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Από το πρακτικό της αριθ. 13/2018 τακτικής Συνεδρίασης 
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«Άσκηση ή μη έφεσης κατά αριθ. 1145/18 
απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (υπόθεση επιβολής προστίμου 
από Τροχαία Ν. Ιωνίας)» 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 21 του μήνα Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 6951/13/16-3-
2018 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη 
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού 
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      



ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 4) 
Καλαμπόκης Ιωάννης 5) Γαλαζούλα Αλίκη  6) Ανανιάδης Νικόλαος και 
7) Πλάτανος Ελευθέριος, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  

1) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, οι 
οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 
 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 6672/14-3-2018 εισήγηση της Νομ. 
Συμβούλου του Δήμου κ. Ζ.Δρόσου επί του θέματος:  
 
Προς 
Τον κ. Δήμαρχο Ν.Φιλ/φειας- Ν. Χαλκηδόνος 
 
Επί της κοινοποιηθείσης στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος την 13-2-18 [ 
υπ΄αριθμ. πρωτ.  4005/13-2-18] υπ  αριθμ. 1145/18   αποφάσεως του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ.  19ον Μονομ.], επιθυμώ να θέσω 
υπόψιν σας τα κάτωθι. 
 
Ως γνωστόν, κατά του  Ελληνικού Δημοσίου  νομίμως εκπροσωπουμένου υπό 
του Υπουργού Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως και ήδη Προστασίας του 
Πολίτη [ τμ. Τροχαίας Ν.Ιωνίας Αττικής]  και κατά   της υπ΄αριθμ.. 5891/1-7-10 
[αριθμ.πρωτ. 2507/16/210/5891-Α17/1-7-2010] διοικητικής απόφασης της  
Διοικητού  του Τμήματος της  Τροχαίας Ν.Ιωνίας Αττικής, επιβολής διοικητικού 
προστίμου 13.000 ευρώ   στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας  και 1.000 ευρώ στον οδηγό 
ΔΧΦ αυτοκινήτου Ν.Γιάννενα διά δήθεν  παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1 .9 
και 11    του Ν. 3446/06 που εστάλη στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας με απλή 
ταχυδρομική επιστολή των ΕΛΤΑ και παρελήφθη υπ΄αυτού την 29-7-10 
[αρ.πρωτ. ΔΝΦ 9292/29-7-10] ως και πάσης  άλλης αμέσως ή εμμέσως  
συναφούς πράξεως ή παραλείψεως αυτών , ο πρώην Δήμος Ν. Φιλ/φειας  και 
ήδη Δήμος Ν. Φιλ/φειας –  Ν.Χαλκηδόνος, ως καθολικός διάδοχος αυτού [ 
άρθρο 1 και 283 Ν. 3852/10],  άσκησε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών   την από 6-9-10 [υπ΄αριθμ. καταθ.  29811/8-9-10 ] προσφυγή, με την 
οποία ζήτησε να ακυρωθεί και εξαφανισθεί  η προσβαλλόμενη υπ΄αριθμ. 
5891/1-7-2010 [ υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2507/16/210/5891-Α17/1-7-2010 διοικητική 
απόφαση της Διοικητού του Τμήματος της Τροχαίας Ν. Ιωνίας Αττικής 
επιβολής  διοικητικού προστίμου 13.000 ευρώ στον Δήμο Ν. Φιλ/φειας και 
1.000 ευρώ στον οδηγό ΔΧΦ αυτοκινήτου δια δήθεν παράβαση του άρθρου 4 
παρ.1,9 και 11 του Ν. 3446/06 που εστάλη στον Δήμο Ν. Φιλ/φειας με απλή 
ταχυδρομική επιστολή των ΕΛΤΑ και παρελήφθη υπ΄αυτού την 29-7-10 [ 
υπ΄αριθμ. ΔΝΦ 9292/29-7-10] ως και πάσα άλλη αμέσως ή εμμέσως συναφής 
πράξη ή παράλειψη αυτών . 
 
Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω προσφυγής εξεδόθη η ως άνω 
υπ΄αριθμ.  1145/18 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ. 19ον 
Μονομ. ], με την οποία απέρριψε την ως άνω προσφυγή [ πρβλ. 
προσαγομένη]. 



 
Συγκεκριμένα  καθ΄α προκύπτει εκ του σκεπτικού της ως άνω  υπ΄αριθμ. 
1145/18 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ. 19ον 
Μονομ.], το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο  έκρινε ότι :  <  … Στις 11-6-10 και ώρα 
11.15 σε έλεγχο που διενεργήθηκε από όργανα του Τμήματος Τροχαίας 
Ν.Ιωνίας κατελήφθη ο Νικόλαος Γιάννενας του Κων/νου  να οδηγεί το με 
αριθμό πλαισίου WDB  9525031K285772 Δ.Χ.Φ αυτοκίνητο , ιδιοκτησίας του 
προσφεύγοντος Δήμου, χωρίς να έχουν εκδοθεί σχετικά άδεια και πινακίδες 
κυκλοφορίας. Κατόπιν τούτου, τα διενεργήσαντα τον παραπάνω έλεγχο  
αστυνομικά όργανα, συνέταξαν  επιτόπου την με αριθμό 121500146866/11-6-
10 πράξη βεβαίωσης παράβασης με την οποία βεβαιώθηκε σε βάρος του 
προσφεύγοντος νπδδ με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη του ενδίκου οχήματος, η 
παράβαση της θέσης σε κυκλοφορία του εν λόγω  οχήματος  χωρίς άδεια και 
πινακίδες κυκλοφορίας.  Με την ίδια πράξη βεβαιώθηκε σε βάρος του ως άνω 
οδηγού η παράβαση της θέσης σε κυκλοφορία του ανωτέρω οχήματος χωρίς 
άδεια κυκλοφορίας. Ακολούθως εκδόθηκε η 5891/1-7-10  απόφαση του 
Διοικητή του ως άνω Τμήματος, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του 
προσφεύγοντος νπδδ πρόστιμο ποσού 8.000 ευρώ, κατ΄επίκληση του 
άρθρου 4 παρ. 1 .9    του Ν. 3446/06 , για την αποδιδόμενη σε βάρος του 
παράβαση της θέσης σε κυκλοφορία  του ένδικου οχήματος χωρίς να έχει 
εκδοθεί σχετική άδεια και πρόστιμο ποσού 5.000 ευρώ, κατ΄επίκληση της 
περίπτωσης  1.11 της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, για την αποδιδόμενη σε 
βάρος του παράβαση της θέσης σε κυκλοφορία του εν λόγω οχήματος χωρίς 
να διαθέτει πινακίδες κυκλοφορίας και συνολικά πρόστιμο ποσού 13.000 
ευρώ. Με την ίδια απόφαση επιβλήθηκε σε βάρος του ως άνω οδηγού, 
κατ΄επίκληση της  περίπτωσης 1.9 της παραγράφου 1 του παραπάνω 
άρθρου, πρόστιμο 1.000  ευρώ για την αποδιδόμενη σε βάρος του παράβαση 
[ της θέσης σε κυκλοφορία του ένδικου οχήματος χωρίς άδεια κυκλοφορίας]. 
Κατά τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος Δήμου, η τελευταία αυτή πράξη 
επιδόθηκε σε αυτόν με ταχυδρομική  επιστολή στις 29-7-10, ενώ αυτός είχε 
ήδη καταθέσει την με γενικό  αριθμό και ημερομηνία κατάθεσης 25385/15-7-
10 προσφυγή κατά της ως άνω υπ΄αριθμ. 121500146866/11-6-10 πράξης 
βεβαίωσης παράβασης , με την οποία ζητούσε ό,τι και με την κρινόμενη 
προσφυγή. Επί της προσφυγής  αυτής εξεδόθη η υπ΄αριθμ. 12513/17 
απόφαση του  29ου Τμήματος του Δικαστηρίου αυτού, η οποία αφού θεώρησε 
την προμνησθείσα 5891/1-7-10 απόφαση του Διοικητού του Τμήματος 
Τροχαίας Ν.Ιωνίας Αττικής συμπροσβαλλόμενη, την απέρριψε. Εν όψει 
τούτων, το Δικαστήριο κρίνει ότι η υπό κρίση προσφυγή  ασκηθείσα  στις 8-9-
10, ήτοι μεταγενέστερα της προμνησθείσας 25385/15-7-10  προσφυγής  από 
τον ίδιο προσφεύγοντα κατά της ιδίας ως άνω πράξης, έχοντας το ίδιο 
περιεχόμενο καθώς και το ίδιο αίτημα, αποτελεί δεύτερη προσφυγή και πρέπει 
να απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2  ΚΔ.Δ…. 
ΔΙΑ  ΤΑΥΤΑ Απορρίπτει την προσφυγή ….> [ πρβλ. προσαγομένη]. 
 
