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Συνεδρίαση 18
η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 670/2016 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 28-03-2016,  ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00µ . ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ 
αριθ. πρωτ. οικ. 55404 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 
21-03-2016, σε ορθή επανάληψη και την από 23-3-2016 ανακοίνωση µετάθεσης της Συνεδρίασης. 

Θέµα 9
ο
 

Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης, ύψους 592,00€, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 1253/2015 
απόφασης του Ε΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας.  
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Νερούτσου Μαρία 

• Μεθυµάκη Άννα 

• ∆ανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιµιλία 

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μοίρας Ιωάννης 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος δίνει το λόγο στον κ 
∆ερµιτζάκη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα  εξής:  
 
Η Υπηρεσία µας έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/20101 ΦΕΚ87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης και τις όµοιες του Ν 4071/2012 για τις 
«Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ. 1 εδ. γ και 6 παρ.7.   
2. Το Ν. 4270/2014  « Αρχές  δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
3. Τις διατάξεις του Π.∆.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής) 
και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011). 
4. Τις διατάξεις του Π.∆ 113/2010 (Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες). 
5. Την µε αριθµό 1253/2015 Απόφαση του Ε΄ Τµήµατος  του Συµβουλίου της Επικρατείας η οποία 
εκδόθηκε  Α )επί της έφεσης  του Κιουρτσόγλου Θεόδωρου κατά του Χριστόπουλου Μιχαήλ και κατά 
της υπ΄αριθ. 198/2002 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών και  Β) επί της έφεσης του Μιχαήλ 
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Χριστόπουλου  κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατά της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής κατά του Θεόδωρου Κιουρτσόγλου και κατά της 
υπ΄αριθ. 198/2002 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών µε την οποία επιβάλλεται  σε βάρος 
της Περιφέρειας Αττικής,  δικαστική δαπάνη ύψους  πεντακοσίων  ενενήντα δύο ευρώ (592,00 €). Με 
την εν λόγω απόφαση το δικαστήριο:  συνεκδικάζει τις εφέσεις του Θ. Κιουρτσόγλου (ΑΚ 3185/2002) 
και Μ. Χριστόπουλου (ΑΚ 3819/2002). Απορρίπτει την έφεση του Θ. Κιουρτσόγλου και δέχεται την 
έφεση του Μ. Χριστοπούλου.  Εξαφανίζει την απόφαση198/2002 του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. 
∆ικάζει την από 24.4.2001 αίτηση ακυρώσεως του Μ. Χριστόπουλου και την δέχεται. Ακυρώνει την 
υπ΄ αριθµ.  467/2001 πράξη αναθεωρήσεως οικοδοµικής αδείας του Πολεοδοµικού Γραφείου 
Μαρκοπούλου  Αττικής. ∆ιατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος από τον Θ. Κιουρτσόγλου 
παραβόλου και την απόδοση του καταβληθέντος από τον Μ. Χριστόπουλο. Επιβάλλει στον Θ. 
Κιουρτσόγλου ως εκκαλούντα να καταβάλει ως δικαστική δαπάνη του Μ. Χριστόπουλου το ποσόν των 
τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ ως εφεσίβλητο δε από κοινού και συµµέτρως µε την Περιφέρεια 
Αττικής στον Μ. Χριστόπουλο το ποσόν των χιλίων εκατόν ογδόντα τεσσάρων 
(460+460+132+132=1184) ευρώ 

                                                          
                                                          Εισηγείται 

Την έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ύψους πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ  (592,00 €) σε 
εκτέλεση της υπ’ αριθµ. 1253/2015 απόφασης του Ε΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
που εκδόθηκε επί της έφεσης Α) του Κιουρτσόγλου Θεόδωρου κατά του Χριστόπουλου Μιχαήλ και 
κατά της υπ΄αριθ. 198/2002 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών και  Β) επί της έφεσης του 
Μιχαήλ Χριστόπουλου  κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατά 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής κατά του Θεόδωρου Κιουρτσόγλου και και κατά 
της υπ΄αριθ. 198/2002 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών µε την οποία επιβάλλεται σε 
βάρος της Περιφέρειας Αττικής δικαστική δαπάνη ύψους  πεντακοσίων  ενενήντα δύο ευρώ (592,00 
€) που  θα βαρύνει τις πιστώσεις του προυπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής 
Ενότητας  Ανατολικής Αττικής οικονοµικού έτους 2016  και θα κατανέµεται ως εξής: Ε.Φ. 05072, ΚΑΕ 
0894  «∆ικαστικά – Συµβολαιογραφικά έγγραφα», σύµφωνα µε όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 

 
 
 

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

 

Την έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης, ύψους πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ  (592,00€), σε 
εκτέλεση της υπ’ αριθµ. 1253/2015 απόφασης του Ε΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας, που 
εκδόθηκε επί της έφεσης: Α) του Κιουρτσόγλου Θεόδωρου, κατά του Χριστόπουλου Μιχαήλ και κατά 
της υπ΄αριθ. 198/2002 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών και  Β) επί της έφεσης του Μιχαήλ 
Χριστόπουλου, κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατά της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττική, κατά του Θεόδωρου Κιουρτσόγλου και και κατά της 
υπ΄αριθ. 198/2002 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, µε την οποία επιβάλλεται σε βάρος 
της Περιφέρειας Αττικής, δικαστική δαπάνη ύψους πεντακοσίων  ενενήντα δύο ευρώ (592,00€), που  
θα βαρύνει τις πιστώσεις του προυπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας  
Ανατολικής Αττικής, οικονοµικού έτους 2016 και θα κατανέµεται ως εξής: Ε.Φ. 05072, ΚΑΕ 0894  
«∆ικαστικά – Συµβολαιογραφικά έγγραφα», σύµφωνα µε όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 
 
 
 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

 

       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  

Στεργίου Ιωάννα  

Μπαλάφας Γεώργιος 

∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

Σαπουνά Αγγελική  

Τσούπρα Ιωάννα 

Νερούτσου Μαρία 

Μεθυµάκη Άννα 

∆ανάκος Χριστόφορος 
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