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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 49η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2246/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 839250/7-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 7-10-2021. 
 

Θέμα 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Άσκηση  ή μη ενδίκου μέσου κατά της  υπ’ αριθ. 5814/2021 αποφάσεως του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου   Αθηνών (Τμήμα 28ο Τριμελές). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
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 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Καραμάνος Χρήστος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Σχινά, ο οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Με την υπ. Αριθμόν 5814/2021 απόφαση του, το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (28ο 
Τμήμα)  δέχθηκε εν μέρει την αγωγή των Ήβης Παπαγεωργίου, Βασιλικής Παπαγεωργίου και 
Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου, καθ΄ο μέρος στρέφονταν κατά της Περιφέρειας Αττικής, η οποία και 
αναγνώρισε την υποχρέωση της Περιφέρειας Αττικής να καταβάλει α)στην 1η ενάγουσα (Ήβη 
Παπαγεωργίου) το ποσό των σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε 
λεπτών (40.901,75) του ευρώ, β)στην 2η ενάγουσα (Βασιλική Παπαγεωργίου) το ποσό των τριάντα 
χιλιάδων(30.000,00), και γ) στον 3ο ενάγοντα (Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου) το ποσό των τριάντα 
τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (33.871,45) του 
ευρώ, με επιτόκιο 6% από την επίδοση της αγωγής (05-12-2014) εώς τις 30-04-2019 και από την 
01η-05-2019 και έως την εξόφληση με επιτόκιο υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.1 του 
ν.4607/2019, συμψηφίζοντας τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων, ενώ με την ίδια ως άνω 
απόφαση  απορρίφθηκε η αγωγή καθ΄ο μέρος στρέφονταν κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του 
Δήμου Χαλανδρίου. Οι ενάγοντες με την αγωγή τους ζητούσαν τα εις την αγωγή τους αναφερόμενα 
ποσά ως χρηματική ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν από το θάνατο του 
Θεμιστοκλή Παπαγεωργίου, συζύγου της πρώτης και πατέρα των δεύτερης και τρίτου των 
εναγόντων, ο οποίος κατά τους ενάγοντες οφείλονταν σε παράνομες πράξεις και παραλείψεις των 
οργάνων και της Περιφέρειας Αττικής και επιπλέον για έξοδα κηδείας του θανόντος συγγενούς τους 
και παρεπόμενες αυτής δαπάνες.  
 
Το δικαστήριο αποφάσισε τα ανωτέρω λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψει του  το από 05-12-2009 
δελτίο τροχαίου ατυχήματος και την σχετική έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήματος, μετά του 
συνοδεύοντος αυτού σχεδιαγράμματος, του επιληφθέντος την καταγραφή του συμβάντος 
αστυνομικού οργάνου του Τμήματος Τροχαίας Αγίας Παρασκευής της Διεύθυνσης Τροχαίας 
Αττικής, όπου αποτυπώνονται οι συνθήκες επέλευσης αυτού και έκρινε ότι στις 05-12-2009 και 
περί ώρα 21.40 , ο Θεμιστοκλής Παπαγεωργίου εκινείτο πεζός επί της διπλής κατεύθυνσης οδού 
Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι Αττικής όπου και παρασύρθηκε από το διερχόμενο αυτοκίνητο 
ιδιοκτησίας Ιωάννας Χρονοπούλου, σύμφωνα δε με την ως άνω απόφαση διαπιστώθηκε ότι κατά 
το χρόνο του συμβάντος, οι συνθήκες φωτισμού ήταν νύχτας με ανεπαρκή τεχνητό φωτισμό, η 
κατάσταση του οδοστρώματος ήταν υγρή, καθόσον είχε προηγηθεί βροχόπτωση και επικρατούσε 
συννεφιά, η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών ήταν αραιή, η ορατότητα δεν περιοριζόταν και σε 
αμφότερες τις πλευρές του δρόμου υπήρχαν σταθμευμένα οχήματα. Επίσης το δικαστήριο 
αποφάνθηκε ως προς τη σήμανση της οδού στο συγκεκριμένο σημείο και στο ρεύμα πορείας της 
οδού προς Χαλάνδρι, σύμφωνα και με την έκθεση αυτοψίας, ότι δεν υφίστατο ειδική σήμανση για 
την ενημέρωση και προειδοποίηση των διερχόμενων οδηγών περί της ύπαρξης διάβασης πεζών 
ήτοι κάθετη σηματοδότηση με τοποθέτηση πληροφοριακής πιναακίδας Π-21 (διάβαση πεζών) ή 
πινακίδας αναγγελίας κινδύνου Κ-15(κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών)  καθώς και κατά πλάτος 
(εγκάρσια) διαγράμμιση από ραβδώσεις μεγάλου πλάτους παράλληλα προς τον άξονα του 
οδστρώματος τύπου «ZEBRA» και ότι ο τεχνητός φωτισμός στο σημείο κατά την στιγμή  του 
ατυχήματος ήταν ανεπαρκής και  ότι είχε τοποθετηθεί πινακίδα Π-21 (διάβαση πεζών) μόνο στο 
ρεύμα προς τη Λ. Κηφισίας.  
Το Δικαστήριο, απορρίπτωντας τους ισχυρισμούς που προτάθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής, 
έκρινε ότι η τελευταία  παρέλειψε να μεριμνήσει για τη συντήρηση της οδού και ότι η παράνομη 
αυτή συμπεριφορά τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τον θανάσιμο τραυματισμό του συγγενούς των 
εναγόντων. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την άσκηση εφέσεως  κατά της υπ’ αριθ. 5814/2021 
αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου   Αθηνών (Τμήμα 28ο Τριμελές) 
Ενόψει σχετικών προθεσμιών παρακαλούμε για την εκτός ημερησίας διατάξεως εξέταση της 
παρούσης. 
Επισυνάπτεται η υπ’ αριθ. 5814/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου   Αθηνών (Τμήμα 
28ο Τριμελές). 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
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την άσκηση εφέσεως  κατά της υπ’ αριθ. 5814/2021 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου   
Αθηνών (Τμήμα 28ο Τριμελές). 

 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το αναπληρωματικό 

μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και 

Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την ως άνω 

απόφαση. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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