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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.  1812/2022 
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 11ο  
Εισήγηση σχετικά με την αίτηση της υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής Δεληγιώργη Αμυγδαλιάς του 
Νικολάου, Προϊσταμένης της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία αιτείται την παροχή νομικής υποστήριξης από την Περιφέρεια Αττικής για την εκπροσώπησή της 
από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής της. 
 
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. Νοδάρα, η οποία ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 757393/3-8-2022 αίτησή της, η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, 
Προϊσταμένη της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής, Δεληγιώργη 
Αμυγδαλιά του Νικολάου, αιτήθηκε την παροχή νομικής υποστήριξης από την Περιφέρεια Αττικής για 
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την εκπροσώπησή της από την πληρεξούσια δικηγόρο της επιλογής της, Φωτεινή Μαμαλούγκα του 
Γεωργίου, για τις κάτωθι δύο υποθέσεις: 
 
Α) Η εν λόγω υπάλληλος εκλήθη σε προκαταρκτική εξέταση κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς των 
Παντέλογλου Παντελή του Κωνσταντίνου και Κωνσταντινίδου Ροδούλας του Γεωργίου προς διερεύνηση 
της πράξης της παράβασης καθήκοντος και της ηθικής αυτουργίας σε αυτή σχετικά με την εκτέλεση 
από την εταιρία με την επωνυμία ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ έργου της Περιφέρειας Αττικής - Δ/νση Κατασκευής 
Υδραυλικών με τίτλο «Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής» τον 
Ιούλιο του 2017 στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής. Η έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των 
εργασιών του έργου έγινε με την υπ. αριθμ. 505742/15-7-2020 απόφαση της Δ/νσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής της οποίας προΐστατο η Δεληγιώργη Αμυγδαλιά του 
Νικολάου. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών δεν άσκησε ποινική δίωξη, αλλά έθεσε την υπόθεση στο Αρχείο. 
Ο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ενέκρινε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης.  
 
Αναφορικά υπέβαλε στην υπηρεσία μας τα κάτωθι έγγραφα: 

1. Την από 31-3-2021 κλήση της αιτούσας από την Πταισματοδίκη Αθηνών του 5ου 
Προανακριτικού Τμήματος, 

2. την από 5-6-2021 (ΕΓ81-19/95) αναφορά της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών προς τον 
Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών από όπου προκύπτει και η έγκριση της αρχειοθέτησης της 
ποινικής δικογραφίας από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 

3. την με αριθμό 335/28-4-2021 απόδειξη παροχής υπηρεσιών της δικηγόρου Φωτεινής 
Μαμαλούγκα του Γεωργίου με αιτιολογία «Σύνταξη εγγράφων εξηγήσεων ενώπιον του κ. 
Πταισματοδίκου 5ου Τμήματος Πταισματοδικείου Αθηνών». 

 
Β) Η εν λόγω υπάλληλος εκλήθη σε προκαταρκτική εξέταση κατόπιν έγκλησης των Καβάγκα Ολυμπίας 
του Κωνσταντίνου, Καβάγκα Βασιλικής του Ιωάννη, Καβάγκα Κωνσταντίνου του Ιωάννη και Καβάγκα 
Δήμητρας του Ιωάννη προς διερεύνηση των πράξεων α) της ανθρωποκτονίας από αμέλεια τελεσθείσας 
με παράλειψη, β) της πλημμύρας από αμέλεια τελεσθείσας με παράλειψη και γ) της παράβασης 
καθήκοντος τελεσθείσας με παράλειψη στη Μάνδρα Αττικής και στη Νέα Πέραμο Αττικής στις 15-11-
2017. Οι εγκαλούντες ισχυρίστηκαν ότι ο Καβάγκας Ιωάννης του Βασιλείου απεβίωσε στις 15-11-2017 
συνεπεία πνιγμού εξαιτίας του έντονου καιρικού-πλημμυρικού φαινομένου στη Δυτική Αττική (Μάνδρα, 
Νέα Πέραμο, Ελευσίνα), που εξελίχθηκε σε τεράστια καταστροφή εξαιτίας της αξιόποινης αμελούς 
συμπεριφοράς της Δεληγιώργη Αμυγδαλιάς του Νικολάου και των λοιπών εγκαλουμένων κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους, αφού δεν είχαν ληφθεί μεταξύ άλλων μέτρα αντιπλημμυρικής 
προστασίας.  
Η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών απέρριψε την έγκληση και έκρινε ότι έπρεπε να 
αρχειοθετηθεί, αφού η άσκηση ποινικής δίωξης ήταν απαράδεκτη λόγω υφιστάμενης εκκρεμοδικίας. Οι 
εγκαλούντες προσέφυγαν κατά της Διάταξης της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών. Η 
Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών απέρριψε την προσφυγή τους ως νόμω και ουσία αβάσιμη.     
Αναφορικά υπέβαλε στην υπηρεσία μας τα κάτωθι έγγραφα: 

