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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 48η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1862/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 13/09/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ.µ. ,  στο Κατάστηµα 

της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 

πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 10/09/2013.  

 

Θέµα 2o  
Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά των αποφάσεων 5081/2013 και 5082/2013 του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 

Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

• Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 

Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 

 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 

Ντόβα. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική 

Συνεργασία – όχι στο Μνηµόνιο». 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενηµερώνει τα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την αριθ. πρωτ. 170486/03-09-2013 εισήγηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

«Η  υπ’αριθµ 5081/2013 του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κάνει εν µέρει δεκτή 
την προσφυγή της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» και 
τροποποιεί εν µέρει την υπ’αριθµ 9292/2006 απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών περιορίζοντας το 
ποσό του επιβληθέντος προστίµου σε 2.000 ευρώ και συµψηφίζει τα δικαστικά έξοδα. Κατά την 
άποψή µας, η εν λόγω απόφαση του δικαστηρίου είναι επαρκώς και νοµίµως αιτιολογηµένη καθώς 
κρίνει µεταξύ άλλων: «Εποµένως, η ως άνω νεώτερη διάταξη του ν 3668/2008,εφόσον δεν 
περιλήφθηκε στο νόµο τούτο ειδική ρύθµιση διαχρονικού δικαίου πέραν της  γενικής ρήτρας του 
άρθρου 15 αυτού περί ενάρξεως ισχύος του από τη δηµοσίευσή του στην ΕτΚ (εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις)ως ευνοϊκότερη, έχει αναδροµική ισχύ και εφαρµόζεται στην 
ένδικη υπόθεση που ήταν εκκρεµής κατά το χρόνο δηµοσίευσης του εν λόγω νόµου( πρβλ ΣτΕ 
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886/2000,4973/1998) και ως εκ τούτο, το πρόστιµο που επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας, 
πρέπει να µειωθεί στο ποσό των 2.000,00 ευρώ(1000Χ2 λόγω υποτροπής).» 
Οµοίως και η  υπ’αριθµ 5082/2013 του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κάνει εν 
µέρει δεκτή την προσφυγή της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε»τροποποιώντας εν µέρει την υπ’αριθµ 9291/2006 απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών 
περιορίζοντας το ποσό του επιβληθέντος προστίµου σε 12.000 ευρώ και συµψηφίζοντας τα 
δικαστικά έξοδα. Κατά την άποψή µας  η εν λόγω απόφαση του δικαστηρίου είναι επαρκώς και  
νοµίµως αιτιολογηµένη καθώς κρίνει µεταξύ άλλων: «Εποµένως, η ως άνω νεώτερη διάταξη του ν 
3668/2008,εφόσον δεν περιλήφθηκε στο νόµο τούτο ειδική ρύθµιση διαχρονικού δικαίου πέραν της  
γενικής ρήτρας του άρθρου 15 αυτού περί ενάρξεως ισχύος του από τη δηµοσίευσή του στην ΕτΚ 
(εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις)ως ευνοϊκότερη, έχει αναδροµική ισχύ και 
εφαρµόζεται στην ένδικη υπόθεση που ήταν εκκρεµής κατά το χρόνο δηµοσίευσης του εν λόγω 
νόµου( πρβλ ΣτΕ 886/2000,4973/1998) και ως εκ τούτο, το πρόστιµο που επιβλήθηκε σε βάρος της 
προσφεύγουσας, πρέπει να µειωθεί στο ποσό των 12.000(2000Χ3 είδηΧ2 λόγω υποτροπής).» 
Κατόπιν των ως άνω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης». 

   

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 

οµόφωνα αποφασίζει 
 

Την µη άσκηση ενδίκου κατά των αποφάσεων 5081/2013 και 5082/2013 του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών. 

 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

  

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Βασίλειος Κόκκαλης 

Άννα Μεθυµάκη 

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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