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

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  101/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, 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: 32191/13-1-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-2022. 
 

Θέμα 100ο  
Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ.  Α11544/2021 απόφασης του 7ου Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Σκουλά, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Ο ενάγων είχε ασκήσει την από 02-01-2018 αγωγή του κατά της Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία ζητούσε, μετά τη μετατροπή του αιτήματός του από καταψηφιστικό σε έντοκο 
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αναγνωριστικό, να αναγνωριστεί ότι του οφείλεται το συνολικό ποσό των 38.554,71€ και δη α) 
ποσό 28.554,71€ ως αποζημίωση για θετικές ζημίες που, κατά τους ισχυρισμούς του, υπέστη από 
την καταστροφή κινητών πραγμάτων (εργαλείων και άλλων αντικειμένων) ευρισκομένων στον 
υπόγειο χώρο κτιρίου  επί του Λεωφόρου Μαραθώνος 17, αλλά και από φθορές στο ίδιο το κτίριο, 
ένεκα της πλημμύρας της 30-12-2012 στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, οφειλόμενη, κατά τους 
αγωγικούς ισχυρισμούς του, σε παράλειψη των οργάνων της Περιφέρειας Αττικής να προβούν σε 
συντήρηση και καθαρισμό των φρεατίων συλλογής ομβρίων υδάτων, που βρίσκονται κοντά στο ως 
άνω κτίριο επί της Λεωφόρου Μαραθώνος και β) ποσό 10.000,00€  ως χρηματική ικανοποίηση 
λόγω ηθικής βλάβης. 

Επί της ανωτέρω αγωγής εκδόθηκε η ως άνω απόφαση, με την οποία  έγινε αυτή εν μέρει 
δεκτή και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση της Περιφέρειας Αττικής να καταβάλει στον ενάγοντα το 
συνολικό ποσό των 6.098,42€, ήτοι ποσό 4.898,42€ για θετικές ζημίες και ποσό 1.200,00€ ως 
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι 
εξοφλήσεως.  

Ειδικότερα το δικάσαν Δικαστήριο έκρινε ότι, παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια Αττικής είχε 
συνάψει την από 16-10-2012 σύμβαση για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των φρεατίων 
υδροσυλλογής του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 
μεταξύ των οποίων και της Λεωφόρου Μαραθώνος και παρά το γεγονός της  εμπρόθεσμης 
παραλαβής  των σχετικών εργασιών, σύμφωνα με το  από 15-11-2012 πρωτόκολλο παραλαβής, η 
ένδικη πλημμύρα οφείλεται στην παράλειψη των οργάνων της να διατηρήσουν τα τρία φρεάτια 
συλλογής ομβρίων υδάτων που βρίσκονταν κοντά στο κατάστημα του ενάγοντος καθαρά και ότι 
δεν προκύπτει στην προκειμένη περίπτωση ότι η πλημμύρα της 30-12-2012 ήταν τέτοιας έκτασης 
που να μην μπορούσε να αποτραπεί με μέτρα άκρας σύνεσης και επιμέλειας. 

Ωστόσο, κατά την άποψή μας, η παραπάνω  κρίση είναι εσφαλμένη και πλημμελώς 
αιτιολογημένη, καθόσον βάσει των στοιχείων που απέστειλε στο δικάσαν Δικαστήριο η αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕΑΑ, είχαν εκτελεστεί εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των 
φρεατίων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕΑΑ, μεταξύ των οποίων και της Λεωφόρου 
Μαραθώνος, οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί ενάμισι μόλις μήνα πριν την ένδικη πλημμύρα, ενώ από 
ουδέν  στοιχείο  προέκυψε ότι η ένδικη πλημμύρα του υπόψη υπόγειου χώρου συνδέεται αιτιωδώς 
με μη καθαρισμό των ως άνω φρεατίων. Αντιθέτως μάλιστα, από τα στοιχεία της δικογραφίας, 
προέκυπτε ότι οι πλημμύρες της 30ης Δεκεμβρίου 2012 είχαν πλήξει την ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Αττικής, προς τούτο δε με την υπ’ αρ. 697/α325/06-06-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β1477/2013) 
αποφασίστηκε η  επέκταση κατ’ ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων της από 28.07.1978 Π.Ν.Π 
«Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορ. Ελλάδος κ.λπ.», που 
κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους 867/1979, 1048/80, 1133/81 και 
1190/81, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του Ν. 2576/1998, λόγω της επείγουσας και απρόβλεπτης 
ανάγκης για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων γενικά, τις οποίες προκάλεσαν οι 
πλημμύρες της 30/12/2012 στις Δ.Ε. Μαραθώνος και Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος και 
στις Δ.Ε. Αυλώνος, Καλάμου και Ωρωπίων του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής.  

