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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 15η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 182/2020 

Σήμερα 02/9/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), 
όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. 
Α’/11-3-2020), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 619582/27-8-2020 πρόσκλησης του 
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 27/8/2020 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 10ο Η.Δ. 

Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων της 
Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα και απαιτούν 
εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1573/2020 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα τριών 
(73) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
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Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, Θεοδωρακοπούλου-
Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου 
Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος 
Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, 
Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, 
Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, 
Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία 
(Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας 
Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Γιομπαζολιάς 
Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, 
Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη 
Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Κατρανίδου Αναστασία 
(Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, 
Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, 
Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου 
Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - 
Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, 
Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, 
Παναγιώτου Κων/νος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά 
Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός 
Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης 
Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, 
Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Αλεξίου Ελισσάβετ, Καραμάνος Χρήστος, Μπαλάφας Γεώργιος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. 
Σκληβανίτη Ελένη  και κ.  Σωτηροπούλου Ευαγγελία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το 
λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ν. Πέππα, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 1573/2020 απόφαση (σε ορθή επανάληψη) της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει ως εξής : 
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(ως προς τα ονόματα των μελών -στην τελευταία σελίδα -από τα λανθασμένα 
Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα στα ορθά Κατριβάνος Γεώργιος και 

Ανδρουλακάκης Νικόλαος) 
 

 
 
  
 
 
 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              ΑΔΑ : Ω89Α7Λ7-ΤΚΛ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 50η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1573/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα 04-08-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η 
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 
558257 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 
30-07-2020. 
 

Θέμα 28ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Παροχή γνωμοδότησης για την ανάθεση ή μη, του δικαστικού χειρισμού υποθέσεων σε 
δικηγόρο, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη 
νομική γνώση και εμπειρία 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Καραμάνος Χρήστος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος  

Αθήνα,   13/08/2020 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Νικόλαος Πέππας 
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Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής, κα Αθηνά Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
A. Tην 3.8.2020, περιήλθε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, 
Εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής, η οποία, ως προς τα κύρια σημεία της, έχει ως ακολούθως: 
 
