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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. 207/2014 

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 62o  

Άσκηση ή µη ένδικών µέσων κατά της 1132/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου 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. 7907/58/14-01-2014 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας 
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
 

 
Με την αριθ. 1132/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε επί σχετικής 
αγωγής του δικηγόρου της Υπηρεσίας µας Φώτη Χατζηφώτη, υποχρεώνεται η Περιφέρεια Αττικής 
να καταβάλλει σε αυτόν το ποσό των 17.820 ευρώ, το οποίο προκύπτει ως διαφορά από την 
εξαίρεση των δικηγόρων των (πρώην) Ν.Α από την προσαύξηση που λάµβαναν οι δικηγόροι των 
∆ήµων µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3274/2004, για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2010 έως 
31.12.2010, νοµιµοτόκως από την επίδοση της αγωγής. 
 Κατόπιν αυτών και λαµβάνοντας υπόψη ότι: 
- Με την υπ’ αριθµ. 82/2011 απόφαση του ΜΠΑ επιδικάσθηκαν στον ίδιο δικηγόρο ποσά από την 
ίδια αιτία για το προγενέστερο διάστηµα (από 19.10.2004 έως 31.12.2009). Η δε Οικονοµική 
Επιτροπή αποφάσισε µε την υπ’ αριθµ. 1214/2011 απόφασή της τη µη άσκηση ενδίκων µέσων 
κατά της ως άνω δικαστικής απόφασης και το ποσό καταβλήθηκε.  
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- Όµοιες αποφάσεις για το ίδιο χρονικό διάστηµα (1.1.2010 έως 31.12.2010) εκδόθηκαν και για 
λοιπούς δικηγόρους της Περιφέρειας Αττικής, κατά αυτών δε αποφασίσθηκε οµοίως από την 
Οικονοµική Επιτροπή η µη άσκηση ενδίκων µέσων, και τα σχετικά ποσά καταβλήθηκαν, 
 σας διαβιβάζουµε την εν λόγω απόφαση και ζητούµε τη λήψη απόφασης για µη άσκηση 
ενδίκων µέσων κατά αυτής. 
  

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

 

Τον ορισµό του εξωτερικού δικηγόρου, κ. Νικόλαου Κασκαβέλη προκειµένου να γνωµοδοτήσει για 
την άσκηση η µη ενδίκου µέσου κατά της αριθ. 1132/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, 
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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