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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.  2378/2022 
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 2ο  
Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή  για την άσκηση  ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 
Α1552/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 10ο Τριμελές). 
  
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. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ Σχινά, ο οποίος  ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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1) Με την Α1552/2022 απόφασή  του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά (Τμήμα 10ο Τριμελές) έκανε εν 
μέρει δεκτή την με αριθ. κατάθεσης ΑΓ681/15-6-2021 αγωγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«Ι.ΚΤΕΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε» και αναγνωρίζει την υποχρέωση της εναγόμενης Περιφέρειας 
Αττικής να καταβάλει στην ενάγουσα, το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, εντόκως, με το 
επιτόκιο που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 τουν. 4607/2019, από την επίδοση της αγωγής 
(18.6.2021) έως την εξόφληση. 
2)Η ενάγουσα εταιρεία με την αγωγή της στράφηκε κατά της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού 
Δημοσίου και ισχυρίστηκε ότι τόσο τα όργανα της Περιφέρειας Αττικής  όσο και του Ελληνικού 
Δημοσίου ευθύνονται για την παράνομη απαγόρευση λειτουργίας της εγκατάστασής της («Ι.ΚΤΕΟ Λ. 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε») κατά το χρονικό διάστημα από 10.5.2018 έως 9.8.2019 με την αιτιολογία  ότι 
δεν είχε τηρηθεί η απαιτούμενη από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 κατά το 
χρόνο κατάθεσης δικαιολογητικών εκ μέρους της ενάγουσας. 
3) Το Δικαστήριο, εν προκειμένω αφενός απέρριψε την αγωγή κατά το μέρος που στρέφεται κατά του 
Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου έκρινε ότι  η εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής απαγόρευση, με την 
αιτιολογία ότι δεν είχε τηρηθεί η απαιτούμενη από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 
2963/2001 απόσταση των 100 μέτρων από κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, δεν ήταν νόμιμη και ότι για 
το λόγο αυτό υποχρεούται καταρχάς να αποκαταστήσει τη ζημία που προκλήθηκε στην ενάγουσα κατά 
το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Πλην όμως έκρινε το σχετικό κονδύλιο περί διαφυγόντων κερδών στο 
σύνολό του απορριπτέο ως αναπόδεικτο. Περαιτέρω, έκρινε ότι  η παράνομη απαγόρευση λειτουργίας, 
λόγω της φύσης της, αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης περίπτωσης, είχε ως 
αποτέλεσμα να υποστεί η ενάγουσα εταιρεία προσβολή της επαγγελματικής της φήμης, του κύρους και 
της αξιοπιστίας της, και μάλιστα πριν ακόμη ξεκινήσει να λειτουργεί και για την αποκατάσταση της 
οποίας αναγνώρισε την υποχρέωση της Περιφέρειας Αττικής να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 
12.000 ευρώ, εντόκως, με το επιτόκιο που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 από την επίδοση έως 
την εξόφληση. 
 
Κατά την άποψή μας, εν προκειμένω, συντρέχουν λόγοι εφέσεως. 
 
Κατόπιν των παραπάνω, εισηγούμαστε την άσκηση εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. Α1552/2022 
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 10 ο Τριμελές). Επίσης και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι για την άσκηση ενδίκου μέσου προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις συγκεκριμένη 
προθεσμία, παρακαλούμε για την κατά το συντομότερο δυνατό εξέταση της παρούσης. 
Επισυνάπτεται η υπ’ αριθ. Α1552/2022 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 10ο 
Τριμελές). 
Για το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
την άσκηση εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. Α1552/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά 
(Τμήμα 10 ο Τριμελές). 
 
 

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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