Η ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 1145/18 απόφαση του  Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών [ τμ. 19ον Μονομ. ] κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ν. Φιλ/φειας- Ν. 
Χαλκηδόνος την 13-2-18 [ υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΝΦ-ΝΧ  4005/13-2-18]. 
 
Συναφώς σας γνωρίζω τα κάτωθι. 
 

-  Α - 
 
1.- Κατά του  Ελληνικού Δημοσίου  νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του 
Υπουργού Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως και ήδη Προστασίας του Πολίτη 
[ τμ. Τροχαίας Ν.Ιωνίας Αττικής]  και κατά   της υπ΄αριθμ. Νο 



121500146866/11-6-2010 πράξεως  βεβαίωσης  παράβασης  με επιβολή 
προστίμου του Τμήματος της Τροχαίας Ν.Ιωνίας   Αττικής  και επιβολής  
διοικητικού προστίμου 13.000 ευρώ  στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας  και 1.000 ευρώ 
στον οδηγό  ΔΧΦ   αυτοκινήτου δια δήθεν παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1.9 
και 11 του Ν. 3446/06 ως και πάσης άλλης αμέσως ή εμμέσως συναφούς 
πράξεως ή παραλείψεως αυτών, ο πρώην Δήμος Ν. Φιλ/φειας  και ήδη Δήμος 
Φιλ/φειας – Χαλκηδόνος, ως καθολικός διάδοχος αυτού [ άρθρο 1 και 283 Ν. 
3852/10],  άσκησε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών :  
Α.- την  από 9-7-10 [υπ΄αριθμ. καταθ. 25385/15 - 7 - 2010  ] προσφυγή, 
κεκυρωμ. αντίγραφο της οποίας νομίμως και προσηκόντως  επεδόθη προς 
ένα έκαστον των προς ους απευθύνεται αυτή [ σχετ. υπ΄αριθμ, 4144Γ/20-7-
10, 44246Γ/20-7-10 και 4140Γ/20-7-10  εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού 
Επιμελητού Κων/νου Στραβογένη]  και 
Β.-  την από 9-7-10 [υπ΄αριθμ. καταθ. 25387/15 - 7 - 2010  ] αίτηση 
αναστολής, κεκυρ. αντίγραφο της οποίας νομίμως και προσηκόντως  επεδόθη 
προς ένα έκαστον των προς ους απευθύνεται αυτή [ σχετ. υπ΄αριθμ. 
4145Γ/20-7-10, 4147Γ/20-7-10 και 4141Γ/20-7-10  εκθέσεις επιδόσεως του 
Δικαστικού Επιμελητή Κων/νου Στραβογένη]. 
 
