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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. 2803/2021 
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 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης  

Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριθμόν 9578/2021 απόφασης του εβδόμου τμήματος του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.  
 
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. 
Πέππας δίνει το λόγο στον κ Κατσέλη (Δικηγόρος του Νομικού Γραφείου Π.Ε. Δυτικής Αττικής) ο 
οποίος  ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Με την ανωτέρω, απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών , έγινε δεκτή 

η προσφυγή των κληρονόμων Γεωργίου Γαλάνη κατά της υπ’ αριθμόν 6287/17.11.2010 απόφασης 
του Νομάρχη Δυτικής Αττικής, με την οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 32.000 τριάντα δύο 
χιλιάδων ευρώ, για παραβίαση των διατάξεων της παραγράφου 1 , του άρθρου 30 του Νόμου 
1650/1986.   
Η εν λόγω παραβίαση αναφέρεται στις διατάξεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας και αφορά πρόσωπα 
φυσικά ή νομικά που προκαλούν ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος .  

Με την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου κρίθηκε, πως στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
από τα προσαγόμενα από την Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής 
Αττικής έγγραφα και στοιχεία αφενός ότι  δεν διαπιστώθηκε η απόρριψη αποβλήτων, αφετέρου  ότι 
τα ευρεθέντα στοιχεία, ακόμη και αν χαρακτηρισθούν στερεά απόβλητα,  δεν σχετίζονται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο με την δραστηριότητα του προσφεύγοντος και ότι σε κάθε περίπτωση ο 
προσφεύγων, από τα προσαγόμενα  στοιχεία δεν υπήρξε υπαίτιος για τις αποδιδόμενες σε αυτόν 
παραβάσεις των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  

Συνεπώς δεν εκδόθηκε νόμιμα σε βάρος του η απόφαση επιβολής προστίμου, η οποία για 
το λόγο αυτό θα πρέπει να ακυρωθεί. 

Επειδή από τα προσαγόμενα και επικαλούμενα από την Διοίκηση έγγραφα στοιχεία,  κατά 
την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου, υπήρξαν βασικές και ουσιώδεις πλημμέλειες,  
σχετικώς με το  αν υπήρξε πράγματι παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας -  η οποία κατά το 
Δικαστήριο δεν υπήρξε  - και αν αυτή μπορεί να αποδοθεί στο συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο.  
Πλημμέλειες  οι οποίες, εκ των υστέρων, δεν μπορούν να θεραπευθούν και να αιτιολογήσουν τη 
νομαρχιακή απόφαση , εισηγούμεθα τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά αυτής , σύμφωνα με τη 
διάταξη της παραγράφου 1 περ. θ του άρθρου 176 του Νόμου 3852/2010. 
 

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

 
τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά αυτής , σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 περ. θ του 
άρθρου 176 του Νόμου 3852/2010. 
 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία. 
 

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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