«i. Επιδόθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, οι ενώπιον του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατωτέρω 32 αγωγές, στρεφόμενες κατά του 
Ελληνικού Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» και «Δήμος 
Μαραθώνα» ………. και ειδικότερα: 1. Η από 4.12.2018,  με ΑΓ 1758/2019, αγωγή 
Ορέστη - Κων/νου Τσίντζα κ.λπ. 2. Η από 28.12.2018, με ΑΓ 15/3.1.2019, αγωγή 
Βασιλικής, χήρας Βασιλείου Κατσαργύρη κ.λπ. 3. Η από 21.1.2019, με ΑΓ 752/2020 
αγωγή Πηνελόπης Κωνσταντάκη 4. Η από 25.1.2019, με ΑΓ 693/2019, αγωγή Ανδρέα 
Φύτρου κ.λπ. 5. Η από 18.2.2019, με ΑΓ 1761/2019, αγωγή Αγγελικής Τζούλια κ.λπ. 6. Η 
από 18.2.2019, με ΑΓ 1763/2019 αγωγή Αγγελικής Κοκώνη κ.λπ. 7. Η από 18.3.2019, με 
ΑΓ 5837/2019, αγωγή Μαρίκας Μάσχα κ.λπ. 8. Η από 18.3.2019, με ΑΓ 5831/2019, 
αγωγή Μαρίκας Μάσχα κ.λπ. 9. Η από 18.3.2019, με ΑΓ 5842/2019, αγωγή Παναγιώτη 
Σιαπέρα κ.λπ. 10. Η από 15.4.2019, με ΑΓ 10833/2019, αγωγή Παναγιώτη Μανέτα κ.λπ. 
11. Η από 15.4.2019, με ΑΓ 6851/2019, αγωγή Γεωργίου Τσουκλίδη κ.λπ. 12. Η από 
20.5.2019, με ΑΓ 8811/2019, αγωγή Δημητρίου Κίτσιου κ.λπ. 13. Η από 30.5.2019, με ΑΓ 
10826/2019, αγωγή Κυριάκου Νιτσοτόλη κ.λπ. 14. Η από 15.6.2019, με ΑΓ 18459/2019, 
αγωγή Γεωργίας Πλυμάκη κ.λπ. 15. Η από 25.6.2019, με ΑΓ 10490/2019, αγωγή 
Στεφάνου Αθανασίου κ.λπ. 16. Η από 8.7.2019, με ΑΓ 11285/2019, αγωγή Μαρίας 
Μπεκιάρη κ.λπ. 17. Η από 9.7.2019, με ΑΓ 11286/2019, αγωγή Δέσποινας Ζαφειρίου 
κ.λπ. 18. Η από 23.7.2019. με ΑΓ 11886/2019, αγωγή Ανδριανής Καλεγιαννάκου κ.λπ. 
19. Η από 24.9.2019, με ΑΓ 13426/2019, αγωγή Γεωργίου Σπυρόπουλου κ.λπ. 20. Η 
από 30.10.2019, με ΑΓ 79/2020, αγωγή Αθηνάς Μουτάφη κ.λπ. 21. Η από 5.12.2019, με 
ΑΓ 68/2020, αγωγή Ιωάννη Φιλιππόπουλου κ.λπ. 22. Η από 31.1.2020, με ΑΓ 
1221/2020, αγωγή Ιωάννη Χαρδαλούπα κ.λπ. 23. Η από 6.3.2020, με ΑΓ 1603/2020, 
αγωγή Αθανασίου Κατσαργύρη κ.λπ. 24. Η από 11.3.2020, με ΑΓ 1604/2020, αγωγή 
Μάρκου Πλυμάκη κ.λπ. 25. Η από 12.3.2020, με ΑΓ 1587/2020, αγωγή Ευαγγέλου 
Γερογιάννη κ.λπ. 26. Η από 20.5.2020. με αρ. ΑΓ 2216/2020, αγωγή Σοφίας 
Βονικόπουλου κ.λπ. 27. Η από 25.5.2020, με ΑΓ 2213/2020. αγωγή Μαρίας 
Βλασσοπούλου κ.λπ. 28. Η από 24.6.2020, με αρ. ΑΓ 3124/2020 αγωγή Γεωργίου 
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Κολοκοτρώνη κ.λπ. 29. Η από 24.6.2020, με ΑΓ 3125/2020 αγωγή  Ιωάννη Βήχου κ.λπ. 
30. Η από 25.6.2020, με ΑΓ 3140/2020, αγωγή Νίκης Κατσούλακη κ.λπ.  31. Η από 
25.6.2020, με ΑΓ 3142/2020, αγωγή Δημητρίου Κατσουλάκη κ.λπ. 32. Η από 25.6.2020, 
με ΑΓ 3143/2020, αγωγή Μαρίας Αβραμίδου κ.λπ. 33. Η από 25.6.2020, με ΑΓ 
3144/2020, αγωγή Μαρίας Μπενέτου κ.λπ. 34. Η από 3.7.2020, με ΑΓ 3614/2020, αγωγή 
Σπυρίδωνος Αρκαδιανού κ.λπ. 35.  Η από 21.7.2020, με ΑΓ 4066/2020, αγωγή 
Ελευθέριου Ιορδανίδη. 