2.- Συζητήσεως γενομένης  επί του αιτήματος της χορήγησης προσωρινής 
διαταγής αναστολής εκτέλεσης  εξεδόθη   η  υπ΄αριθμ. 1461/26-7-10  
απόφαση της Πρωτοδίκου ΔΠΑ κας Αγ. Βρεττού, με την οποία   εγένετο  
δεκτό το αίτημα του Δήμου για χορήγηση προσωρινής διαταγής αναστολής 
εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης έως την έκδοση απόφασης επί 
της αιτήσεως αναστολής. 
 
3.- Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω αιτήσεως αναστολής εξεδόθη η 
υπ΄αριθμ.  1696/11 απόφαση του Δικαστού του 4ου τμήματος του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών  κ. Χρήστου Μπουρναβέα,  με την οποία έγινε δεκτή  η 
ως άνω αίτηση . 
 
4.-  Την 7-9-17 κοινοποιήθηκε στον Δήμο  Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος [ 
υπ΄αριθμ. πρωτ. 21472/8-4-17] η  υπ΄αριθμ. 12513/17 απόφαση του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ. 29ον Μονομ.], με την οποία 
απεφασίσθη η απόρριψη της ως άνω από 9-7-00 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 
25385/15-7-10 ] προσφυγής του Δήμου. 
Ειδικώτερα  καθ΄  προκύπτει εκ του σκεπτικού της  ως άνω υπ΄αριθμ. 
12513/17 αποφάσεως του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ. 29ον 
Μονομ.], το  Δικ/ριο έκρινε ότι : <….. η υπό κρίση στρέφεται παραδεκτώς μόνο 
κατά της υπό στοιχεία β΄πράξης, η οποία , ως  μεταγενέστερη  και συναφής 
προς την υπό στοιχεία α΄πράξη, λογίζεται ως συμπροσβαλλόμενη και 
μοναδική παραδεκτώς προσβαλλόμενη με την κρινόμενη προσφυγή 
σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [ πρβλ. 
ΣτΕ 1495/11]. Περαιτέρω η υπό κρίση προσφυγή ασκείται παραδεκτώς μόνο 
καθ΄ο μέρος ζητείται η ακύρωση του επιβληθέντος σε βάρος του 
προσφεύγοντος νπδδ προστίμου ποσού 13.000 ευρώ, ενώ κατά το μέρος 
που ζητείται η ακύρωση του επιβληθέντος σε βάρος του οδηγού του ενδίκου 
οχήματος προστίμου ποσού 1.000  ευρώ ασκείται απαραδέκτως λόγω 
έλλειψης εννόμου συμφέροντος του προσφεύγοντος νπδδ……..  ΔΙΑ   ΤΑΥΤΑ  
Απορρίπτει την προσφυγή…>. 
 
5.- Κατά των αντιδίκων και κατά της ως άνω υπ΄αριθμ. 12513/17 αποφάσεως 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  [ τμ. 29ον Μονομ.], ο Δήμος  
Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος άσκησε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 



Αθηνών την 10-10-17 [ υπ΄αριθμ. καταθ. ΕΦ 2449/13-10-17] έφεση [  πρβλ. 
προσαγομένη] 
 
Δικάσιμος για την συζήτηση της ως άνω εφέσεως ωρίσθη η  8-3-18  ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών [ τμ. 17ον Μονομ..], καθ΄ην και συνεζητήθη 
και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης. 
 
