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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 53η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2420/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 26-10-2021, 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: 888773/21-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21-10-2021. 
 

Θέμα 54ο  
Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμόν 6816/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (18ο 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 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος  
 

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 Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Κατσέλη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχει κοινοποιηθεί την 30η.7.2021 στην Περιφέρεια Αττικής/Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 
Αττικής, η υπ’ αριθμόν 6816/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (18ο 
Τριμελές), η οποία επιτάσσει στο Ελληνικό Δημόσιο και την Περιφέρεια Αττικής την αποζημίωση 
των ζημιωθέντων από το πλημμυρικό φαινόμενο της 15ης-17ης /11/2017 στην Μάνδρα Αττικής.  
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Η ανωτέρω απόφαση επιδέχεται την άσκηση ενδίκων μέσων (έφεση) η οποία έχει 
καταληκτική ημερομηνία την 29η Οκτωβρίου 2021. 

Κατ’ εκτίμηση μάλιστα της υπηρεσίας μας, η σχετική κατάρτιση και κατάθεση του σχετικού 
δικογράφου – εφέσεως, καθώς και η συζήτησή της, πρέπει να ανατεθεί σε εγνωσμένο δικηγορικό 
γραφείο, που διαθέτει τις προαναφερόμενες εξειδικεύσεις και δυνατότητες.  

 Άλλωστε οι λόγοι της εφέσεως, οφείλουν να συνδέονται και να έχουν άμεση συνάφεια , με την 
αντίκρουση των σχετικών αγωγών, ο χειρισμός των οποίων έχει ανατεθεί σε εγνωσμένο εξωτερικό 
δικηγορικό γραφείο με τις υπ’ αριθ. 1568/4.8.2020 και 2682/15.12.2020, αποφάσεις οικονομικής 
επιτροπής και την υπ‘ αριθ. 13/15.1.2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, λαμβάνοντας το λόγο, ανέπτυξε τη σπουδαιότητα της 
υποθέσεως, τόσο για την Περιφέρεια, όσο και για τους πολίτες που επλήγησαν από τις 
καταστροφικές πλημμύρες.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την άσκηση έφεσης εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής κατά της υπ’ αριθμ. 6816/2021 απόφασης 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Η άσκηση της ως άνω έφεσης και λόγω του 
κατεπείγοντος, ανατίθεται στην έμμισθη δικηγόρο της Περιφέρειας Αττικής κα Όλγα Σαββίδου, με 
ενδεχόμενη συνδρομή της δικηγορικής εταιρείας στην οποία έχει ανατεθεί ο δικαστικός χειρισμός 
συναφών υποθέσεων. 
 
➢ Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Πέππας Νικόλαος,  τα τακτικά μέλη κ.κ. 

Παπαγεωργίου Νικόλαος, Κόκκαλης Βασίλειος, και το αναπληρωματικό μέλος κα. Βάρσου 
Μαργαρίτα απέχουν από την ψηφοφορία. 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 
καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος απέχει από την 
ψηφοφορία. 
 

  
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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