 
ii. Ήδη, το άνω Δικαστήριο και με την υπ'αρ.ΚΑ298/3.2.2020 Κλήση προς την 
Περιφέρεια Αττικής, καλεί την τελευταία να εμφανισθεί την 14.10.2020, στο 
ακροατήριο του 28ου Τμήματος Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη 
συζήτηση της άνω, με α/α 2, αγωγής της Βασιλικής, χήρας Βασιλείου Κατσαργύρη κ.λπ., 
και εζήτησε τις απόψεις της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα άρθρα 129 κ' 149 του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 
Στη διάταξη του άρθρου 129 ΚΔΔ, ορίζεται ότι: 
«1. Το Δημόσιο και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου προς τα οποία γίνονται 
οι κατά το προηγούμενο άρθρο επιδόσεις, έχουν υποχρέωση να αποστέλλουν στο 
δικαστήριο τον κατά το άρθρο 149 διοικητικό φάκελο, με αναλυτική έκθεση 
απόψεων για τη διαφορά και, ειδικότερα, για τους προβαλλόμενους νομικούς και 
πραγματικούς ισχυρισμούς. 
2. Η έκθεση με τον κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητικό φάκελο 
διαβιβάζονται στο δικαστήριο τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη 
δικάσιμο… 
5. Η παράλειψη της διαβίβασης ή η εκπρόθεσμη διαβίβαση προς το δικαστήριο των 
στοιχείων που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα 
των αρμόδιων για την ενέργεια αυτή υπαλλήλων. Η σχετική πειθαρχική δίκη ασκείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις για το πειθαρχικό δίκαιο κάθε κατηγορίας υπαλλήλων». 
Στη δε διάταξη του άρθρου 149 ΚΔΔ, ορίζεται ότι: 
«1. Ο διοικητικός φάκελος, τον οποίο και υποχρεούται η Διοίκηση να διαβιβάζει, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 129, στο δικαστήριο αποτελείται από τα, σχετικά με την ένδικη 
υπόθεση, στοιχεία». 
iii. 1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 176, παρ.1, περ.κ. του 
ν.3852/2010, με τίτλο «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών», όπως ισχύει: 
«1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις 
ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:…….. 
" κ)" (κβ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση 
της πληρεξουσιότητάς του, σε όσες περιφέρειες, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με 
μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται 
σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων… 
Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 
δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία 
για τα συμφέροντα της περιφέρειας και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. 
Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 281 του ΚΔΚ». 
Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 281, του ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων κ΄ 
Κοινοτήτων» (όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ.7, του ν. 3801/2009): 
«1. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από Δήμο… αμείβονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά… 
3. Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 
σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή 
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του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού… συμβουλίου κατά παρέκκλιση 
των προηγούμενων παραγράφων. 
Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους». 
2. Το περιεχόμενο και τα αιτήματα που περιέχονται στις ανωτέρω αγωγές αφορούν 
σε καταβολή αποζημιώσεων, λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης ή/και 
ζημιών, που προκλήθηκαν εξαιτίας της μεγάλης πυρκαϊάς που εκδηλώθηκε, την 
23.7.2018, στην Ανατολική Αττική, για την ίδια δε σοβαρή άνω υπόθεση, ευρίσκεται σε 
εξέλιξη ανακριτική διαδικασία διερεύνησης διάπραξης ποινικών αδικημάτων. 
Ο δικαστικός χειρισμός των ανωτέρω αγωγών, δοθέντος ότι η δικαστική έκβασή 
τους έχει ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα για την Περιφέρεια Αττικής, απαιτεί 
εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία, επί θεμάτων αστικού, διοικητικού και 
ποινικού δικαίου, δηλαδή συνδρομή περισσοτέρου εξειδικεύσεων και ταυτόχρονα 
αποκλειστική ενασχόληση με τις συγκεκριμένες αγωγές λόγω του τεράστιου 
αριθμού και της σπουδαιότητάς τους. 
Επιπρόσθετα και ειδικά ο υπογράφων βρίσκεται σε ηθική αδυναμία και κώλυμα 
υποστήριξης της υπόθεσης, καθόσον είχε επέμβει διασωστικά, όπως και επί σειρά ετών, 
στις περιοχές «Ν. Βουτζάς» και «Μάτι» ως εθελοντής και επιχείρησε σε φλεγόμενες 
κατοικίες πολιτών, πολλοί από τους οποίους αγνοούνταν και αναζητήθηκαν και από τον 
ίδιο επί ώρες με τους συγγενείς τους και τελικώς εντοπίστηκαν νεκροί. 
Εξάλλου, οι Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής είναι επιφορτισμένοι με μεγάλο όγκο λοιπών υποθέσεων ιδιαίτερης νομικής 
δυσκολίας και εξαιρετικής σπουδαιότητας με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η αποκλειστική 
ενασχόλησή τους με τις ανωτέρω υποθέσεις. Ως εκ τούτου, σας γνωστοποιούμε ότι 
μπορεί να γίνει χρήση της διάταξης του άρ. 176, παρ. 1 περίπτ. κ΄ του ν.3852/2010 
περί κατ' εξαίρεση ανάθεσης των υποθέσεων αυτών σε εξωτερικό δικηγόρο, ο 
οποίος να έχει εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία επί των ανωτέρω 
θεμάτων.». 