    -    Β   - 
 
6.-  Εξ ετέρου , παράλληλα και  εν συνεχεία της εκδόσεως της ως άνω 
πράξεως βεβαίωσης παράβασης και μετά την υπό του Δήμου Ν. Φιλ/φειας 
άσκηση της ως άνω από 9-7-10 [υπ΄αριθμ. καταθ. 25385/15 - 7 - 2010  ] 
προσφυγής, εξεδόθη η υπ΄αριθμ. 5891/1-7-10 [αριθμ.πρωτ. 
2507/16/210/5891-Α17/1-7-2010 διοικητική απόφαση  της Διοικητού του 
Τμήματος της Τροχαίας Ν.Ιωνίας Αττικής , επιβολής  διοικητικού προστίμου 
13.000 ευρώ στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας και 1.000  ευρώ στον οδηγό  ΔΧΦ 
αυτοκινήτου δια δήθεν παράβαση του άρθρου  4 παρ. 1.9 και 11 του Ν. 
3446/06 που εστάλη στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας με απλή ταχυδρομική επιστολή 
των ΕΛΤΑ και παρελήφθη υπ΄αυτού την 29-7-10 [αρ.πρωτ. ΔΝΦ 9292/29-7-
10] . 
 
Κατά του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του 
Υπουργού των Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και ήδη  Προστασίας του 
Πολίτη [ τμ. Τροχαίας Ν. Ιωνίας Αττικής ] και κατά της ανωτέρω υπ΄αριθμ. 
5891/1-7-10 [αριθμ.πρωτ. 2507/16/210/5891-Α17/1-7-2010 διοικητικής 
απόφασης  της Διοικητού του Τμήματος της Τροχαίας Ν.Ιωνίας Αττικής , 
επιβολής  διοικητικού προστίμου 13.000 ευρώ στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας και 
1.000  ευρώ στον οδηγό  ΔΧΦ αυτοκινήτου δια δήθεν παράβαση του άρθρου  
4 παρ. 1.9 και 11 του Ν. 3446/06 που εστάλη στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας με απλή 
ταχυδρομική επιστολή των ΕΛΤΑ και παρελήφθη υπ΄αυτού την 29-7-10 
[αρ.πρωτ. ΔΝΦ 9292/29-7-10]ως και πάσης άλλης αμέσως ή εμμέσως 
συναφούς πράξεως ή παραλείψεως αυτών, ,  ο Δήμος Ν. Φιλ/φειας ήσκησε 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  : 
Α.-  την από 6-9-10 [ υπ΄αριθμ. καταθ.29811/8-9-10] προσφυγή , εφ΄ης 
συζητήσεως γενομένης εξεδόθη η ως άνω υπ΄αριθμ. 1145/18  απόφαση του 
Διοικητικού  Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ. 19ον Μον.] και 
Β.- την από 6-9-10 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 29812/8-9-10] αίτηση αναστολής 
εκτελέσεως, εφ΄ης εξεδόθη η υπ΄αριθμ. 1746/20-9-10 απόφαση της 
Πρωτοδίκου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κας Αικατερίνης 
Σταυρίδου, με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα του Δήμου Ν. Φιλ/φειας για 
έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης 
πράξης μέχρις εκδόσεως απόφασης επί της αιτήσεως αναστολής, 
Συζητήσεως γενομένης  επί της ως άνω αιτήσεως αναστολής εξεδόθη η 
υπ΄αριθμ. 1696/11 απόφαση του Δικαστού του 4ου τμήματος του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Χρήστου  Μπουρναβέα, , με την οποία εκρίθη ότι : < 
…Δέχεται την αίτηση. Αναστέλλει την εκτέλεση της  5891/1-7-10 απόφασης 
επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου του Τμήματος Τροχαίας Ν. Ιωνίας 
μέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί της  ασκηθείσης προσφυγής …> . 
 
