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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2961/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ. οικ. 198413 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-10-
2018. 
 

Θέμα 70ο  
Εισήγηση σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ. 12819/2018 απόφασης του 35ου 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. ΣΧΕΤ:   Η ανωτέρω δικαστική απόφαση. 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη  
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 193261/902/05/10/2018 εισήγηση του Αυτοτελούς 
Τμήματος Νομικής Υποστήριξης  ΠΕ. Ανατολίας  Αττικής , στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω δικαστική απόφαση, η οποία μας  κοινοποιήθηκε την 13-09-
2018   και σας εκθέτουμε τα εξής:  

Όπως προκύπτει και από την ανωτέρω δικαστική απόφαση, την 25-10-2012 διενεργήθηκε 
έλεγχος στο αναφερόμενο στην απόφαση πρατήριο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι τέσσερις 
αντλίες καυσίμων δεν ήταν σφραγισμένες.  
 Ακολούθως με την οικ. ΕΜ4209/5-11-2012 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΑΑ 
επιβλήθηκε στην εν προκειμένω προσφεύγουσα πρόστιμο 10.000€ για κάθε παράβαση, ήτοι συνολικά 
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40.000€ σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 11 του Ν. 136/1946, όπως ίσχυε κατά τον ένδικο χρόνο, ήτοι 
μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 παρ.1 Ν.3668/2008 και περαιτέρω  με το άρθρ.17 
Ν.3908/2011, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. Α2-5900/2008 Υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις 
ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο επιβολής των χρηματικών προστίμων, που 
επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης, κατά τις επιταγές 
του ν. 3668/2008» (ΦΕΚ Β΄ 1857/12.9.2008) 

Ασκηθείσα από την εν προκειμένω προσφεύγουσα ενδικοφανής προσφυγή απορρίφθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 31841/18-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, σύμφωνα με το αντίστοιχο 
πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Εμπορίου ΠΕΑΑ, κατά το οποίο η επιβολή του προστίμου έχει 
αυτοτέλεια ανά όργανο και η παράβαση αφορά κάθε όργανο χωριστά.   

Κατά της τελευταίας αυτής απόφασης ασκήθηκε από την εν προκειμένη προσφεύγουσα 
εταιρεία ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σχετική προσφυγή, η οποία έγινε δεκτή με την 
ανωτέρω δικαστική απόφαση. 
 Ειδικότερα το δικάσαν Δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη ότι η διαπιστωθείσα παράβαση 
εμπίπτει στην παρ. 11 περ. α του άρθρου 30 του Αγορανομικού Κώδικα (Ν. 136/1946, όπως ίσχυε 
κατά τον ένδικο χρόνο, ήτοι μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 παρ.1 Ν.3668/2008 και 
περαιτέρω  με το άρθρ.17 Ν.3908/2011), σύμφωνα με την οποία  κάθε έμπορος που  μεταχειρίζεται 
όργανα μέτρησης, άλλα από τα κατά νόμο προβλεπόμενα ακόμη και αν διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2%) επί του συνολικού 
κύκλου εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης και σε περίπτωση νέας επιχείρησης, επί του 
κύκλου εργασιών που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή διαπίστωσης της παράβασης, ενώ το 
πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο του ελάχιστου προστίμου που 
προβλέπεται στις παραγράφους 1 ή 4 του άρθρου 30 του Αγορανομικού Κώδικα,  έκρινε ότι 
παρανόμως υπολογίστηκε το πρόστιμο (10.000€ Χ 4 αντλίες =40.000€), καθότι -κατά τα κριθέντα- δεν 
προκύπτει με ποιο τρόπο υπολογίστηκε, ώστε να μην είναι μικρότερο του διπλασίου του ελαχίστου 
προστίμου που προβλέπεται στις παρ. 1 ή 4 του ανωτέρω άρθρου 30. 

Με το σκεπτικό αυτό έκανε δεκτό τον αντίστοιχο ισχυρισμό της προσφεύγουσας, αλλά και  στο 
σύνολό της την προσφυγή και  ακύρωσε την προσβαλλομένη απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, 
ενώ έκρινε περαιτέρω ότι γενομένης δεκτής της ενδικοφανούς προσφυγής θα πρέπει να εξαφανιστεί 
και η οικ. ΕΜ4209/5-11-2012 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΑΑ. 
 Κατά την άποψή μαςσυντρέχουνλόγοι για την άσκηση έφεσης, καθότι α) κατά τις διατάξεις 
των παρ. 1 ή 4 του άρθρου 30 του Αγορανομικού Κώδικα στις οποίες παραπέμπει η παρ. 11 του ίδιου 
άρθρου το ελάχιστο προβλεπόμενο πρόστιμο ανέρχεται σε  (5.000) ευρώ ανά προϊόν ή υπηρεσία και 
συνεπώς το διπλάσιο αυτού κατά την παρ. 11 περ. α΄ του ίδιου άρθρου ανέρχεται σε 10.000€ ανά 
αντλία (ανά παράβαση), όπως άλλωστε τούτο υποστήριξε και η αρμόδια υπηρεσία, β) ενόσω το 
Δικαστήριο δέχθηκε ότι ορθά διαπιστώθηκε η παράβαση, εσφαλμένως έκανε δεκτή στο σύνολό της 
την προσφυγή, με μόνη την αιτιολογία ότι μη νομίμως υπολογίστηκε το πρόστιμο.  

Ως εκ  των ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012) 
για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ. 12819/2018 απόφασης του 35ου Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.  
 

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

Την άσκηση ένδικων μέσων κατά της 12819/2018 απόφασης του 35ου Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε ως με το 
άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012). 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

        Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Σαπουνά Αγγελική  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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