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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. 253/2020 
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 28ο 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #26.000,00€# για την πληρωμή 
δαπάνης σε συμμόρφωση Προσωρινής Διαταγής, ωφελουμένων που απασχολήθηκαν στην 
Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόκλησης Νο 8/2018. 
 
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  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

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

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• 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 για τα 
εξής: 
 
Έχοντας υπόψη :  
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1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/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 οικονομικής επιτροπής περιφερειών». 

4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. 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.  

6. Την υπ’ αριθ. 216/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής περί εκλογής Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής. 

7. Την υπ’ αριθ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής/ 
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019). 

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

9. Την υπ’ αριθ. 329/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την 
ορθή επανάληψή της αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020. 

10.  Την με αρ. πρωτ. 133615/33583/31-12-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με την οποία επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2020. 

11. Την από 27-01-2020 και με ΓΑΚ 637/112/2020 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Ζερβάκου 
Θεανούς  κλπ δικαιούχοι (συν. 29) κατά της Περιφέρειας Αττικής και  την από 27-01-2020 
Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, σύμφωνα με την οποία, αφού 
λήφθηκε υπόψη το περιεχόμενο της ανωτέρω αίτησης , έγινε δεκτό το αίτημα χορήγησης 
προσωρινής διαταγής και μέχρι τη συζήτηση της κύριας αίτησης την 27-02-2020, υποχρεώνεται 
το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Περιφέρεια Αττικής» να αποδέχεται προσωρινά την 
προσηκόντως προσφερθείσα  εργασία των αιτούντων, καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές 
τους προσωρινά και μέχρι τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης και με τον όρο να συζητηθεί την 
27-2-2020 

12. Το υπ’ αριθ. 74404/28-01-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Μισθοδοσίας, σε συνέχεια της 
ανωτέρω αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και της Προσωρινής Διαταγής, με αίτημα τη δέσμευση 
πίστωσης ποσού 26.000,00 €, σε συμμόρφωση της ανωτέρω Διαταγής, για το οικονομικό  έτος 
2020, αναλυόμενο ως εξής: 

 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ 

27-31/01/2020 3.000,00€ 
 

01-27/02/2020 23.000,00€ 
 

ΣΥΝΟΛΟ 26.000,00 € 

 
Στο εν λόγω έγγραφο επισημαίνεται ότι τα ως άνω ποσά , αφορούν αποκλειστικά την 
προαναφερθείσα Προσωρινή Διαταγή, σύμφωνα με την οποία υποχρεώνεται η «Περιφέρεια 
Αττικής», όπως αποδέχεται προσωρινά την προσηκόντως προσφερθείσα εργασία των αιτούντων 
στα καθήκοντά τους και στις θέσεις που εργάζονταν κατά την τελευταία ημέρα απασχόλησής τους, 
καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους προσωρινά και μέχρι τη συζήτηση της αίτησης και με 
τον όρο να συζητηθεί την 27/02/2020 

13. Τη με αριθμό 498/2012 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, όπου σε παρεμφερή περίπτωση αναφέρει: «Εν 
όψει της δέσμευσης που απορρέει από το προσωρινό δεδικασμένο της επίμαχης απόφασης 
ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το Δημόσιο υποχρεούται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διατακτικό της, να αποδέχεται προσωρινά τις προσηκόντως 
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προσφερόμενες υπηρεσίες των αιτούντων στη θέση και με τις αποδοχές που αυτοί είχαν και 
μετά τη λήξη των συμβάσεών τους, υπό την έννοια της διατήρησης του ίδιου μισθολογικού και 
ασφαλιστικού καθεστώτος που είχαν προηγουμένως, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως 
επί της κύριας αγωγής τους. Η καταβολή των αποδοχών τους κατά το χρονικό αυτό διάστημα 
θα βαρύνει το Δημόσιο που ήταν διάδικος στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων, κατά την οποία 
πιθανολογήθηκε ότι ήταν και ο πραγματικός εργοδότης αυτών, και συνεπώς καταλαμβάνεται 
από τα αντικειμενικά και υποκειμενικά όρια του προσωρινού δεδικασμένου της επίμαχης 
απόφασης, καθώς και από τις συνέπειες της εκτελεστότητας της». 

 
Κατόπιν των ανωτέρω: 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ 
#26.000,00€#  για την πληρωμή δαπάνης σε συμμόρφωση Προσωρινής Διαταγής , ωφελούμενων 
που απασχολήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόκλησης Νο 8/2018 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01072 και ΚΑΕ 0892.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020.  
                                                                         

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

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ 
#26.000,00€#  για την πληρωμή δαπάνης σε συμμόρφωση Προσωρινής Διαταγής , ωφελούμενων 
που απασχολήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόκλησης Νο 8/2018 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01072 και ΚΑΕ 0892.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020.  
 

 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Kατσικάρης Δημήτριος 
Μελάς Σταύρος  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατριβάνος Γεώργιος  
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