Συζητήσεως γενοιμένης επί της ως άνω προσφυγής εξεδόθη η ως άνω 
υπ΄αριθμ. 1145/18  απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ. 19ον 
Μον.], με την οποία  απέρριψε την ως άνω προσφυγή ως απαράδεκτη 
κατ΄άρθρο 70 παρ. 2  ΚΔΔ,  με την αιτιολογία ότι  < …. η υπ΄αριθμ. 12513/17 
απόφαση του  29ου Τμήματος του Δικαστηρίου αυτού, η οποία αφού θεώρησε 
την προμνησθείσα 5891/1-7-10 απόφαση του Διοικητού του Τμήματος 



Τροχαίας Ν.Ιωνίας Αττικής συμπροσβαλλόμενη, την απέρριψε. Εν όψει 
τούτων, το Δικαστήριο κρίνει ότι η υπό κρίση προσφυγή  ασκηθείσα  στις 8-9-
10, ήτοι μεταγενέστερα της προμνησθείσας 25385/15-7-10  προσφυγής  από 
τον ίδιο προσφεύγοντα κατά της ιδίας ως άνω πράξης, έχοντας το ίδιο 
περιεχόμενο καθώς και το ίδιο αίτημα, αποτελεί δεύτερη προσφυγή και πρέπει 
να απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2  ΚΔ.Δ…. .. 
>. 
 
 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ ορίζεται ότι : <  Είναι 
απαράδεκτη η άσκηση  δεύτερης προσφυγής από τον ίδιο προσφεύγοντα 
κατά της αυτής πράξης  ή παράλειψης..>. 
 
Εν όψει του περιεχομένου της ως άνω διατάξεως σε συνδυασμό με το 
περιεχόμενο της ως άνω υπ΄αριθμ. 12513/17  αποφάσεως του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ. 29ον Μον.] με την οποία  απεφασίσθη ότι με την 
άσκηση της από 9-7-10 [υπ΄αριθμ. καταθ. 25385/15 - 7 - 2010  ] προσφυγής 
του Δήμου Ν.Φιλ/φειας κατά της υπ΄αριθμ. 121500146866/11-6-10 πράξης 
βεβαίωσης παράβασης συμπροσβάλλεται και η  ως  άνω ακολουθήσασα 
υπ΄αριθμ. 5891/1-7-10 απόφαση  επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου του 
Τμήματος Τροχαίας Ν. Ιωνίας, φρονούμε ότι τυχόν άσκηση εφέσεως κατά της 
ως άνω υπ΄αριθμ. 1145/18 αποφάσεως του  Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών [ τμ. 19ον Μον.] δεν θα ευδοκιμήσει, προσέτι δε ο Δήμος Ν.Φιλ/φειας- 
Ν.Χαλκηδόνος θα καταδικασθεί και στα δικαστικά έξοδα των αντιδίκων. 
 
Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Ν.Φ-ΝΧ 
να αποφασίσει σχετικά με την άσκηση ή μη εφέσεως κατά της ως άνω 
υπ΄αριθμ. 1145/18 αποφάσεως του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ. 
19ον Μον.] το αργότερο μέχρι την 30-3-18.- 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 13/2018 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1ιγ και 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και όλα τα 
σχετικά με την υπόθεση στοιχεία και έγγραφα 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την μη άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της  υπ΄αριθμ. 
1145/18 αποφάσεως του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ. 19ον Μον.] 

που αφορά υπόθεση επιβολής διοικητικού προστίμου στον πρώην Δήμο Νέας 
Φιλαδέλφειας από την Τροχαία Ν. Ιωνίας, κρίνοντας, σύμφωνα και με τη 
γνώμη της Νομ. Υπηρεσίας του Δήμου, ότι τυχόν άσκηση εφέσεως κατά της 
ως άνω υπ΄αριθμ. 1145/18 αποφάσεως του  Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών [ τμ. 19ον Μον.] δεν θα ευδοκιμήσει, προσέτι δε ο Δήμος Ν.Φιλ/φειας- 
Ν.Χαλκηδόνος θα καταδικασθεί και στα δικαστικά έξοδα των αντιδίκων. 
 
Η παρούσα κοινοποιείται στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η 
οποία παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες. 
 
 
 



 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 65/2018 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

           ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

           Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 

Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Αυτοτελές Τμήμα  Νομικής Υπηρεσίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
4. Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
6. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  


