμένων από 01/07/2011 
έως 28/02/2020) 

820,56 € σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 484/2017 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιώς & πιθανή ημερομηνία εξόφλησης την  
28η/02/2020 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

600,00 € σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 484/2017 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιώς & την υπ’ αριθμ. 518/2019 απόφαση του 
Αρείου Πάγου 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΞ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 4,00 € 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 310,00 € 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 100,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 3.492,45 € 

 
 
Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 07.072 
της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά του οικ. έτους 2020 στον Κ.Α.Ε. 0892.01 (πάσης φύσεως 
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δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων) για ποσό 3.492,45 € 
(τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών). 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατριβάνος Γεώργιος  
 

 

ΑΔΑ: Ω5Η87Λ7-ΩΥΑ


		2020-02-07T14:06:13+0200
	Athens




