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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 4η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 206/2014 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 24/01/2014,  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 21/01/2014.  

 

Θέµα 61o  

Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά αποφάσεων ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.  
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.  

• Αντρέας Πολυζωγόπουλος 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνηµόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενηµερώνει τα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 10577/16-01-2014 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας 
στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
 

 
 Mε τις υπ’ αριθ. 15975/2013 και 15977/2013 αποφάσεις του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 25ο) που επιδόθηκαν στις 13-1-2014 και αφορούν προσφυγές 
οδηγών Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων κατά απόφασης του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου 
Εκδίκασης Υποθέσεων Αυτοκινήτων Ε.∆.Χ. της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Νοµαρχίας Αθηνών και ήδη Περιφέρειας Αττικής, κρίθηκε ότι ο χρόνος των τριών ετών περίπου 
(µε την υπ΄αριθ. 15975/2013 απόφαση) και των τεσσάρων ετών περίπου (αντίστοιχα µε την 
15977/2013 απόφαση) που µεσολάβησε από την διαβίβαση της πράξης βεβαίωσης 
παράβασης στην γραµµατεία του αρµόδιου πειθαρχικού συµβουλίου έως την έκδοση της 
προσβαλλόµενης πράξης υπερβαίνει την αποκλειστική προθεσµία του ενός µηνός εντός της 
οποίας έπρεπε να αποφασίσει το εν λόγω πειθαρχικό συµβούλιο καθώς και ότι η µη τήρηση 
της παραπάνω προθεσµίας, καίτοι µη αποκλειστικής, υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο της 
ενέργειας της οικείας υπηρεσίας. Κατόπιν τούτων οι σχετικές προσφυγές έγιναν δεκτές.  
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Άποψη της Υπηρεσίας µας είναι ότι στις υπό κρίση υποθέσεις δεν µπορούν να προταθούν 
βάσιµοι λόγοι για την άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης.  
Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
  

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

 

Τη µη άσκηση ενδίκου µέσου κατά των υπ αριθ. 15975/2013 και 15977/2013 αποφάσεων  του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 25ο Μονοµελές), σύµφωνα µε τα όσα ανωτέρω 
εκτέθηκαν. 
 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Χρήστος Κουρούσης 

Αντρέας Πολυζωγόπουλος 
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