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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 1η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 26/2014 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 10/1/2014,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 7/1/2014.  

 

Θέµα 27ο   

Άσκηση ή µη ένδικων µέσων κατά των αποφάσεων υπ’ αρ. 3556 και 3559/2013 του 17ου ∆ιοικ 
Εφετείου Αθηνών. 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.: 

• Ιάκωβος Προµπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, η κα Βασιλάκου, ενηµερώνει τα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 226024, 226036/30-12-2013 εισήγηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
 

Στις 18-11-2013 επιδόθηκαν στην Υπηρεσία µας οι υπ΄αρ. 3556 και 3559/2013 αποφάσεις του 
17ου ∆ιοικ. Εφετείου Αθηνών επί αγωγών  οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία Χ. 
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, όπως η εταιρεία αυτή αναφέρεται στο κείµενο των παραπάνω 
αποφάσεων. 
Σύµφωνα µε την πρώτη από τις παραπάνω αποφάσεις (3556/13), η Περιφέρεια Αττικής, ως 
καθολική διάδοχος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών υποχρεώνεται να καταβάλει στην 
παραπάνω αναφερθείσα ενάγουσα εταιρεία το ποσό των 8.196,80 ευρώ νοµιµοτόκως από την 
εποµένη της 18/12/2008 και επιπλέον δικαστική δαπάνη 491 ευρώ.  
Με τη δεύτερη από τις παραπάνω αποφάσεις (3559/13) η η Περιφέρεια Αττικής, ως καθολική 
διάδοχος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών υποχρεώνεται να καταβάλει στην 
παραπάνω αναφερθείσα ενάγουσα εταιρεία το ποσό των 21.622,33 ευρώ νοµιµοτόκως από 
την εποµένη της 18/12/2008 και επιπλέον δικαστική δαπάνη 491 ευρώ.  
Από τη µελέτη των αποφάσεων αυτών καθώς και του υπάρχοντος στην Υπηρεσία µας 
φακέλου, αυτά που έγιναν δεκτά από τις αποφάσεις αυτές µε τις σχετικές αιτιολογίες στις 
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οποίες συµπεριλαµβάνονται και συνοµολογείσεις από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της τότε 
Νοµαρχίας, συνάγουµε το συµπέρασµα ότι δεν προκύπτουν βάσιµοι λόγοι εφέσεων κατ΄αυτών 
των αποφάσεων κι έτσι πιθανή άσκησή τους θεωρούµε ότι δεν θα ευδοκιµήσει.  
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούµαστε τη µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά των 
διαβιβαζοµένων συνηµµένων αποφάσεων. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
 Τη µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά των υπ’ αρ. 3556 και 3559/2013 αποφάσεων του 17ου ∆ιοικ 

Εφετείου Αθηνών σύµφωνα µε τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 
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