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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.  1805/2022 

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 4ο  
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.103.00 € - χιλίων εκατόν τριών 
ευρώ, για την πληρωμή δαπάνης  σε εκτέλεση της υπ’αριθ. 12043/2018 Απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε επί αγωγής του Κωνσταντίνου – Λοϊζου Χιωτόπουλου ως 
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. 
 
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. Φρέρη, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/ 19-07-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι». 
3. Το Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά και την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 
1661/Β΄/ 11-05-2018) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

4. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ Τ145/ 05-12-2016) «περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

5. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85 ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄143/28.6.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και 
άλλες διατάξεις.  

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ Α΄147/8.8.2016). 

8. Την υπ’ αριθ. 499022/02.09.2019 (ΑΔΑ:ΩΞΡΟ7Λ7-7 ΕΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03.09.2019). 

9. Την υπ’ αριθ. 555804/20.09.2019 (ΑΔΑ:69ΑΕ7Λ7-40Ι) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί Τροποποίησης και Συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 499022/02.09.2019 
Απόφασης (ΦΕΚ 3571/τ.Β΄/25.09.2019).  

10. Την υπ’ αρ. 624277/31-8-2020 απόφαση του Περφερειάρχη Αττικής περί παράτασης 
θητείας των Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής (Υ.Ο.Δ.Δ. 699). 

11. Την υπ’αριθ. 1002357/28.12.2020 (ΑΔΑ: 6Β8ΡΛ7-Ε1Τ) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί παράτασης της θητείας των Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
1077 /τ.Υ.Ο.Δ.Δ./29.12.2020).  

12. Την υπ’ αρ. 526516/26-6-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 494). 

13. Την υπ’ αρ. 625207/23-7-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής - Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών - Τροποποίηση 
και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 2763)»(Β’ 
3353). 

14. Την υπ’ αρ. 864073/19-10-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον Εκτελεστικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής 
και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Αττικής. 

15. Την υπ’ αριθ. 2/11.01.2022 (ΑΔΑ: 63957Λ7-ΓΜ8) ) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου  

16. Αττικής με θέμα « Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» 

17. Την υπ’ αριθ. 23612/11-1-2022 (ΑΔΑ:ΨΗΛΝ7Λ7-Λ65) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
με θέμα «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ 9/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./12-1-2022). 

18. Την υπ΄αριθ. 179/2021 (ΑΔΑ:660I7Λ7-Ξ7Χ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το 
οικονομικό έτος 2022 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2022 και την υπ’αριθ. 
169047/30.12.2021 Απόφαση επικύρωσης του Π/Υ οικ.έτους 2022 της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.  

19. Την υπ’ αριθ. 17/2022 (ΑΔΑ: 6ΝΞΤ7Λ7-Κ56) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής αναφορικά με την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής 
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οικ.έτους   2022 και την υπ’ αριθ. 28194/03.03.2022 απόφαση περί νομιμότητας αυτής της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

20. Την ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 55/2022 (ΑΔΑ: 6Ι7Α7Λ7-ΗΣ7) Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης της 2ης τροποποίησης του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
66888/23-05-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

21. Το με αρ. πρωτ. 58969/404/28.03.2016 ενημερωτικό έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Ανατολικής Αττικής σε συνέχεια  της κλήσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με 
δικάσιμο την 31/10/2016 και της αγωγής του κ. Χιωτόπουλου Κων/νου Λοϊζου σύμφωνα με 
το οποίο η εν λόγω Διεύθυνση δεν είχε την αρμοδιότητα συντήρησης της Λεωφόρου 
Βάρκιζας – Σουνίου καθώς αρμόδια Υπηρεσία συντήρησης είναι η Δ/νση Ελέγχου 
Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής.   

22. Το με αρ. πρωτ. 70600/458/12.04.2016 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού και Υποδομών, της Δ/νσης Ελέγχου και Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) 
με διευκρινίσεις επί της Αγωγής Χιωτόπουλου Κων/νου και Λοϊζου σύμφωνα με το οποίο 
δεν υπήρξε καταγραφή για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού στο συγκεκριμένο σημείο από τα 
Συνεργεία της Υπηρεσίας ή από την Τροχαία ή από το Δήμο ενώ σε ότι αφορά τα λάδια 
που υπήρχαν στο οδόστρωμα αρμόδια Υπηρεσία είναι η Πυροσβεστική η οποία 
παρεμβαίνει και πλένει το οδόστρωμα αν και εφόσον ειδοποιηθεί.  

23. Την με αρ. πρωτ. 1827/16.10.2009 αγωγή του κ. Κωνσταντίνου Λοϊζου Χιωτόπουλου κατά 
του Ελληνικού Δημοσίου , της  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και του 
Δήμου Βάρης με την οποία ζητά να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλλουν  
συνολικά το ποσό των 15.000€  νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την 
πλήρη εξόφληση του ως αποζημίωση για αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη από 
Τροχαίο ατύχημα στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου εξαιτίας παράνομων, κατά 
τους ισχυρισμούς του, παραλείψεων των οργάνων  των εναγόμενων αλλά και ως 
αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη από την ίδια αιτία.  .   

