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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 63 538 
  213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 3η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 151/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 39947 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 16-01-2020. 
 

Θέμα 58ο 
Η υπ’αρ. A5732/2019 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, τμήμα 8ο Μονομελές, που 
εκδόθηκε επί της από 8-2- 2006 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MAMIDOIL 
JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.», που εδρεύει στην Κηφισιά 
Αττικής (οδός Λ. Κηφισίας αρ. 227-229) κατά της τέως Νομαρχίας Πειραιά και ήδη Περιφέρειας 
Αττικής, «Π.Ε. Πειραιά και Νήσων». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Καλογήρου Φανή Χριστίνα  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

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

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

•  Μεθυμάκη Άννα  
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στην κα Στεφανίδου  η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

  Σχετικά με την υπ’αρ. Α5732/2019 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, Τμήμα 8ο 
Μονομελές, που εκδόθηκε επί της από 8-2-2006 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «MAMIDOIL JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε. », 
που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής (οδός Λ. Κηφισίας αρ. 227-229) κατά της τέως Νομαρχίας 
Πειραιά και ήδη Περιφέρειας Αττικής, ΣΑΣ αναφέρουμε τα εξής: 
 
Η υπ’αρ. . Α5732/2019  απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, Τμήμα 8ο Μονομελές, 
στο ΣΚΕΠΤΙΚΟ της, μεταξύ άλλων, δέχθηκε ότι:  
 
Επειδή στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Μετά 
από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 8-6-2018 από όργανα του Σώματος Δίωξης 
Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στο δεξαμενόπλοιο JET IV με Ν.Π. 9420, στο λιμάνι του 
Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσε 3.800 λίτρα πετρελαίου κίνησης, το οποίο σύμφωνα με 
την 2270/14-7-1998 έκθεση χημικής εξέτασης της Β’ Χ.Υ. Αθηνών βρέθηκε μη κανονικό, νοθευμένο 
σε ποσοστό 8% με πετρέλαιο θέρμανσης, διότι περιείχε θειάφι 0,072% αντί του μέγιστου 
επιτρεπόμενου 0,050% και φουρφουράλη 1,6 ppm αντί καθόλου. Το ως άνω δεξαμενόπλοιο, κατά 
τα αναφερόμενα στη σχηματισθείσα από το Σ.Δ.Ο.Ε. δικογραφία ανήκε στην προσφεύγουσα 
εταιρεία (βλ. υπ’αρ. πρωτ. 59034/Φ.5370/98/24.5.1999 έγγραφο υποβολής δικογραφίας προς την 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με συνημμένη την 1102/1998 πορισματική αναφορά). 
 
Μετά από αυτά, εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 7440/10.8.2005 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, με την 
οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ, για παράβαση 
του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 2093/1992, διότι, όπως αναφέρεται σε αυτήν, “κατόπιν 
δειγματοληπτικού ελέγχου … στο δεξαμενόπλοιο “JET IV.” Ιδιοκτησίας της παραπάνω εταιρείας” 
(ήδη προσφεύγουσας) “διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσε 3.800 λίτρα πετρελαίου κίνησης, το 
οποίο, … βρέθηκε μη κανονικό νοθευμένο σε ποσοστό 8% με πετρέλαιο θέρμανσης …” 
 
Προς τούτο η προσφεύγουσα προβάλλει ότι δεν είναι η ίδια πλοιοκτήτρια του δεξαμενόπλοιου “JET 
IV”, αλλά αντιθέτως Τρίτη εταιρεία (“JET TANK ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”) και επομένως μη νομίμως 
επιβλήθηκε σε βάρος της η ένδικη κύρωση. Προς απόδειξη των ισχυρισμών της, προσκομίζει και 
επικαλείται το υπ’ αρ. πρωτ. 3631/23.8.2006 πιστοποιητικό κυριότητας πλοίου του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Πειραιά (Τμήμα Νηολογίων και Ναυτικών Υποθηκολογίων), σύμφωνα με το οποίο, το 
Δ/Ξ “JET IV” με αριθμό 9420, διαγράφηκε την 23-8-2006 από τα νηολόγια της υπηρεσίας λόγω 
πωλήσεώς του σε αλλοδαπή εταιρεία, κατά την ημερομηνία δε διαγραφής του ανήκε στην εταιρεία 
“JET TANK ΝΑΥΤΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, καθώς και το υπ’αρ. πρωτ. 1149/10-10-2014 πιστοποιητικό 
κυριότητας πλοίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (Τομέας Νηολογίων και Ναυτικών 
Υποθηκολογίων), σύμφωνα με το οποίο, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα νηολόγια, το ως άνω 
πλοίο έλαβε την 25-8-1988 Π.Ν.Ε. από Κ.Λ.Π./Νηολόγια ισχύος τριών μηνών και ακολούθως 
νηολογήθηκε την 6-10-1988 στο όνομα της εταιρείας “JET TANK ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ενώ την 23-
8-2006 διαγράφηκε από τα νηολόγια λόγω πώλησης, από την εταιρεία αυτή, σε αλλοδαπή 
εταιρεία. Εξάλλου, το Ελληνικό Δημόσιο, μεταξύ άλλων, με το από 19-11-2018 υπόμνημα, 
προβάλλει ότι από το υπ’αρ. πρωτ. 59034/Φ.5370/98/24.5.1999 έγγραφο του Σ.Δ.Ο.Ε., με τη 
συνημμένη πορισματική αναφορά και τα λοιπά έγγραφα του φακέλου, τα οποία ως δημόσια 
έγγραφα, παράγουν πλήρη αποδεικτική δύναμη για όσα βεβαιώνονται σε αυτά, προκύπτει ότι η 
προσφεύγουσα είναι πλοιοκτήτρια του παραπάνω δεξαμενόπλοιου. 
 
Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση στήριξε 
την κρίση της για την επιβολή της ένδικης κύρωσης ύψους 15.000 ευρώ σε βάρος της 
προσφεύγουσας στην παραδοχή, αποκλειστικά, ότι αυτή είναι η ιδιοκτήτρια του Δ/Ξ “JET IV” το 
οποίο διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσε πετρέλαιο κίνησης μη κανονικό, νοθευμένο με πετρέλαιο 
θέρμανσης, ότι η αναφορά των οργάνων του Σ.Δ.Ο.Ε. περί κυριότητας του σκάφους από την 
προσφεύγουσα (βλ. και 59034/Φ.5370/98/24.5.1999 διαβιβαστικό έγγραφο), δεν αποτελεί πλήρη 
απόδειξη κατ’ άρθρο 171 Κ.Δ.Δ. καθόσον δεν πρόκειται για ενέργειες των συντακτών του 
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εγγράφου ούτε για γεγονότα που έλαβαν χώρα ενώπιόν τους, απορριπτομένων των περί του 
αντιθέτου ισχυρισμών του Ελληνικού Δημοσίου και από τα προσκομιζόμενα από την 
προσφεύγουσα δημόσια έγγραφα, ιδιαίτερα το υπ’ αρ. πρωτ. 1149/10-10-2014 πιστοποιητικό 
κυριότητας, προκύπτει ότι η ίδια δεν είχε στην κυριότητά της (ήτοι δεν ήταν ιδιοκτήτρια), το 
ως άνω πλοίο κατά τον χρόνο του ελέγχου (1998), κρίνει ότι μη νομίμως επιβλήθηκε σε βάρος 
της η ένδικη κύρωση καθώς δεν στοιχειοθετείται η από μέρους της τέλεσης της αποδιδόμενης από 
τη Διοίκηση παράβασης, κατ’ αποδοχή ως βάσιμου του προσβαλλόμενου με την προσφυγή λόγου. 
Ως εκ τούτου, η προσβαλλόμενη απόφαση του Νομάρχη Πειραιά πρέπει να ακυρωθεί, ενώ ομοίως, 
ακυρωτέα καθίσταται και η προσβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική προσφυγή της προσφεύγουσας κατά της 
απόφασης του Νομάρχη. 
 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 
 
Δέχεται την προσφυγή. 
Ακυρώνει την υπ’ αρ. 57659/24-10-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Αττικής και την υπ’ αρ. πρωτ. 7440/10-8-2005 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας έχει να 
αναφέρει ότι: 

 
    1)     Στην προκειμένη περίπτωση το δικαστήριο ΔΕΧΤΗΚΕ πως η προσφεύγουσα δεν 

είναι η ίδια πλοιοκτήτρια του δεξαμενόπλοιου “JET IV”, αλλά αντιθέτως Τρίτη εταιρεία (“JET TANK 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”) και επομένως μη νομίμως επιβλήθηκε σε βάρος της η ένδικη κύρωση των 
15.000 ευρώ. Το δικαστήριο ΒΑΣΊΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΑΠΌΦΑΣΉ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟ τα 
υπ’αρ. πρωτ. επικαλούμενα και προσκομιζόμενα  α) 3631/23.8.2006 πιστοποιητικό κυριότητας 
πλοίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (Τμήμα Νηολογίων και Ναυτικών 
Υποθηκολογίων), σύμφωνα με το οποίο, το Δ/Ξ “JET IV” με αριθμό 9420, διαγράφηκε την 23-8-
2006 από τα νηολόγια της υπηρεσίας λόγω πωλήσεώς του σε αλλοδαπή εταιρεία, κατά την 
ημερομηνία δε διαγραφής του ανήκε στην εταιρεία “JET TANK ΝΑΥΤΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, καθώς και 
β) το υπ’αρ. πρωτ. 1149/10-10-2014 πιστοποιητικό κυριότητας πλοίου του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Πειραιά (Τομέας Νηολογίων και Ναυτικών Υποθηκολογίων), σύμφωνα με το 
οποίο, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα νηολόγια, το ως άνω πλοίο έλαβε την 25-8-1988 Π.Ν.Ε. 
από Κ.Λ.Π./Νηολόγια ισχύος τριών μηνών και ακολούθως νηολογήθηκε την 6-10-1988 στο όνομα 
της εταιρείας “JET TANK ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ενώ την 23-8-2006 διαγράφηκε από τα νηολόγια 
λόγω πώλησης, από την εταιρεία αυτή, σε αλλοδαπή εταιρεία.  

