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Του  Πρακτικού αριθ. 24/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 629/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση άσκησης έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής 
κατά της με αριθμό Α193/2021 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής που αφορά την επιβολή προστίμου για νόθευση πετρελαίου κίνησης 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια περιφοράς 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/272855/4568/05-10-2021 έγγραφη πρόσκληση 
του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, 2) Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό μέλος, 9) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
       Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 629: Εισηγούμενο το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης το Νομικό Γραφείο της Π. Ε. Ξάνθης με 
το υπ’ αριθμ. πρωτ: 157/17.09.2021 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1.1. Με τη με αριθμό Γ/ΟΙΚ/4642/6-12-2012   απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας  
Ξάνθης  επιβλήθηκε στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», που εδρεύει στην Ξάνθη  (Τέρμα οδού 28ης Οκτωβρίου) και 
εκπροσωπείται νόμιμα,  πρόστιμο δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ  
(14.674 €) σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.2 του Ν.2093/1992, επειδή μετά από έλεγχο  από υπαλλήλους 
του Τελωνείου Ξάνθης στις 29-5-2012 στη δεξαμενή του ξενοδοχείου  της, που βρίσκεται στην Ξάνθη 
(Τέρμα οδού 28ης Οκτωβρίου),  βρέθηκε πετρέλαιο κίνησης νοθευμένο με πετρέλαιο θέρμανσης, όπως 
διαπίστωσε η Δ’ Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης με τη αριθμό 30/041/1914/16-7-2012 έκθεση εξέτασης.   
1.2. Στη συνέχεια   η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
& ΓΕΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»  άσκησε στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής τη με αριθμό 
κατάθεσης ΠΡ 93/7-3-2013  προσφυγή της κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 
κατά της προαναφερθείσας απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας  Ξάνθης. Το 
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής με τη με αριθμό Α193/2021  απόφασή του έκανε δεκτή την 
παραπάνω προσφυγή και ακύρωσε την προαναφερθείσα με αριθμό Γ/ΟΙΚ/4642/6-12-2012 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας  Ξάνθης, με την αιτιολογία ότι: α) το ποσοστό νόθευσης (3%) 
είναι χαμηλό και δύναται να αποδοθεί σε τυχαία επιμόλυνση του πετρελαίου κίνησης με ποσότητα του 
πετρελαίου θέρμανσης που είχε απομείνει στον πυθμένα της δεξαμενής και β)  δεν προέκυψαν 
συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, τα  οποία να οδηγούν αναμφίβολα στο συμπέρασμα ότι η 
προαναφερθείσα εταιρία προέβη στη νόθευση του πετρελαίου κίνησης.  
1.3. Κατά της απόφασης αυτής η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  έχει δικαίωμα σύμφωνα 
με τα άρθρα 93-94 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας να ασκήσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο 
Κομοτηνής σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της παραπάνω απόφασης (3-9-2021), 
δηλαδή μέχρι τις 2-11-2021.  
2. Η προαναφερθείσα απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής είναι κατά την 
άποψή μας εσφαλμένη, δεδομένου ότι για την τέλεση της σχετικής παράβασης αρκεί το αντικειμενικό 
γεγονός της αθέτησης της γενικής υποχρέωσης  για χρήση μη νοθευμένων πετρελαιοειδών προϊόντων και 
δεν απαιτείται η συνδρομή δόλου (σχετική και η με αριθμό  Α136/2021   απόφαση του Μονομελούς 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής).  
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
 
όπως η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1θ του Ν.3852/2010   εξουσιοδοτήσει το 
Νομικό Σύμβουλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Γούναρη να ασκήσει 
έφεση  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής  κατά της  με αριθμό Α193/2021 οριστικής απόφασης 
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής. 
 Συνημμένα υποβάλλουμε: 
α)  τη  με αριθμό Α193/2021   οριστική απόφαση του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής 
και  
β) τη  με αριθμό Α136/2021 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς  Διοικητικού Εφετείου  Κομοτηνής. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Κωνσταντίνο Γούναρη , νομικό σύμβουλο της 
ΠΑΜΘ, , προκειμένου να ασκήσει έφεση  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής  κατά της  με 
αριθμό Α193/2021 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής που αφορά 
την επιβολή προστίμου για νόθευση πετρελαίου κίνησης. 

 
 
 Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 629/2021. 

 
                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ-ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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