24. Την υπ’ αριθ. 12043/2018 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26ο 
Μονομελές) σύμφωνα με την οποία το Δικαστήριο: 

-Δέχεται την αγωγή  
-Αναγνωρίζει την υποχρέωση της Περιφέρειας να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό 
των 500,00€ νομιμοτόκως (6%) από την επίδοση της αγωγής έως την πλήρη 
εξόφληση. 
- Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων 

25. Την από 15.06.2021 Επιταγή προς πληρωμή με ημερομηνία επίδοσης την 30/06/2021 
σύμφωνα με την οποία ορίζεται το συνολικό ποσό προς πληρωμή στα 1.103,00€  (το οποίο 
αναλύεται στην καταβολή κεφαλαίου ποσού 500,00€, τόκων υπερημερίας συνολικού ποσού 
349,80€ υπολογιζόμενοι με επιτόκιο 6% από την επόμενη της επιδόσεως της αγωγής στις 
16.10.2009,  μέχρι και  την 15.06.2021, λήψη απογράφου 29,80€ , έξοδα αντιγράφου και 
σύνταξη επιταγής προς πληρωμή 180,00€  και  δαπάνη επίδοσης 43,40€). 

26. Το από 08/08/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικηγορικού γραφείου 
Ν.ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  που εκπροσωπεί τον κ. Χιωτόπουλο σύμφωνα με 
το οποίο ο ενάγοντας κ. Χιωτόπουλος συμφωνεί ότι το ποσό της αποζημίωσης που του 
αναλογεί είναι εκείνο που αναγράφεται στην Επιταγή προς Πληρωμή ήτοι 1.103,00€  και 
δεν έχει περαιτέρω αξιώσεις. 

27. Την ανάγκη πληρωμής της εν λόγω δικαστικής δαπάνης , συν. ποσού 1.103,00 € - χιλίων 
εκατόν τρία ευρώ στον ενάγοντα Κωνσταντίνο – Λοϊζο Χιωτόπουλο. 

 
 

Εισηγείται 
Την  έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού, ύψους 1.103,00 – 

χιλίων εκατόν τριών ευρώ  - για την πληρωμή  δικστικής δαπάνης σε εκτέλεση της υπ’αριθ. 
12043/2018 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών(Τμήμα 26ο Μονομελές) η οποία 
εκδόθηκε επί αγωγής του Κωνσταντίνου – Λοϊζου Χιωτόπουλου και της από 15/06/2021 
Επιταγής προς πληρωμή με ημερομηνία επίδοσης την 30/06/2021, η οποία αναλύεται στην 
καταβολή κεφαλαίου ποσού 500,00€, τόκων υπερημερίας συνολικού ποσού 349,80€ 
(υπολογιζόμενοι με επιτόκιο 6% από την επόμενη της επιδόσεως της αγωγής στις 16.10.2009 
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μέχρι και  την 15.06.2021 ημερομηνία της Επιταγής προς Πληρωμή), λήψη απογράφου 29,80€ , 
έξοδα αντιγράφου - σύνταξη επιταγής προς πληρωμή 180,00€  και  δαπάνη επίδοσης 43,40€. 
 

 Η ως ανω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προυπολογισμού  της  Περιφέρειας 
Αττικής-Π.Ε.Α.Α. για  το οικονομικό  έτος  2022,  Ε.Φ. 05.072  και ΚΑΕ 0892.01/ «Πάσης φύσεως  
δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων»  σύμφωνα με τα 
όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την  έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού, ύψους 1.103,00 – 
χιλίων εκατόν τριών ευρώ  - για την πληρωμή  δικστικής δαπάνης σε εκτέλεση της υπ’αριθ. 
12043/2018 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών(Τμήμα 26ο Μονομελές) η οποία 
εκδόθηκε επί αγωγής του Κωνσταντίνου – Λοϊζου Χιωτόπουλου και της από 15/06/2021 
Επιταγής προς πληρωμή με ημερομηνία επίδοσης την 30/06/2021, η οποία αναλύεται στην 
καταβολή κεφαλαίου ποσού 500,00€, τόκων υπερημερίας συνολικού ποσού 349,80€ 
(υπολογιζόμενοι με επιτόκιο 6% από την επόμενη της επιδόσεως της αγωγής στις 16.10.2009 
μέχρι και  την 15.06.2021 ημερομηνία της Επιταγής προς Πληρωμή), λήψη απογράφου 29,80€ , 
έξοδα αντιγράφου - σύνταξη επιταγής προς πληρωμή 180,00€  και  δαπάνη επίδοσης 43,40€. 
 

 Η ως ανω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προυπολογισμού  της  Περιφέρειας 
Αττικής-Π.Ε.Α.Α. για  το οικονομικό  έτος  2022,  Ε.Φ. 05.072  και ΚΑΕ 0892.01/ «Πάσης φύσεως  
δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων»  σύμφωνα με τα 
όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 

 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία. 

 
 

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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