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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2936/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 198413 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 11-10-2018. 
 

Θέμα 44ο  
Α. Ακύρωση της 2717/18/10/2017(ΑΔΑ: Ω6ΖΝ7Λ7-ΑΡ7)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής», Β. Την 
έγκριση μερικής ανάκλησης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 291/  3/1/2018 (ΑΔΑ: ΩΦ1Κ7Λ7-ΠΩΥ)» 
Γ΄.«Έγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης  για   την  καταβολή  δικαστικών εξόδων  με βάση το 
αποφασιστικό των  αποφάσεων   223/2016 &  236 /2016 &237/2016 του Μονομελούς   Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Απαλλοτριώσεων ) συνολικού ποσού   #1.500,00 #€ της   Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής 

Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Τζίβα Αιμιλία  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. 
Αικατερίνη Ασημακοπούλου 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία , ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. 
Μακρή ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014). 
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 
204/Α/1974), όπως ισχύει. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 
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το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/2012). 
4. Το   Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145 Α΄)  
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/23-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», 
όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 109290/39629/29/12/2016  του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016). 
6. Την υπ’ αριθ. 8840/13-1-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 39/τ. Β’/17-1-2017) περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους 
της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε 
Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 14027/20-1-2017 Απόφαση 
της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 97/Τ.39 και τ.Β’/23-01-2017) και την υπ’ αριθ. 53499/13-3-17 απόφαση της 
Περιφερειάρχη όπως  ισχύει 
7. Την υπ’ αριθ. 48105/6-3-17 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και 
προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής (ΦΕΚ 114/τα’ Υ.Ο.Δ.Δ./10-3-2017) όπως ισχύει με το ΦΕΚ 
2780/Β/2018   
8. Την με αριθμ. 3025/13/11/2017 (ΑΔΑ:708Γ7Λ7 -ΘΒΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . 
9. Την με αριθμ. απόφαση   425/30/11/2017  ( ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5 )  του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2017 και Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης 2017 Περιφέρειας Αττικής». όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  έως σήμερα.  
10. Την με αριθ. 423/30/11/2017 (ΑΔΑΔ:ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιου « 
Έγκριση Προγράμματος εκτελεστέων έργων  Περιφέρειας Αττικής για το οικ. Έτος 2018» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει  έως σήμερα 
11. Την με αριθμ.πρωτ.105159/36993/29/12/2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής περί  «επικύρωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής» όπως ισχύει 
. 
12. Τα με αριθμ.: α)69088/11/7/2018  & β)133890/11/7/2018 έγγραφα του Γραφειου Νομοθετικου 
Συντονισμου & Δικαστικων υποθέσεων τα οποία αναφέρουν: α) «Γνωμοδότηση σε ερώτημα σχετικά με 
δικαστικά έξοδα βάσει αποφάσεων» ΣΧΕΤ τα υπ’ αριθ. 68765/4.4.2018 έγγραφά σας. «Απαντώντας στο 
ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό, το γραφείο μας γνωμοδοτεί για τα εξής: Με  την υπ’ αριθμόν 236/2016 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων) αναγνωρίστηκε δικαιούχος 
αποζημίωσης για την περιγραφόμενη στο σκεπτικό απαλλοτριωμένη ιδιοκτησία με αριθμό κτηματολογίου 108α  
ο Δημήτριος Ιωαν. Μέξιας. Επιπλέον, με την ίδια απόφαση επιδικάστηκε δικαστική δαπάνη εις βάρος του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 
Αττικής) και του Χαράλαμπου Τουμπανιάρη  το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €).Σε υλοποίηση της ως 
άνω απόφασης η Περιφέρεια Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής ) κατέθεσε το ποσό της 
αποζημίωσης που αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης και αναλογεί σ΄αυτή (για 113 τμ) στον Δημήτριο 
Μέξια, ενώ για το υπόλοιπο ποσό υπόχρεος ήταν ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης του ακινήτου με αριθμό 
κτηματολογικού πίνακα 108β Τουμπανιάρης Χαράλαμπος (για 9 τ.μ), εκκρεμεί  δε η καταβολή της δικαστικής 
δαπάνης. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, φρονώ ότι εφόσον υπόχρεοι προς  αποζημίωση 
είναι τόσον η Περιφέρεια Αττικής όσο και ο Χαράλαμπος Τουμπανιάρης  θα πρέπει και η δικαστική 