 
Β. Ο δικηγόρος Αθηνών, Ευστάθιος Κουκούτσης, μέλος και νόμιμος εκπρόσωπος της 
δικηγορικής εταιρείας «Ευστάθιος Κουκούτσης – Αλεξάνδρα Ζηνέλη Δικηγορική 
Εταιρεία», οδός Λυκαβηττού 11-Αθήνα, απηύθυνε στην Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Αττικής την από 3.8.2020 επιστολή, σύμφωνα με την οποία, αποδέχεται την 
εντολή δικαστικού χειρισμού, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, των 
ανωτέρω αγωγών και όσων θα ασκηθούν, σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής, από την ίδια 
άνω αιτία, με δικηγορική αμοιβή την οριζομένη στο άρθρο 63 του ν.4194/2013 «Κώδικας 
Δικηγόρων». 
 
Γ. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ζητεί από την Περιφέρεια Αττικής, τις απόψεις 
της, σχετικά με τις άνω αγωγές και τα αιτήματα του Δικαστηρίου διαβιβάζονται στην 
Πολιτική Προστασία.  
Όπως δε εκτίθεται στην Εισήγηση του άνω Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής 
Υποστήριξης ΠΕΑΑ «..το άνω Δικαστήριο και με την υπ'αρ.ΚΑ298/3.2.2020 Κλήση 
προς την Περιφέρεια Αττικής, καλεί την τελευταία να εμφανισθεί την 14.10.2020, στο 
ακροατήριο του 28ου Τμήματος Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη 
συζήτηση της άνω, με α/α 2, αγωγής της Βασιλικής, χήρας Βασιλείου Κατσαργύρη κ.λπ., 
και εζήτησε τις απόψεις της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα άρθρα 129 κ' 149 του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.».  
Τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας αδυνατούν να καταρτίσουν τα σχετικά 
ενημερωτικά σημειώματα, εξαιτίας της πολυπλοκότητας των θεμάτων αυτών. 
Πρόκειται για σοβαρές και σπουδαίες υποθέσεις, για την Περιφέρεια Αττικής, που 
απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, μεγάλη και πολυετή απασχόληση και 
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ιδιαίτερα επιμελή και λεπτό χειρισμό, λόγω των θανάτων συμπολιτών μας, εξαιτίας 
της πυρκαϊάς της 23.7.2018. 
 
Η δικηγορική εταιρεία στην οποία εισηγείται η ανάθεση της εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας Αττικής, για τη συζήτηση των αγωγών αυτών, θα συνδράμει ουσιαστικά 
και αποτελεσματικά, τις Υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας, και στην κατάρτιση 
των απόψεων της Περιφέρειας Αττικής και στο σχηματισμό του σχετικού φακέλου, 
που θα αποσταλούν στο Δικαστήριο. 
Η αιτούμενη δικηγορική αμοιβή είναι η ελάχιστη που ορίζεται στον Κώδικα 
Δικηγόρων. 
 
Για την ορθή διαχείριση και τον συντονισμό του σπουδαίου αυτού θέματος, στην 
παρούσα φάση κρίνεται αναγκαίο να μην γίνει ανάθεση του δικαστικού χειρισμού 
των αγωγών αυτών σε περισσότερα δικηγορικά γραφεία.  
Το θέμα όμως αυτό και ανάλογα με τον αριθμό των σχετικών αγωγών που θα 
ασκηθούν στο μέλλον, θα επανεξετασθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 
 