1. Την από 20-10-2020 κλήση της αιτούσας από την Πταισματοδίκη Αθηνών του 4ου 
Προανακριτικού Τμήματος Αθηνών, 

2. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2062/2-8-2021 Διάταξη της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών με την 
οποία απορρίφθηκε η από 14-1-2020 έγκληση των Καβάγκα Ολυμπίας του Κωνσταντίνου, 
Καβάγκα Βασιλικής του Ιωάννη, Καβάγκα Κωνσταντίνου του Ιωάννη και Καβάγκα Δήμητρας του 
Ιωάννη κατά της αιτούσας ως προς τις καταγγελλόμενες πράξεις, 

3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡΦ 21-420 από 11-11-2021 Διάταξη της Εισαγγελέως Εφετών με την 
οποία απορρίφθηκε η υπ’ αριθμ. 249 από 9-9-2021 προσφυγή των Καβάγκα Ολυμπίας του 
Κωνσταντίνου, Καβάγκα Βασιλικής του Ιωάννη, Καβάγκα Κωνσταντίνου του Ιωάννη και 
Καβάγκα Δήμητρας του Ιωάννη κατά της υπ’ αριθμ. 2062/2-8-2021 Διάταξης της Εισαγγελέως 
Πλημμελειοδικών Αθηνών, 

4. την με αριθμό 325/16-11-2020 απόδειξη παροχής υπηρεσιών της δικηγόρου Φωτεινής 
Μαμαλούγκα του Γεωργίου με αιτιολογία «Σύνταξη εγγράφων εξηγήσεων, κατάθεση στον 4ο 
Πταισματοδίκη Αθηνών, μελέτη δικογραφίας με παθόντες οικογένεια Καβάγκα». 

 
II. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4674/2020, «[τ]α υπουργεία, οι ανεξάρτητες αρχές, οι 
αποκεντρωμένες διοικήσεις του Κράτους, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, 
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ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής 
εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν 
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση 
ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής 
αρχής. Η νομική υποστήριξη αφορά είτε στη νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο 
δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με τους προαναφερόμενους φορείς, ανά υπόθεση, 
είτε στην κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξούσιου 
δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου». 
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 4674/2020, «[σ]τις ανωτέρω περιπτώσεις 
τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται 
εφόσον, για τις ποινικές υποθέσεις, εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία οι υπάλληλοι 
κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα του Δικαστικού 
Συμβουλίου, με το οποίο παύεται οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο 
και εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει 
το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, 
όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208)». 
Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 52 του Ν. 4674/2020, «[η] νομική υποστήριξη των 
ανωτέρω υπαλλήλων παρέχεται μετά από αίτησή τους προς την αρμόδια Διεύθυνση Ανθρωπίνου 
Δυναμικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, ή εφόσον δεν προβλέπεται τέτοια θέση, με απόφαση του επικεφαλής του 
φορέα. Ειδικά για τους ΟΤΑ, απαιτείται απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση 
που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις 
ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα 
ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει 
οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο». 
Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής της εξεταζόμενης περίπτωσης 
στις ανωτέρω διατάξεις, 
Εισηγούμαστε 
την έγκριση του αιτήματος χορήγησης νομικής βοήθειας της υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής, 
Προϊσταμένης της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής, Δεληγιώργη 
Αμυγδαλιάς του Νικολάου. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την έγκριση του αιτήματος χορήγησης νομικής βοήθειας της υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής, 
Προϊσταμένης της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής, Δεληγιώργη 
Αμυγδαλιάς του Νικολάου. 
 

 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει 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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