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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 60η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2647/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 23-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 981768/18-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 18-11-2021. 
 

Θέμα 45ο  
Άσκηση ενδίκων μέσων ή μη κατά της υπ’αρ. Α2517/2021 απόφασης του 12ου Τμήματος του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) 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 Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Σαββίδου, 
η οποία  ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Στις 04.11.2021 μας επιδόθηκε η υπ’ αρ. Α2517/2021 απόφαση του 12ΟΥ Τμήματος του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, με την οποία γίνεται δεκτή η υπ’ αρ. ΠΡ 660/2012 
προσφυγή της κ. Φωτεινής Παχή κατά της υπ’ αρ. 8771/24.01.2012 απορριπτικής απόφασης του 
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Περιφερειάρχη Αττικής και της ενσωματωθείσας σε αυτήν υπ’ αρ. 10042/24.11.2011 απόφασης 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.  
Υπενθυμίζεται ότι στην κ. Παχή, η οποία διαθέτει κατάστημα στην Κεντρική Ιχθυαγορά Σαλαμίνας, 
είχε επιβληθεί στις 12.10.2011 πρόστιμο ύψους 2.000€ από τα αρμόδια όργανα του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Πειραιά για μη επίδειξη τιμολογίου αγοράς για συγκεκριμένη ποσότητα ιχθύων. Το 
ποσό του προστίμου αυξήθηκε στο ποσό των 3.000€ με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Νήσων.  
Η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία εξεδόθη μετά την υπ’ αρ. Α 1330/2020 απόφαση του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, δέχεται ότι η κ. Παχή κατείχε νόμιμο παραστατικό αγοράς των 
ιχθύων, το οποίο και προσκόμισε ενώπιον του Δικαστηρίου. Πραγματικά, έχει προσκομιστεί 
σχετικά το υπ’ αρ, 099616/12.10.2011 τιμολόγιο -δελτίο αποστολής του ιχθυεμπόρου Πολυδώρου 
Κόντζογλου, με αποτέλεσμα όπως κρίνει το Δικαστήριο να μην υφίσταται η σχετική αγορανομική 
παράβαση.  
Επιπλέον, το ποσό του προστίμου ανέρχεται στο ποσό των 3.000€. Στο άρθρο 92 του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας ορίζονται  τα εξής: «1. Σε έφεση υπόκεινται οι αποφάσεις που εκδίκονται σε 
πρώτο βαθμό. 2."Δεν υπόκεινται σε έφεση αποφάσεις που αφορούν σε χρηματικές διαφορές, αν το 
αντικείμενο τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Προκειμένου για 
απαιτήσεις αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένων κατά των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς 
και για απαιτήσεις για κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού γενικώς του Δημοσίου, των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, το ανωτέρω όριο ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ." Το αντικείμενο της διαφοράς προσδιορίζεται από το ποσό, το οποίο καθορίζεται με την 
πρωτόδικη Απόφαση.» 
Εξ αυτού, προκύπτει ότι δεν υφίσταται δικονομική δυνατότητα άσκησης ενδίκου μέσου κατά της 
ως άνω απόφασης, αλλά και να υφίστατο, έχει εκλείψει η αιτία επιβολής του προστίμου, με 
αποτέλεσμα τυχόν έφεση (αν μπορούσε να ασκηθεί) να μην ευδοκιμούσε.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’αρ. Α2517/2021 απόφασης του 12ου Τμήματος του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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