Μετά τα λεπτομερώς προαναφερόμενα, 
 

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής εισηγείται  
 
 
1. Να ανατεθεί ο δικαστικός χειρισμός στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στον δικηγόρο 
Αθηνών, Ευστάθιο Κουκούτση, μέλος και νόμιμο εκπρόσωπο της δικηγορικής εταιρείας 
«Ευστάθιος Κουκούτσης – Αλεξάνδρα Ζηνέλη Δικηγορική Εταιρεία», οδός Λυκαβηττού 
11-Αθήνα, με δικηγορική αμοιβή την οριζομένη στο άρθρο 63 του ν.4194/2013 «Κώδικας 
Δικηγόρων», των αγωγών που ασκήθηκαν -και- σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
περιγράφονται στην υποβληθείσα, την 3.8.2020, ανωτέρω Εισήγηση του Αυτοτελούς 
Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 
Και τούτο, δοθέντος ότι η δικαστική έκβασή τους έχει ιδιαίτερη σημασία και 
σπουδαιότητα για την Περιφέρεια Αττικής, ο δικαστικός χειρισμός τους απαιτεί 
εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία, επί θεμάτων αστικού, διοικητικού και 
ποινικού δικαίου και οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία, της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής δεν δύνανται να χειριστούν τις ανωτέρω υποθέσεις, για τους λόγους που 
εκτίθενται στην άνω Εισήγηση, ο δε άνω δικηγόρος Αθηνών, Ευστάθιος Κουκούτσης, έχει 
εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία επί των ανωτέρω θεμάτων. 
 
2. Η Περιφέρεια Αττικής, να ορίσει πληρεξούσιο και αντίκλητό της δικηγόρο, τον άνω 
δικηγόρο Αθηνών, Ευστάθιο Κουκούτση και να του παράσχει την ειδική εντολή, την 
πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως για λογαριασμό και στο όνομα της Περιφέρειας 
Αττικής, εμφανισθεί και την εκπροσωπήσει, ενώπιον του Διοικητικού  Πρωτοδικείου 
Αθηνών, κατά τις δικασίμους των ανωτέρω αγωγών, καθώς και σε κάθε μετ΄αναβολή, 
διακοπή ή ματαίωση της δίκης, δικάσιμο, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως. 
Να του παράσχει, επίσης, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, να ενεργεί και να 
πράττει ο,τιδήποτε απαιτείται για να εκτελέσει και διεκπεραιώσει τις εντολές που του 
παρέχονται δια της παρούσης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητώς σε αυτή. 
 
3. Για τον καθορισμό της αμοιβής της άνω δικηγορικής εταιρείας, μέλος και νόμιμος 
εκπρόσωπος της οποίας είναι ο άνω δικηγόρος Αθηνών, Ευστάθιος Κουκούτσης, 
αρμόδιο είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στο οποίο θα πρέπει να 
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διαβιβασθεί η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ.281, παρ.3, ν. 
3463/2006), το οποίο και να παράσχει την εξουσιοδότηση. 
 
4.Εξαιτίας της ιδιαίτερης βαρύτητας της υποθέσεως και λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν 
επιπλέον αγωγές που ενδέχεται να κατατεθούν κατά της Περιφέρειας Αττικής, θα 
εξετάζεται κάθε φορά η πιθανότητα της ανάθεσης χειρισμού των ενδεχομένων νεότερων 
υποθέσεων σε εξιδεικευμένους νομικούς, για τη νομική συνδρομή της Περιφέρειας 
Αττικής. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή,  

λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την ισχύουσα νομοθεσία  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
 

Την έγκριση των κάτωθι: 
α) Η Περιφέρεια Αττικής, ορίζει πληρεξούσιο και αντίκλητό της δικηγόρο, τον 
δικηγόρο Αθηνών, Ευστάθιο Κουκούτση και του παρέχει την ειδική εντολή, την 
πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως για λογαριασμό και στο όνομα της 
Περιφέρειας Αττικής, εμφανισθεί και την εκπροσωπήσει, ενώπιον του Διοικητικού  
Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τις δικασίμους των ανωτέρω αγωγών, καθώς και σε κάθε 
μετ΄αναβολή, διακοπή ή ματαίωση της δίκης, δικάσιμο, μέχρι την έκδοση οριστικής 
αποφάσεως. 
Στον ανωτέρω εντολοδόχο, παρέχεται, επίσης, η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, να 
ενεργεί και να πράττει οτιδήποτε απαιτείται για να εκτελέσει και διεκπεραιώσει τις εντολές 
που του παρέχονται δια της παρούσης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητώς σε αυτή. 
 