δαπάνη να επιμερισθεί και η Περιφέρεια Αττικής, να καταβάλει ποσό 200 ευρώ, και το υπόλοιπο ο Χ 
Τουμπανιάρης . β) «Γνωμοδότηση σε ερώτημα σχετικά με δικαστικά έξοδα βάσει αποφάσεων» ΣΧΕΤ: τα υπ’ 
αριθ. 133399/5.7.2018 έγγραφά σας . «Απαντώντας στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό, το γραφείο μας 
γνωμοδοτεί για τα εξής: Με  την υπ’ αριθμόν 237/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Διαδικασία Απαλλοτριώσεων) αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος αποζημίωσης για την περιγραφόμενη στο 
σκεπτικό απαλλοτριωμένη ιδιοκτησία με αριθμό κτηματολογίου 398 ο Κωνσταντίνος Ιωάννου Φρυγανάς. 
Επιπλέον, με την ίδια απόφαση επιδικάστηκε δικαστική δαπάνη εις βάρος του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής) το ποσό 
των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €).Σε υλοποίηση της ως άνω απόφασης η Περιφέρεια Αττικής (Περιφερειακή 
Ενότητα Δυτικής Αττικής ) κατέθεσε εξολοκλήρου το ποσό της αποζημίωσης που αναφέρεται στο σκεπτικό 
της απόφασης στον Κωνσταντίνο Ιωάννου Φρυγανά, και εκκρεμεί η καταβολή της δικαστικής δαπάνης 
καθόσον δεν προκύπτει εναργώς από το διατακτικό της απόφασης, ποιος υποχρεούται εκ των δυο να 
καταβάλλει αυτήν. Φρονώ ότι εφόσον το πρώτο σκέλος της απόφασης υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου 
από  την Περιφέρεια Αττικής θα πρέπει και η δικαστική δαπάνη να καταβληθεί εξ ολοκλήρου απ 
αυτήν. 
13. Το με αριθμ.  έγγραφο 1499/4/7/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  προς το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων με κοινοποίηση προς την Δνση Οικονομικού της ΠΕΔΑ και με το οποίο διαφοροποιείται  η  
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υλοποίηση της δαπανης καθώς  αναφέρει: «Αποζημίωση εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα ένα ευρώ και 
τριάντα δύο λεπτά   (9.151,32€)  και συμπληρωματική παρακατάθεση εννιακοσίων ευρώ (900,00 ) δικαστική 
δαπάνη, για την ιδιοκτησία με αριθμό 305Α  των κ.κ. Μαρίας ,Κλεάνθη και Ιερόθεου Βαρελά σύμφωνα με την 
Απόφαση Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 223/2016 και την Απόφαση Εφετείου 4029/2010 για 
το έργο: «Κατασκευή Νέας Χάραξης, Βελτίωσης Επαρχιακής οδού από Μέγαρα μέχρι  Αλεποχώρι -πεδινό 
τμήμα». ΣΧΕΤΙΚΑ: Το με Αριθμ.Πρωτ.:οικ.1291/Φ35/07-06-2018 έγγραφό μας. Το με 
Αριθμ.Πρωτ.:Οικ.3610/ΦΜ/30-12-2013 έγγραφό μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για 
αποζημίωση του κ. Σωτηρίου Πανταζή για ποσό 9.685,40ευρώ, το οποίο αντικαθιστά το έγγραφό μας με 
Αριθμ.Πρωτ.:2704/ΦΜ/01-11-2013.Τα με αρ. 11.889/2-10-2008 και 15.322/17-09-2013 Γραμμάτια 
Παρακαταθήκης. Απόσπασμα διορθωμένου πίνακα παρακατάθεσης, με την Απόφαση 223/2016 και την 
Απόφαση Εφετείου 4029/21-1-2010 για ποσό 9.151,32 ευρώ. Η με Αριθμ.74/2008 Απόφαση Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών και η με Αριθμ. 4029/2010 Απόφαση Εφετείου. Η με Αριθμ. 2717/2017 (συν/ση 55) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης 8.922,00 ευρώ και 900,00 ευρώ δικαστικά 
έξοδα,( σύνολο 9.822,00 ευρώ).    Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (1) εγγράφου μας και κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Ταμείο σας και διευκρινήσεων οι οποίες δόθηκαν, σας ενημερώνουμε για τα 
κάτωθι: Με την Απόφαση 223/2016 ΜΠΑ αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι αποζημίωσης οι κ.κ. Μαρία, Κλεάνθης 
και Ιερόθεος Βαρελάς για την ιδιοκτησία 305Α . Σύμφωνα και με την Απόφαση Εφετείου 4029/2010, προκύπτει 
αποζημίωση ποσού 9.151,32 ευρώ και δικαστική δαπάνη 900,00 ευρώ (σύνολο 10.051,32 ευρώ). Με την 
Απόφαση 139/2013 ΜΠΑ αναγνωρίστηκε δικαιούχος αποζημίωσης ο κύριος Πανταζής Σωτήριος του 
Σπυρίδωνος για την ιδιοκτησία 305Β και προέκυψε αποζημίωση ποσού 9.685,40 ευρώ, και δικαστική δαπάνη 
200,00 ευρώ (σύνολο 9.885,40 ευρώ).  Η αποζημίωση του πίνακα παρακατάθεσης, για ολόκληρη την 
ιδιοκτησία 305, ήταν 27.668,4 ευρώ, σύμφωνα με την Απόφαση Εφετείου 4029/2010. Συνεπώς: Σύνολο για 
πληρωμή: 27.668,4-9.685,40 (αποδόθηκαν στον κ. Πανταζή)=17.983,00 ευρώ.17.983,00-9.151,32 (να 
αποδοθούν στους Κληρονόμους Βαρελά) και παραμένει υπόλοιπο της ιδιοκτησίας 305, 8.831,68 ευρώ, στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  Παρακαλούμε  για την απόδοση  αποζημίωσης του ποσού των 
9.151,32 ευρώ  των Δικαιούχων κ.κ. Μαρίας, Κλεάνθη και Ιερόθεου Βαρελά σύμφωνα με την Απόφαση ΜΠΑ 
223/2016 και την Απόφαση Εφετείου 4029/2010. Έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων:Α) με το 11.889/2-10-2008 αρχικό Γραμμάτιο Παρακαταθήκης ποσού 3.477.022,07 ευρώ και Β)το 
15322/17-09-2013 συμπληρωματικό Γραμμάτιο Παρακαταθήκης ποσού 555.283,23 ευρώ. Για το ποσό της 
δικαστικής δαπάνης που ανέρχεται στα 900,00 ευρώ θα ακολουθήσει συμπληρωματική 
παρακατάθεση.   

Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε: Α. «Την  Ακύρωση της 2717/18/10/2017(ΑΔΑ: Ω6ΖΝ7Λ7-ΑΡ7)  Απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής» Β. «Την έγκριση μερικής ανάκλησης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 
291/  3/1/2018 (ΑΔΑ: ΩΦ1Κ7Λ7-ΠΩΥ)» Γ΄.Την Έγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης  για   την  
καταβολή  δικαστικών εξόδων  με βάση το αποφασιστικό των  αποφάσεων   223/2016 &  236 /2016 
&237/2016 του Μονομελούς   Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Απαλλοτριώσεων ) συνολικού 
ποσού   #1.500,00 #€» σύμφωνα με  τον κατωθι πίνακα: 

Δικαιούχος  δικαστικών εξόδων Απόφαση  Μονομελούς 

 Πρωτ/κειου Αθηνών  

Ποσό δικαστικών εξόδων  

Κλεάνθης Βαρελάς   

Μαρία Βαρελά  

Ιερόθεος Βαρελάς 

223/2016 900,00 

Μέξιας Δημήτριος  236/2016 200,00 

Φρυγανάς Κωνσταντίνος 237/2016 400,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  1.500,00 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 

Α. «Την  Ακύρωση της 2717/18/10/2017(ΑΔΑ: Ω6ΖΝ7Λ7-ΑΡ7)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής»  

Β. «Την έγκριση μερικής ανάκλησης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 291/  3/1/2018 (ΑΔΑ: 
ΩΦ1Κ7Λ7-ΠΩΥ)» Γ΄.Την Έγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης  για   την  καταβολή  δικαστικών εξόδων  
με βάση το αποφασιστικό των  αποφάσεων   223/2016 &  236 /2016 &237/2016 του Μονομελούς   
Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Απαλλοτριώσεων ) συνολικού ποσού   #1.500,00 #€» σύμφωνα με  
τον κατωθι πίνακα: 

   
 

 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος   
Τζίβα Αιμιλία  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη  
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 

 
 

Δικαιούχος  δικαστικών εξόδων Απόφαση  Μονομελούς 

 Πρωτ/κειου Αθηνών  

Ποσό δικαστικών εξόδων  

Κλεάνθης Βαρελάς   

Μαρία Βαρελά  

Ιερόθεος Βαρελάς 

223/2016 900,00 

Μέξιας Δημήτριος  236/2016 200,00 

Φρυγανάς Κωνσταντίνος 237/2016 400,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  1.500,00 
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