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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2802/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14-12-2021, 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: 1055030/09-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09-12-2021. 
 

 
Θέμα 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης  

Εισήγηση για έγκριση μη άσκησης του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κατά τηςυπ΄αριθμ.Α734/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και κατά 
της: Της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε » , που εδρεύει στο 
Κερατσίνι Αττικής (Λεωφ. Σαλαμίνος 60) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ιωάννη Τσιριγώτη. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος  

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Κατριβάνος Γεώργιος 

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

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κουρή Μαρία  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
 
 

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 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. 
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Πέππας δίνει το λόγο στην κα Φωτίου (Δικηγόρος του Νομικού Γραφείου Π.Ε. Πειραιά) η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Με την ως άνω οριστική και τελεσίδικη υπ’αριθμ. Α734/2021 δικαστική απόφαση του 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Ζ Τριμελές),η οποία επιδόθηκε στο Νομικό Γραφείο μας στις 
26-10-2021, απερρίφθη η από εμένα ασκηθείσα έφεση της Περιφέρειας Αττικής, κατά της 
πρωτόδικης απόφασης (Α3714/2018) που αφορούσε στην ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία 
«Ι. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε » , που εδρεύει στο Κερατσίνι Αττικής (Λεωφ. Σαλαμίνος 60) και η οποία 
(Εφετειακή Απόφαση)ακύρωνετην υπ’αριθμ. 112745/13-06-2016 απόφαση της Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής.  

Σύμφωνα με την 112745/13-06-2016 απόφαση της Υπηρεσίας μας, αφαιρέθηκε οριστικά 
από την εκμετάλλευση της ως άνω αντιδίκου εταιρίας, η υπ’αριθμ 179232/16-10-2014 ενιαία άδεια 
λειτουργίας Πρατηρίου παροχής υγρών καυσίμων και διατάχθηκε η σφράγιση της εγκατάστασης του 
πρατηρίου της εν λόγω εταιρίας, με την αιτιολογία ότι η διαπιστωθείσα απόκλιση στον μετρητή 
καυσίμων του ένδικου πρατηρίου (- 8,4%) συνιστά σοβαρή παράβαση των όρων χορήγησης 
της σχετικής άδειας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 3054/2002. 

Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που δίκασε την προσφυγή της αντιδίκου  μας εταιρίας,την 
απέρριψε, δικαιώνοντας την Περιφέρεια Αττικής, με ένα σκεπτικό το οποίο βασιζόταν σε μια 
διασταλτική ερμηνεία του νόμου και όχι σε αυτό καθ’αυτό το γράμμα του και έτσι δέχθηκε ότι 
αν και δεν προβλεπόταν ρητά στο άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 4177/2013 η χρήση ειδικά 
διασκευασμένου οχήματος για τη διάγνωση της ελλιπούς παράδοσης καυσίμου (παρ. 3 του 
άρθρου 20 του ως άνω νόμου) εν τούτοις, θα μπορούσε αυτό να συμβεί, ερμηνεύοντας 
διασταλτικά τον ως άνω νόμο και περιλαμβάνονταςστην παράβαση της καταδολίευσης και 
αλλοίωσης του μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού ή ηλεκτρονικού μέρους των αντλιών 
καυσίμου-για την διάγνωση των οποίωνεπιτρεπόταν η χρήση ειδικά διασκευασμένου 
οχήματος (αρ. 20, παρ. 1)- ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΙΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (άρθρο 20, παρ. 3 του ν. 
4177/2013).  
Στη συνέχεια, η αντίδικος εταιρία, άσκησε έφεση, επί της οποίας εκδόθηκε η οριστική και τελεσίδικη 
απόφαση υπ’ αριθμ. 734/2021 του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η οποία έκανε δεκτή την εν 
λόγω έφεση,  ήτοι το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, δικαίωσε την προσφεύγουσα εταιρίαμε το 
σκεπτικό ότι η Πρωτόδικη Απόφαση δεν εφάρμοσε νομίμως και προσηκόντως και ορθώς 
τον νόμο αφού ρητά προβλέπεται σε αυτόν η χρήση του ειδικά διασκευασμένου οχήματος 
ΜΟΝΟ στην περίπτωση της παράβασης καταδολίευσης και αλλοίωσης των αντλιών 
καυσίμων και όχι στην παράβαση της ελλιπούς παράδοσης καυσίμου (που ήταν και η 
επίδικη παράβαση).  
Επίσης, η εν λόγω εφετειακή απόφαση, ακυρώνει την 112745/13-06-2006 απόφαση της Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Πειραιά και καταδικάζει τη Περιφέρεια στα δικαστικά έξοδα της 
αντιδίκου μας και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας.  