β) Για τον καθορισμό της αμοιβής της άνω δικηγορικής εταιρείας, μέλος και νόμιμος 
εκπρόσωπος της οποίας είναι ο άνω δικηγόρος Αθηνών, Ευστάθιος Κουκούτσης, 
αρμόδιο είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στο οποίο θα πρέπει να 
διαβιβασθεί η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ.281, παρ.3, ν. 
3463/2006). 
 

➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ Κατριβάνος Γεώργιος 
και Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχουν από την ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος  
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

και λαμβάνοντας υπόψη 
▪ το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. 

Α’/08-6-2006) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 παρ. 7 του Ν. 
3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α’/04-9-2009) 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Δεν καθορίζει την αμοιβή, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση-απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας 
Δικηγόρων», για τη δικηγορική εταιρεία «Ευστάθιος Κουκούτσης – Αλεξάνδρα Ζηνέλη 
Δικηγορική Εταιρεία», μέλος και νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας είναι ο δικηγόρος 
Αθηνών, Ευστάθιος Κουκούτσης, ο οποίος με την ως άνω απόφαση ορίζεται 
πληρεξούσιος και αντίκλητός της Περιφέρειας Αττικής, όπως για λογαριασμό και στο 
όνομά της, εμφανισθεί και την εκπροσωπήσει, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών, κατά τις δικασίμους των αγωγών που αναφέρονται σε αυτή.  
 

Υπέρ του καθορισμού της αμοιβής ψήφισαν :  

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ.κ Γ. 
Αγγελόπουλος, Μ. Αγγελοπούλου, Γ. Αδαμοπούλου, Π. Αλεβίζος, Χ. Αλεξανδράτος, Σ. 
Αλυμάρα, Στ. Αντωνάκου, Α. Αυγερινός, Μ. Βάρσου, Μ.Βιδάλη, Γ. Βλάχος, Γ. Βλάχου, Στ. 
Βοϊδονικόλας, Γ. Γεωργόπουλος, Η. Γρηγορίου, Φ. Δαλιάνη, Γ. Δημόπουλος, Ε. 
Δουνδουλάκη, Μ. Ζέρβα (Διαμαντή), Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, Χ. 
Θεοδωρόπουλος, Φ. Καλογήρου, Α. Κατσιγιάννης, Λ. Κεφαλογιάννη, Ι. Κεχρής, Β. 
Κόκκαλης, Ε. Κοσμίδη, Ε. Κοσμόπουλος, Μ. Κουρή, Α. Κούρτης, Θ. 
Κουτσογιαννόπουλος, Π. Λεονάρδου, Α. Λεωτσάκος, Στ. Μελάς, Ε. Μπαρμπαγιάννη - 
Αδαμοπούλου, Δ. Νάνου, Ν. Παπαγεωργίου, Ν. Παπαδάκης, Ν. Πέππας, Χ. Ράσσιας 
(Ρώμας),  
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη, Μ. 
Αναγνωστόπουλος, Α. Βαθιώτης, Β. Γιαννακόπουλος. 
 

Κατά του καθορισμού της αμοιβής ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. 
Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. 
Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας, 
 - οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. 
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ.κ. Η. 
Παναγιώταρος, Δ. Ανδρεάκος, Π. Ασημακόπουλος, Γ. Γιαννακουλοπούλου, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. 
Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,  
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ. Ε. 
Αβραμοπούλου,  
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- ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ε. Αποστολόπουλος.  
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. 
Δούρου, Σ. Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-
Στεφανίδη, Ε. Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Α. Κατρανίδου, Ζ. 
Κατωπόδη, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Π. Παππά, Θ. 
Σχινάς, Π. Χατζηπέρος. 
 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρόντες οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Δ. 
Αγγελάκη και Ι. Σμέρος. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