Δηλαδή το δικαστήριο ΔΕΧΤΗΚΕ, προκειμένου να αποφανθεί ,πως τα εν λόγω ΔΥΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΛΟΓΙΩΝ ως 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, παράγουν πλήρη αποδεικτική δύναμη για όσα βεβαιώνονται σε αυτά 
κι ως εκ τούτου προκύπτει ότι η προσφεύγουσα δεν ήταν πλοιοκτήτρια του δεξαμενόπλοιου “JET 
IV” κατά του οποίου επιβλήθηκε το επίδικο πρόστιμο. 
 

Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι άσκησης του 
ενδίκου μέσου της έφεσης της Περιφέρειας Αττικής κατά της με αρ. Α5732/2019  
Αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, ενόψει του ότι ουδείς πρόσφορος 
ουσιαστικός και νομικός λόγος υφίσταται προς τούτο, αφού τα ΕΓΓΡΑΦΑ του Δημοσίου παράγουν 
μαχητό τεκμήριο ΜΟΝΟ ΑΝ αποδειχθεί ότι είναι πλαστά ή ότι δεν εδράζονται επί υπαρκτών 
στοιχείων. ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΑΜΑΧΗΤΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΟ. 

 
  Αποδεικτική αξία των δημοσίων εγγράφων: 
Στα ημεδαπά δημόσια έγγραφα ο ΚΠολΔ απονέμει τεκμήριο γνησιότητας (άρθρο 455 

ΚΠολΔ), που καλύπτει τόσο την προέλευση όσο και το ανόθευτο του περιεχομένου τους. Το 
τεκμήριο αυτό είναι μαχητό, αλλά μόνη δυνατότητα «ανταπόδειξης» εναντίον του προβλέπεται η 
προσβολή του ωςπλαστού. 
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Εν προκειμένω η προσφεύγουσα εταιρία προσκομίζει τα υπ΄άρ.πρωτ. α)  3631/23.8.2006 
πιστοποιητικό κυριότητας πλοίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (Τμήμα Νηολογίων 
και Ναυτικών Υποθηκολογίων) και ) β) το υπ’αρ. πρωτ. 1149/10-10-2014 πιστοποιητικό 
κυριότητας πλοίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (Τομέας Νηολογίων και Ναυτικών 
Υποθηκολογίων), ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, στα οποία αναφέρεται πως το επίδικο χρονικό διάστημα 
το πλοίο ανήκε στην «JET TANK ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εταιρία κι όχι στην προσφέυγουσα. (άρθρο 
171 Κ.Δ.Δ.). 

Ως εκ τούτου τα προαναφερόμενα Πιστοποιητικά ως ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 
ΑΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ πως Η ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΣΑ δεν ήταν η ιδιοκτήτρια του επίδικου πλοίου κατά 
το επίδικο χρονικό διάστημα (κατάρθρο 171 ΚΔΔ Αποδεικτική δύναμη: 1. Τα δημόσια έγγραφα που 
έχουν συνταχθεί από το αρμόδιο όργανο και κατά τους νόμιμους τύπους αποτελούν πλήρη 
απόδειξη για όσα βεβαιώνονται σε αυτά, είτε ότι ενήργησε ο συντάκτης τους είτε ότι έγιναν ενώπιον 
τους ως προς τα οποία είναι δυνατή η ανταπόδειξη μόνο εφόσον τα έγγραφα αυτά προσβληθούν 
ως πλαστά…κλπ.)   

 
Ως εκ τούτου δεν συνιστάται η άσκηση ενδίκου μέσου της εφέσεως από μέρους της 

Περιφέρειας Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Νήσων ως διαδόχου της τ. Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αθηνών- Πειραιώς, καθόσον ουδείς ουσιαστικός και νομικός λόγος υφίσταται προς 
τούτο, αφού το δικαστήριο δεσμεύεται να αποδεχτεί τα δημόσια έγγραφα/πιστοποιητικά, αφού 
εδράζονται επί πραγματικών στοιχείων και ως εκ τούτου και η διοίκηση.  

.  
Συνεπώς η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι άσκησης ενδίκου μέσου 

εφέσεως της Περιφέρειας Αττικής κατά της με αρ. A5732/2019 Αποφάσεως του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Πειραιά, αφού σε περίπτωση άσκησης εφέσεως, θα δημιουργούσε περαιτέρω έξοδα 
για την Περιφέρεια Αττικής.  

 
        Επειδή κατ’ άρθρο 176 παρ.1 περ.ι του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων 
βοηθημάτων και μέσων. 
 
 

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

 
τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. A5732/2019 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Πειραιά, τμήμα 8ο Μονομελές. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Καλογήρου Φανή Χριστίνα  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος  

 

ΑΔΑ: 6Ε6Ο7Λ7-ΚΟ4
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