 
 

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ: 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ: 

Επειδή, η αναίρεση είναι ένα έκτακτο ένδικο μέσο, δηλαδή δύναται να ασκηθεί μόνο για 
συγκεκριμένους λόγους  

Επειδή, ο σκοπός της αναίρεσης είναι κατά την ορθότερη γνώμη η ενότητα της νομολογίας 
και η ασφάλεια δικαίου,  

Επειδή, ο αναιρετικός έλεγχος, περιορίζεται μόνο σε νομικά ζητήματα και δεν αφορά  σε 
ζητήματα ουσίας, καθώς το «πραγματικό»της υπόθεσης έρχεται εκκαθαρισμένο από το δικαστήριο 
της ουσίας και ως εκ τούτου η αναίρεση δεν συνιστά τρίτο βαθμό δικαιοδοσίας,  

Επειδή, ως προς τις προϋποθέσεις του παραδεκτού,  στην παρ. 3  του άρθρου 53 του 
Π.Δ/τος 18/1989 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3900/2010, το οποίο 
περαιτέρω, συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 του ν.4446/2016, ορίζονται τα εξής: « Η αίτηση 
αναιρέσεως  επιτρέπεται μόνο όταν προβάλλεται από τον διάδικο, με συγκεκριμένους ισχυρισμούς, 
που περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο, ότιδεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της 
Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση της προσβαλλομένης αποφάσεως προς τη νομολογία  του  
Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση 
διοικητικού δικαστηρίου….»,  
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Επειδή (άρθρο 2 του ν. 3900/2010), δεν υφίσταται στην προκειμένη περίπτωση απόφαση 
Διοικητικού Δικαστηρίου που κρίνει διάταξη τυπικού νόμου αντισυνταγματική ή αντίθετη σε άλλη 
υπερνομοθετική διάταξη 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ: 

Εν προκειμένω, δεν υφίσταταινομική πλημμέλεια, ήτοι νομικό ελάττωμα στην ως άνω ένδικη 
απόφαση,καθώς το Διοικητικό Εφετείο δεν προέβη σε εσφαλμένη ερμηνεία ή εσφαλμένη κατανόηση 
του κρίσιμου κανόνα δικαίου και εν γένει και εν γένει εσφαλμένη εφαρμογή της μεθοδολογίας του 
δικαίου κατά τη συγκρότηση της μείζονας πρότασης του δικανικού συλλογισμού (άρθρο 56, ΠΔ 
18/1989). 

Επειδή κατά το άρθρο 176 Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια  για «ι) την 
απόφαση για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων καθώς και 
για την παραίτηση από αυτά…….. 

Κατόπιν των παραπάνω σας διαβιβάζουμε τις αποφάσεις και όλα τα συνημμένα σχετικά 
προς ενημέρωση  σας και εισηγούμαστε για τη λήψη απόφασης  από πλευράς σας περί εγκρίσεως 
ΜΗασκήσεως του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας σύμφωνα με το προεκτεθέν σκεπτικό καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
παραδεκτής ασκήσεώς του αλλά υφίσταται και ισχυρή πιθανολόγησηαπόρριψης  της εν λόγω 
αίτησης αναιρέσεως, η οποία θα επιβαρύνει την Περιφέρεια Αττικής με επιπλέον δικαστικά έξοδα και 
τόκους επιδικίας. 
 

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

 
Τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά 
τηςυπ΄αριθμ.Α734/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και κατά της: Της 
ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε » , που εδρεύει στο Κερατσίνι 
Αττικής (Λεωφ. Σαλαμίνος 60) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ιωάννη Τσιριγώτη. 
 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία με την 
παρατήρηση: «ΑΠΟΧΗ, με την επισήμανση ότι οφείλει η Διοίκηση να συνεχίσει την διενέργεια 
ελέγχων σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο πλέον καλύπτει και τις 
περιπτώσεις ανάλογες με την συγκεκριμένη». 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Μελάς Σταύρος  
Αγγέλης Σπυρίδων 
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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