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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 55η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2377/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 25-10-2022, 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: 1044480/20-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε 
νόμιμα στα μέλη της στις 20-10-2022. 
 

Θέμα 1ο  
Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 12260/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Τμήμα). 
  
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Λεονάδρου Πολυτίμη 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική  

• Λογοθέτη Αικατερίνη  

• Κατσικάρης Δημήτριος  
 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
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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 
Πανουτσακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
 
Την 28η/9/2022 κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας, η υπ. αριθ.  12260/2022 Απόφαση του 28ου 
Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η 
από 22-10-2019 (ΑΓ 14384/29-10-2019) Αγωγή του Κωνσταντίνου Πρεβόλη του Εμμανουήλ κατά του 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Περιφέρεια Αττικής», περί αποζημίωσής του λόγω τροχαίου ατυχήματος 
λόγω ευθύνης της Περιφέρειας κατ’ α. 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ.. 
Με την Απόφαση του αυτή, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή του 
ενάγοντος, καθόσον έκρινε ότι στοιχειοθετείται ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής προς αποζημίωση του 
ενάγοντος κατ’ α. 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ., πλην όμως δεν επιδίκασε την αιτούμενη από τον 
ενάγοντα αποζημίωση ύψους στο σύνολό της απορρίπτοντας ως αναπόδεικτα τα κονδύλια των υλικών 
ζημιών και της μείωσης της εμπορικής αξίας του οχήματος του ενάγοντος, ενώ έκανε δεκτό το αιτούμενο 
κονδύλι της χρηματικής ικανοποίησης του ενάγοντος λόγω ηθικής βλάβης του και αναγνώρισε την 
υποχρέωση της εναγομένης Περιφέρειας να του καταβάλει το ποσό των (200) ευρώ με το νόμιμο τόκο.  
Πλην όμως από την ανωτέρω απόφαση, η οποία έκρινε επί της ουσίας του ζητήματος της ευθύνης και 
υπαιτιότητας της Περιφέρειας προς αποζημίωση του ενάγοντος και δέχτηκε ως αποδεδειγμένη την 
ευθύνη της, η τελευταία θίγεται, ιδίως στην περίπτωση επαναφοράς του ενάγοντος με νέα σχετική 
αγωγή του, ως έχει το δικαίωμα και συνεπώς, καθώς  η σχετική απόφαση είναι δεκτική της ασκήσεως 
του ενδίκου μέσου της έφεσης κατ’  άρθρο 92 του Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ/μίας), ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  την 
παροχή σχετικής εξουσιοδοτήσεως προς το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας στην Δυτική 
Αττική για την άσκηση αυτού κατά το άρθρο 176 παρ. περιπτ. ιη΄ του Ν. 3852/2010. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την  άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 12260/2022 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα), από το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας της Δυτικής Αττικής , κατά το 
άρθρο 176 παρ. περιπτ. ιη΄ του Ν. 3852/2010. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Λεονάδρου Πολυτίμη 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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