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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 1

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 29/2014 
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 30o  

Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αρ. 1457/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιά, Τμήμα Ε’ Τριμελές. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Δημοσθένης 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, κα Βασιλάκου ενημερώνει τα μέλη για την με 
αρ. πρωτ. οικ. 1011/19-12-2013 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, 
σύμφωνα με την οποία αναφέρονται τα εξής:  

 
Σχετικά με την υπ’αρ. 1457/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, τμήμα Ε΄ Τριμελές, 
που εκδόθηκε επί της από 14-10-2002 προσφυγής του Αντωνίου ΣΤΑΝΤΙΔΗ, (εργολήπτη 
Δημοσίων Έργων, κατοίκου Παπάγου, οδός Κύπρου αρ. 42 ως αναδόχου του έργου «Οδοποιία 
Κοινότητας Κοντολιάνικων Ν. Κυθήρων, Β’ Φάση) κατά της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Αθηνών- Πειραιώς» έχουμε να αναφέρουμε τα εξής: 

Η από 14-10-2002 προσφυγή του Αντωνίου Σταντίδη, εισήχθη εκ νέου προς εκδίκαση 
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, κατόπιν εκδόσεως της υπ’αρ. 430/2011 
απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία αναιρέθηκε στο σύνολο της, ως 
πλημμελώς αιτιολογημένη η υπ’αρ. 858/2004 προγενέστερη απόφαση του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με την οποία είχε απορριφθεί η προσφυγή του Αντωνίου 
Σταντίδη.   

Η υπ’αρ. 1457/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, τμήμα Ε΄ Τριμελές, στο 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ της, μεταξύ άλλων, δέχθηκε ότι:  

«………..η Υπηρεσία , με τα υπ’αρ. Τ.Υ. 3605 οικ. 16-9-2003 και 14217/21-1-2013 έγγραφα 
των ΑΠΟΨΕΩΝ της προς το δικαστήριο, προβάλλει μεν ότι ο ανάδοχος δεν είχε εκφράσει σχετική 
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επιφύλαξη κατά την υπογραφή των Α.Π.Ε. και ότι δεν του είχε δοθεί σχετική εντολή εκτελέσεως των 
εν λόγω ποσοτήτων εργασιών, ΔΕΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ όμως ΡΗΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ στο μήκος που είχε εξαρχής προβλεφθεί, η οποία άλλωστε προκύπτει ως 
προς μεν τις εργασίες εκσκαφών από το ότι περιλήφθηκαν σε επιμετρητικά στοιχεία που 
υπογράφηκαν από όργανα της Υπηρεσίας  (2ο Π.Π.Α.Ε.), ως προς δε τις εργασίες κατασκευής του 
επιχώματος από το προαναφερομένο υπ’αρ. πρωτ. Τ.Υ. 4924/2-11-2000 έγγραφο του Διευθυντή 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά….» κλπ.      

Σύμφωνα, δε, με το ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ της ως άνω απόφασης : 
Δέχεται εν μέρει την κρινόμενη προσφυγή. 
Ακυρώνει την σιωπηρή απόρριψη από το Νομάρχη Πειραιά της από 15-5-2002 αιτήσεως 

Θεραπείας του προσφεύγοντος κατά της σιωπηρής ωσαύτως απορρίψεως από την Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της εν λόγω Νομαρχίας της ενστάσεως, που είχε ασκήσει κατά της από 29-
11-2001 εγκεκριμένης τελικής επιμετρήσεως του ένδικου έργου. 

Αποφαίνεται ότι πρέπει να περιληφθούν στην επιμέτρηση αυτή επιπλέον ποσότητες 
εκτελεσθεισών εργασιών βραχωδών εκσκαφών πέντε χιλιάδες εννιακόσια τρία (5.903) κυβικά 
μέτρα, βραχωδών εκσκαφών χωρίς εκρηκτικά τέσσερις χιλιάδες επτακόσια (4.700) κυβικά μέτρα και 
κατασκευής επιχώματος δώδεκα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δύο (12.382) κυβικά μέτρα. 

Ως εκ τούτου θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η επίδικη υπόθεση της από 14-10-2002 
προσφυγής του Αντωνίου Σταντίδη κατά της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών- 
Πειραιώς δεν είναι δυνατό να προσβληθεί δια ενδίκου μέσου, καθόσον η υπ’αρ. 1457/2013 
απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά εκδόθηκε μετά την υπ’αρ. 430/2011 
αναιρετική παραπεμπτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.  

Ως εκ τούτου είναι νομικά αδύνατη η εκ νέου (δεύτερη φορά) άσκηση ενδίκου μέσου 
αναιρέσεως από μέρους της Περιφέρειας Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Νήσων ως 
διαδόχου της τ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών- Πειραιώς εφόσον.  
           Ως εκ τούτου φρονούμε πως δέον είναι, όπως εκτελεσθεί η ως άνω αρ. 1457/2013 απόφαση 
του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, Ε΄τμήμα.  
 

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

 

τη μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αρ. 1457/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιά, Τμήμα Ε’ Τριμελές, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 

 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαμπος Καραθάνος  
Ιάκωβος Προμπονάς 

 

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ7Λ7-9ΘΖ


