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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 41η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1804/2022 

Στην Αθήνα, σήμερα 23-8-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ύστερα 
από την υπ’ αριθ. πρωτ: 793680/18-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε 
νόμιμα στα μέλη της στις 18-8-2022. 
 

Θέμα 3ο  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή δικαστικής δαπάνης σε εκτέλεση της με 
αριθμό 775/2016 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Βερελή Βασιλική 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• 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 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Παπαθανάση, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπόψη:  
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1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει με το Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018).  

2. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» και ιδιαίτερα το 
άρθρο 3, παρ. 2 αυτού «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών».  

4. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018). 

5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την με αρ. 2/2022 (ΑΔΑ: 63957Λ7-ΓΜ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής». 

7. Τις υπ’ αρ. 499022/02/2019 (ΦΕΚ 688/Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019), 625207/2021 (ΦΕΚ 3353/Β΄/26-
07-2021), 450172/2022 (ΦΕΚ 2697/Β΄/01-06-2022 και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 3255/Β΄/24-
06-2022) και 23612/2022 (ΦΕΚ 9/Υ.Ο.Δ.Δ./12-01-2022) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής 
σχετικά με Ορισμό Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής / Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών / Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων. 

8. Την με αριθμ. 179/22-12-2021 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό 
έτος 2022, η οποία επικυρώθηκε με την 169047/30-12-2021 Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως τροποποιήθηκε, αναμορφώθηκε και ισχύει. 

9. Τις υπ’ αρ. 17/2022 (ΑΔΑ:6ΝΞΤ7Λ7-Κ56) και 55/2022 (ορθή επανάληψη) (ΑΔΑ: 6Ι7Α7Λ7-ΗΣ7) 
αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με τις οποίες εγκρίθηκαν η 1η και η 2η 
τροποποίηση, αντίστοιχα, του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2022, οι οποίες επικυρώθηκαν, αντίστοιχα, με τις υπ’ αρ. πρωτ. 28194/03-03-2022 και 
66888/23-5-2022 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

10. Την αρίθμ. 775/2016 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Γ΄ Τμήμα), η οποία δέχεται 
την από 3/11/2010 αίτηση ακυρώσεως της Ελένης συζ. Ιωάννη Τσίγκου ή Τσίγγου και ακυρώνει 
α) την με αρ. 5166/16-04-2010 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και β) τη με αριθμ. 
35864/20639/13.09.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και 
επιβάλλει, συμμέτρως, σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής,  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής και του παρεμβαίνοντος Υπουργού τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας που ανέρχεται σε 
τετρακόσια ενενήντα ένα (491) ευρώ.  

11. Την αρίθμ. 3070/2016 (ΑΔΑ: 7ΨΘΩ7Λ7-ΝΞΨ) απόφαση Ο.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η σχετική 
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης. 

12. Τις αρίθμ. 3154/23-12-2016, 1355/24-01-2017, 991/03-01-2018, 1288/03-01-2019, 851/02-01-
2020 Α.Α.Υ. 

13. Το αριθμ. 490665/29-08-2019 έγγραφό μας με το οποίο ζητήσαμε από τη Νομική Υπηρεσία 
διευκρινίσεις σχετικά με το αν η ανωτέρω απόφαση έχει τελεσιδικήσει και το 577607/27-09-19 
έγγραφο της η Ν.Υ. με το οποίο μας ενημέρωσε ότι έχει τελεσιδικήσει. 

14. Το 567416/25-09-2019 έγγραφό μας, με το οποίο αναζητήσαμε επικυρωμένο αντίγραφο της 
775/2016 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από τη Δ/νση Οικονομικών Κ.Τ. (καθώς 
όπως μας είχε ενημερώσει τηλεφωνικά η Νομική Υπηρεσία αυτό είχε σταλεί στον Κ.Τ.) και το 
765953/26-11-19 έγγραφο της Δ/νση Οικονομικών Κ.Τ., με το οποίο μας ενημέρωσε ότι δεν 
υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο της Απόφασης στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

15. Το 852830/20-12-19 έγγραφό μας και τα από 15/11/2021 και 17/05/2022 e-mail, με τα οποία 
ζητήσαμε εκ νέου από τη Νομική Υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης. 

16. Το ακριβές αντίγραφο της εν λόγω απόφασης, το οποίο απεστάλη από τη Νομική Υπηρεσία στις  
23-05-2022 και έλαβε από την Υπηρεσίας μας αρ. πρωτ. 456317. 

17. Το γεγονός ότι η Τσίγκου Ελένη απεβίωσε στις 05/12/2017. 
18. Τις υπ’ αρίθμ. 760990/04-08-2022 και 761002/04-08-2022 αιτήσεις της Τσίγκου Αικατερίνης και 

Τσίγκου Κωνσταντίνου, αντίστοιχα, τέκνων της θανούσης Ελένης Τσίγκου, με τις οποίες 
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κατέθεσαν στην Υπηρεσία μας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της εν λόγω 
δικαστικής δαπάνης, ως οι μοναδικοί νόμιμοι κληρονόμοι της. 
 

Εισηγούμαστε 
 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης, σε εκτέλεση της 

με αριθμό 775/2016 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Γ΄ Τμήμα), η οποία επιβάλλει, 
συμμέτρως, σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του 
παρεμβαίνοντος Υπουργού τη δικαστική δαπάνη της Ελένης Τσίγκου, τετρακοσίων ενενήντα ένα ευρώ 
(491,00 €). Η δαπάνη που θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται στο ποσό των εκατό εξήντα 
τριών ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (163,67 €) και θα επιμεριστεί στους δύο κληρονόμους της 
θανούσης Ελένης Τσίγκου ως εξής:  

Τσίγκου Αικατερίνη:  81,84 €  
Τσίγκος Κωνσταντίνος:  81,83 €   
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0892.01 προϋπολογισμού 2022, του ειδικού φορέα 03.072. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης, σε εκτέλεση της 

με αριθμό 775/2016 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Γ΄ Τμήμα), η οποία επιβάλλει, 
συμμέτρως, σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του 
παρεμβαίνοντος Υπουργού τη δικαστική δαπάνη της Ελένης Τσίγκου, τετρακοσίων ενενήντα ένα ευρώ 
(491,00 €). Η δαπάνη που θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται στο ποσό των εκατό εξήντα 
τριών ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (163,67 €) και θα επιμεριστεί στους δύο κληρονόμους της 
θανούσης Ελένης Τσίγκου ως εξής:  

Τσίγκου Αικατερίνη:  81,84 €  
Τσίγκος Κωνσταντίνος:  81,83 €   
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0892.01 προϋπολογισμού 2022, του ειδικού φορέα 03.072. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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