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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 56η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2421/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-10-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ 911605/29-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στα μέλη της, στις 29-10-2021. 
 
Η Συνεδρίαση έλαβε χώρα διά περιφοράς, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-3-20). 
 
Το θέμα συζητείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι υπάρχει προθεσμία για την 
άσκηση του ενδίκου μέσου. 

 
 

Θέμα 1ο  
Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρ.  6043/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Τμήμα 19ο Τριμελές) αναφορικά με υπόθεση Ιωάννη Πιελίδη. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από αναπληρωματικά 
μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Δέσποινα 
Βασάκη 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 10 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ 
αρ. πρωτ. 891821/22-10-2021 εισήγηση του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού  και Δικαστικών 
Υποθέσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου  και Δυτικού Τομέα Αθηνών, 
σύμφωνα με την οποία: 
«Με την κατατεθείσα την  04/11/2016 στο Διοικητικό Πρωτοοδικείο Αθηνών αγωγή του, σε βάρος 
της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας Αττικής και του 
Ελληνικού Δημοσίου,  ο αντίδικος Ιωάννης Πελίδης, ζήτησε  ως αποζημίωση και χρηματική 
ικανοποίηση το συνολικό ποσό των 2.199.965,20 ευρώ   για τις ζημίες και την ηθική βλάβη που 
υπέστη από το ατύχημαμ στο οποίο αφορούσε η ως άνω αγωγή του, ήτοι, κατά τον ενάγοντα, την 
πτώση της δίκυκλης μοτοσυκλέτας του στις 5-11-2011 σε τοπική καθίζηση του οδοστρώματος 
(κακότεχνη τοποθέτηση μεταλλικού φρεατίου) επί της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου (ύψος 
πρώην Σχολών Αστυνομίας), στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας και τον 
επακόλουθο βαρύτατο τραυματισμό του (αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός  κάτω άκρων). 
Με την 6043/2021 απόφασή του το  Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα 19ο Τριμελές) 
απέρριψε την αγωγή ως απαράδεκτη κατά το μέρος που στρεφόταν κατά του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας Αττικής και κατά του Ελληνικού Δημοσίου και δέχτηκε  εν μέρει 
την αγωγή κατά το μέρος που στρέφεται κατά της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα το 
Δικαστήριο με την ως άνω απόφασή του υποχρεώνει την Περιφέρεια Αττικής να καταβάλει στον 
ενάγοντα το ποσό  των πεντακοσίων εννενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο (597.932) 
ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής στις 4-11-2016 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. 
Επίσης κηρύσσει την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των πενήντα χιλιάδων 
(50.000) ευρώ εκ του συνολικού ποσού που υποχρεώθηκε η Περιφέρεια Αττικής να καταβάλλει 
στον ενάγοντα.  
Με τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας προβλήθηκε ο ισχυρισμός  (σκέψη 26 
σελ.48) ότι ουδεμία ανομοιομορφία από το χυτοσίδηρό κάλυμμα και το ύψος του ασφαλτικού 
οδοστρώματος υπήρξε κατά τον κρίσιμο χρόνο του ατυχήματος, ούτε και διαπιστώθηκε τέτοια τόσο 
από τον επόπτη της οδού πριν το ατύχημα όσο και από τα όργανα της Τροχαίας που επιλήφθηκαν 
του συμβάντος. Περαιτέρω και αναφορικά με την ευθύνη κατασκευής και συντήρησης του δικτύου 
του ηλεκτροφωτισμού επί του πεζοδρομίου επί της Πατριάρχου Κωνσταντίνου, στον κλάδο 
κυκλοφορίας προς την οδό Δεκελείας, ομοίως προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι  μοναδικός υπεύθυνος 
ήταν ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνος. 
Το Δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή κατά της Περιφέρειας βασιζόμενο στις εξής σκέψεις: 
Αρχικά έκρινε  (σκέψεις 4 και 27, σελ. 6 και σελ. 50 αντίστοιχα) ότι η Περιφέρεια  είναι αρμόδια για 
την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και τον ηλεκτροφωτισμό επί του επίμαχου σημείου 
σύμφωνα με τις εκτεθείσες στην σκέψη 3 της απόφασης  διατάξεις και περαιτέρω έκρινε ότι η 
Περιφέρεια ήταν κατά το χρόνο του ατυχήματος (5-11-2011) υπεύθυνη για την συντήρηση και την 
καλή λειτουργία του οδοστρώματος επί της Πατριάρχου Κωνσταντίνου, στο ύψος των πρώην 
Σχολών Αστυνομίας, στα διοικητικά όρια του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνος. Ως 
συντήρηση, κατά την απόφαση του Δικαστηρίου, νοείται η αποκατάσταση των βλαβών και των 
φθορών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας της οδού, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνεται και η σήμανση του Κ.Ο.Κ., ήτοι εν προκειμένω, η λήψη του προληπτικού μέτρου 
της προειδοποίησης των  οδηγών για την επικινδυνότητα επί του οδοστρώματος μέσω 
τοποθέτησης πινακίδας αναγγελίας κινδύνου λόγω οδοστρώματος με τοπική καθίζηση (άρθρα 4 
και 10 Κ.Ο.Κ.). Το Δικαστήριο έκρινε  ότι τα όργανα της Περιφέρειας παρανόμως παρέλειψαν, 
καίτοι είχαν την υποχρέωση, αφενός, να αποκαταστήσουν την τοπική καθίζηση που υπήρχε γύρω 
από το εν λόγω φρεάτιο διορθώνοντας την κακότεχνη τοποθέτηση του καπακιού του, αφετέρου, να 
μεριμνήσουν για την τοποθέτηση σήμανσης αναγγελίας του επικίνδυνου για την διέλευση των 
οχημάτων σημείου ώστε να προειδοποιούνται οι οδηγοί για την ύπαρξή του.  Περαιτέρω το 
Δικαστήριο αφού έλαβε υπόψη του και σχετική  πραγματογνωμοσύνη, σύμφωνα με την οποία  η 
αιτία εκτροπής της δίκυκλης μοτοσικλέτας του ενάγοντος και της ακόλουθης πρόσκρουσής της στο 
πεζοδρόμιο ήταν η πτώση της σε φρεάτιο, το μαντεμένιο καπάκι του οποίου ήταν κακότεχνα 
τοποθετημένο, ώστε να μην βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την άσφαλτο, έκρινε τελικώς ότι η 
διαπιστωθείσα παρανομία των οργάνων της Περιφέρειας συνδέεται αιτιωδώς με τον προκληθέντα 
βαρύτατο τραυματισμό του ενάγοντος κατά την πρόσκρουση και ότι επομένως συντρέχουν όλες οι 
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κατ’ άρθρα 105-106 ΕισΝ.Α.Κ. προϋποθέσεις της αποζημιωτικής ευθύνης της εναγόμενης 
Περιφέρειας Αττικής και . 
Κατόπιν των ανωτέρω και συντρεχόντων, κατά  την άποψη μας, λόγων για την άσκηση εφέσεως  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
τη λήψη εκ μέρους σας απόφασης για την άσκηση ενδίκου μέσου  κατά της ως άνω απόφασης.» 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την άσκηση ενδίκου μέσου  κατά της υπ’ αρ.  6043/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Τμήμα 19ο Τριμελές) αναφορικά με υπόθεση Ιωάννη Πιελίδη. 
 

➢ Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Πέππας Νικόλαος δηλώνει λευκό. 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 
ως άνω απόφαση 
 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος  
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