Έτι περαιτέρω και σε κάθε περίπτωση, το δικάσαν Δικαστήριο, εσφαλμένως , κατά την 
άποψή μας, και με πλημμελείς αιτιολογίες, επιδίκασε τα ως άνω ποσά ως αποζημίωση για την 
καταστροφή μηχανημάτων κατεργασίας τζαμιών και εργαλείων, όπως αυτά αναλύονται στο 
σκεπτικό του, βάσει των προσκομισθέντων από τον ενάγοντα δελτίων αποστολής -τιμολογίων. 
Τούτο δε, διότι από ουδέν στοιχείο της δικογραφίας προέκυψε ότι τα συγκεκριμένα αντικείμενα 
(εργαλεία κατεργασίας τζαμιών) βρίσκονταν κατά τον ένδικο χρόνο εντός του υπογείου χώρου του 
κτιρίου επί της Λεωφόρου Μαραθώνος αρ. 17,  καθόσον α) στο Δελτίο Παροχής Βοήθειας της 
Πυροσβεστικής δεν  αναφέρονταν συγκεκριμένα τα αντικείμενα που βρίσκονταν στο χώρο, β) 
άπαντα τα τιμολόγια -δελτία αποστολής που έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο για την επιδίκαση του 
ως άνω ποσού (πλην δύο εξ αυτών) ανέφεραν ως τόπο αποστολής την ταχυδρομική δ/νση «Λ. 
Μαραθώνος 136», χωρίς να προσκομιστεί κάποιο παραστατικό (δελτίο αποστολής)  για τη 
μεταφορά τους, προ της ένδικης πλημμύρας, από την ταχυδρομική αυτή διεύθυνση στο ένδικο 
κτίριο επί της Λ. Μαραθώνος αρ. 17 και γ) από ουδέν άλλο στοιχείο της δικογραφίας μπορούσε να 
συναχθεί ότι τα συγκεκριμένα  εργαλεία κατεργασίας υαλοπινάκων (τζαμιών), βρίσκονταν στον 
ένδικο χώρο, για τον οποίο άλλωστε ο ενάγων δεν είχε αιτηθεί και δεν διέθετε κατά τον άνω χρόνο 
άδεια λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου. 
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Επιπλέον το δικάσαν Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του κατά την επιδίκαση των σχετικών 
ποσών την παλαιότητα των μηχανημάτων και εργαλείων, επιδικάζοντας την φερόμενη αξία τους 
κατά χρόνο αγοράς, ενώ επιδίκασε ποσά για φερόμενα καταστραφέντα αντικείμενα πέραν των 
αιτηθέντων με την αγωγή [βλ σελ 12 της απόφασης (στοιχείο ε) και 13 της απόφασης (στοιχείο ια)] 
προβαίνοντας σε μη επιτρεπτή αυτεπάγγελτη διόρθωση των ισχυρισμών του ενάγοντος. 

Με βάση τα παραπάνω και των εν γένει κριθέντων με την ανωτέρω δικαστική απόφαση,  
συντρέχουν, κατά την άποψή μας, πλείστοι λόγοι για την άσκηση έφεσης κατά της ανωτέρω 
δικαστικής απόφασης.  
     Ως εκ  των ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 
3852/2010, όπως ισχύει, για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ.  Α11544/2021 απόφασης 
του 7ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 

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

 
Την άσκηση  έφεσης κατά της υπ’ αρ.  Α11544/2021 απόφασης του 7ου Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 

 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 
 
 
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
 

 

 

ΑΔΑ: ΨΒΗΨ7Λ7-6Ι7


		2022-01-19T13:38:48+0200
	Athens




