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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  100/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, 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: 32191/13-1-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-2022. 
 

Θέμα 99ο  
Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ.  10667/2021 απόφασης του 31ου Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 

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 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Σκουλά, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Ο προσφεύγων είχε ασκήσει την από 20-02-2015 προσφυγή του κατά της με αριθμό 
πρωτ.83546/54848/22-12-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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Αττικής, με την οποία είχε απορριφθεί ενδικοφανής προσφυγή του κατά της υπ’ αρ. ΕΜ1246/2014 
απόφασης της Δ/νσης  Ανάπτυξης ΠΕΑΑ. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε επιβληθεί στον 
προσφεύγοντα πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€), διότι σε έλεγχο που 
διενεργήθηκε για τη διακίνηση και ποιότητα των καυσίμων από υπαλλήλους του ΣΔΟΕ  σε 
πρατήριο του προσφεύγοντος, στις 03-04-2013, διαπιστώθηκε, μετά από δειγματοληψία, ότι το 
πετρέλαιο κίνησης ήταν μη κανονικό, λόγω της παρουσίας ελαφρύτερων του πετρελαίου 
κλασμάτων και είχε σημείο ανάφλεξης χαμηλότερο του ελαχίστου επιτρεπομένου, με αποτέλεσμα 
να χαρακτηρίζεται εύφλεκτο και ως εκ τούτου επικίνδυνο (μη ασφαλές) προϊόν.  

Επί της ανωτέρω προσφυγής εξεδόθη η παραπάνω υπ’ αρ. 10667/2021 δικαστική 
απόφαση, με την οποία έγινε αυτή δεκτή.  

Ειδικότερα το δικάσαν Δικαστήριο έκρινε ότι δεσμεύεται από την αναφερόμενη στο 
σκεπτικό του απόφαση του Ζ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία ο 
προσφεύγων κηρύχθηκε αθώος για την ίδια παραβατική συμπεριφορά και ειδικότερα «λόγω 
πολλών αμφιβολιών» ως προς την τέλεση της αξιόποινης πράξης από τον προσφεύγοντα.  
 Ωστόσο δεδομένου του σκεπτικού της αθωωτικής απόφασης του ποινικού Δικαστηρίου, 
κατά την οποία ο προσφεύγων αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών, χωρίς να βεβαιώνεται στην απόφαση 
η αντικειμενική ανυπαρξία των πραγματικών περιστατικών που αποτελούν προϋπόθεση της 
παράβασης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ευθύνη του πρατηριούχου για διακινούμενα από 
αυτόν καύσιμα είναι αντικειμενική και ότι το, κατά τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του 
άρθρου 20 του Ν. 4177/2013, πρόστιμο δεν επιβάλλεται ως ποινή για τη νομική και ηθική απαξία 
της πράξης, αλλά έχει χαρακτήρα διοικητικής κύρωσης που επιβάλλεται από διοικητικά όργανα - 
υπό τον ουσιαστικό έλεγχο των διοικητικών δικαστηρίων -  και εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό, που 
είναι η εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων, εγκαταστάσεων και προσώπων,   
συντρέχουν, κατά την άποψή μας λόγοι για την άσκηση έφεσης κατά της ανωτέρω δικαστικής 
απόφασης. 
     Ως εκ  των ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 
3852/2010, όπως ισχύει, για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ.  10667/2021 απόφασης του 
31ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την άσκηση  έφεσης κατά της υπ’ αρ.  10667/2021 απόφασης του 31ου Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ως 

άνω απόφαση. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 
 
 
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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