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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 2η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 47/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 16510 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 17-01-2019. 

Θέμα 4ο  
Παραίτηση η μη από το δικόγραφο της αριθ. 667/2017 αίτησης της Περιφέρειας Αττικής ενώπιον του 
Συμβουλίου Επικρατείας για την αναίρεση της 2096/2015 απόφασης του 12ου Τριμελούς Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών, ενόψει της υπ’ αρ. 1610/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σε όμοια 
υπόθεση. (από αναβολή) 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος  

 Νερούτσου Μαρία  

 Τσούπρα Ιωάννα 

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

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Σαπουνά Αγγελική 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Βρύνα Φωτεινή 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για  την αριθ. πρωτ. 124341/605/25-06-2018 εισήγηση του Γραφείου 
Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
 
ΣΧΕΤ:  1. Η υπ’ αρ. 67/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που 
εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 236916/1363/15/11-0-2016 εισήγησής μας σχετικά με την 
άσκηση αιτήσεως αναίρεσης κατά της υπ’ αρ. 2096/2015 απόφασης του 12ου Τριμελούς Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών. 
 2. Η με αρ. καταθ. στο ΔΕΑ ΑΡ90/28-1-2016 και με αρ. καταθ. στο ΣτΕ 667/2016 αίτηση της 
Περιφέρειας Αττικής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του Γεωργίου Αβράμη για την 
αναίρεση της υπ’ αρ. 2096/2015 απόφασης του 12ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 
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 3. Η με αρ. πρωτ. 105855/535/07-06-2018 εισήγησή μας για την άσκηση αιτήσεως ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αναίρεση της υπ’ αρ. 1329/2018 απόφασης του 11ου 
Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά το μέρος που αφορά τον Δημήτριο 
Ντελέζο.  
 4. Η υπ’ αρ. 1610/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία αποφασίστηκε να μην ασκηθεί αίτηση αναίρεσης κατά της ανωτέρω υπό σχετ. 3 δικαστικής 
απόφασης.  
 

****************** 
 Με την υπό σχετ. 1 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
αποφασίστηκε, για τους λόγους που σε αυτήν αναφέρονται, σύμφωνα και με την υπ’ αρ. πρωτ. 
236916/1363/15/11-0-2016 εισήγησή μας, η άσκηση αιτήσεως αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας  κατά της υπ’ αρ. 2096/2015 απόφασης του 12ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών στο μέτρο που αφορά τον Γεώργιο Αβράμη. 
 Ακολούθως ασκήθηκε από το Γραφείο μας η υπό σχετ. 2 αίτηση αναίρεσης, η συζήτηση της 
οποίας έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί μετά από αυτεπάγγελτες αναβολές κατά τη δικάσιμο της 24-
09-2018 ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.  
 Με το υπό σχετ. 3 έγγραφό μας εισηγηθήκαμε, ομοίως προς την προηγούμενη εισήγησή μας 
επί της υποθέσεως Γ. Αβράμη, και για τους λόγους που σε αυτήν αναφέρονται, την άσκηση αιτήσεως 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αναίρεση της υπ’ αρ. 1329/2018 απόφασης του 
11ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά το μέρος που αφορά τον Δημήτριο 
Ντελέζο. 

Με την  υπ’ αρ. 1610/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(υπό σχετ. 4), αποφασίστηκε, για τους λόγους που σε αυτήν αναφέρονται, να μην ασκηθεί αίτηση 
αναίρεσης κατά της υπ’ αρ. 1329/2018 δικαστικής απόφασης.  
 Ενόψει των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι στις δύο ως άνω υποθέσεις τίθεται το 
αυτό νομικό ζήτημα, όπως τούτο προκύπτει και από τις σχετικές επ΄ αυτών εισηγήσεις μας, (σημ.: το 
αυτό νομικό ζήτημα τίθεται και επί άλλων αγωγών που εκκρεμούν ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών), παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν ενέργειές μας σχετικά με 
την ασκηθείσα μέσω του Γραφείου μας από 28-01-2016 αίτηση (αρ. καταθ. στο ΔΕΑ ΑΡ90/28-1-
2016 και αρ. καταθ. στο ΣτΕ 667/2016) της Περιφέρειας Αττικής ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κατά του Γεωργίου Αβράμη για την αναίρεση της υπ’ αρ. 2096/2015 απόφασης του 12ου 
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και ειδικότερα εάν η Περιφέρεια Αττικής θα εμμείνει στη 
συζήτηση αυτής ή εάν ενδεχομένως θα παραιτηθεί από αυτήν, οπότε στην τελευταία 
περίπτωση απαιτείται απόφαση της Επιτροπής σας.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

τη μη παραίτηση από το δικόγραφο της αριθ. 667/2017 αίτησης της Περιφέρειας Αττικής ενώπιον του 
Συμβουλίου Επικρατείας για την αναίρεση της 2096/2015 απόφασης του 12ου Τριμελούς Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών. 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κων Καράμπελας δηλώνει λευκό. 
   

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Δημάκος Δημήτριος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Καράμπελας Κωνσταντίνος  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
 

 

ΑΔΑ: 6ΥΝΙ7Λ7-ΜΡΡ


		2019-01-24T08:44:17+0200
	Athens




