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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 38η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 18-7-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 342/2018

ΘΕΜΑ: ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Memsullaj Maria Limos).
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 18 του μηνό̋ Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 28932/13-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋), 3) Άννα Γκρόζου
(τακτικό μέλο̋), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋), 2) Kωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋) και 3) Γεώργιο̋
Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋)
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το 13ο ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ. 28766/12-7-2018
έγγραφο τη̋ Νομική̋ Υπηρεσία̋, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Την 29η/6/2018 επιδόθηκε στον Δήμο η με αριθμ. Α8512/2017 οριστική απόφαση του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 1ο Τριμελέ̋), με την οποία έγινε δεκτή η με ημερομηνία κατάθεση̋ 5-1-2016
και με αριθμό κατάθεση̋ ΠΡ6/2016 προσφυγή τη̋ Memsullaj Maria Limos κατά του Δήμου και ακυρώθηκε η
υπ’ αριθμ. 470/31-12-2015 (αριθμ. πρωτ. 73690/31-12-2015) Απόφαση του Δημάρχου Κερατσινίου –
Δραπετσώνα̋, με την οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια ίδρυση̋ και λειτουργία̋ του καταστήματο̋
υγειονομικού ενδιαφέροντο̋ («καφενείο – σνακ μπαρ»), τη̋ αντιδίκου στο Κερατσίνι (οδό̋ Μπουμπουλίνα̋
αρ.8) και διατάχθηκε η σφράγισή του, λόγω διαπίστωση̋ διενέργεια̋ του τυχερού παιγνίου «ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ»,
χωρί̋ την προβλεπόμενη από τον ν.4002/2011 πιστοποίηση των διεξαγόμενων παιγνίων, των
παιγνιομηχανημάτων και του καταστήματο̋.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α8512/2017 οριστική Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 1ο
Τριμελέ̋) γίνεται δεκτό ότι «… δεν ήταν επιτρεπτή η … οριστική ανάκληση τη̋ άδεια̋ λειτουργία̋
καταστήματο̋ υγειονομικού ενδιαφέροντο̋ τη̋ προσφεύγουσα̋, που είχε εκδοθεί νομίμω̋ και η διαταγή τη̋
σφράγιση̋ αυτού», με το σκεπτικό ότι «.. η προβλεπόμενη από το άρθρο 51 του ν. 4002/2011 διοικητική
κύρωση τη̋ οριστική̋ ανάκληση̋ τη̋ άδεια̋ ίδρυση̋ και λειτουργία̋ καταστημάτων, [εντό̋ των οποίων
διεξάγονται τυχερά παίγνια άνευ αδεία̋ ή πιστοποίηση̋ των εγκατεστημένων παιγνιομηχανημάτων από την
Επιτροποή Ελέγχου και Εποπτεία̋ Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)], ω̋ και τη̋ σφράγιση̋ αυτών, ήδη καταργήθηκε με
την διάταξη τη̋ παραγράφου 18 του άρθρου 173 του ν. 4261/2014, η οποία (κατά το άρθρο 190 αυτού) ισχύει
από τι̋ 5-5-2014. Επομένω̋ από την ημερομηνία αυτή (5-5-2014) η διάταξη τη̋ παραγράφου 2 του άρθρου
51 του ν. 4002/2011 δεν είναι πλέον εφαρμοστέα» και ω̋ εκ τούτου έκρινε ότι «… η προσβαλλόμενη
πράξη ανάκληση̋ τη̋ άδεια̋ λειτουργία̋ και περαιτέρω σφράγιση̋ του εν λόγω καταστήματο̋, η οποία
εκδόθηκε βάσει ανίσχυρων διατάξεων, είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί».
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Ενόψει των ανωτέρω, τυχόν έφεση του Δήμου κατά τη̋ ω̋ άνω Αποφάσεω̋ δεν θα ευδοκιμήσει,
απεναντία̋ θα μα̋ επιβαρύνει με πρόσθετε̋ δικαστικέ̋ δαπάνε̋, καθόσον η υπ’ αριθμ. Α8512/2017
οριστική Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 1ο Τριμελέ̋), αναφέρει ρητά ότι εφαρμοστέα
από την 5η-5-2014 είναι η διάταξη τη̋ παραγράφου 18 του άρθρου 173 του ν. 4261/2014, η οποία κατήργησε
την προβλεπόμενη από το άρθρο 51 του ν.4002/2011 διοικητική κύρωση, με βάση την οποία ο Δήμο̋ εξέδωσε
την υπ’ αριθμ. 470/31-12-2015 Απόφαση του Δημάρχου και ανακάλεσε οριστικά την άδεια ίδρυση̋ και
λειτουργία̋ του καταστήματο̋ τη̋ αντιδίκου. Επιπλέον είναι πιθανό να ανακύψουν αξιώσει̋
αποζημίωση̋ τη̋ αντιδίκου κατά του Δήμου εξαιτία̋ τη̋ σφράγιση̋ του καταστήματο̋.
Συνεπώ̋ η αρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει να εξετάσει εκ νέου την υπόθεση, συμμορφούμενη με τι̋ ισχύουσε̋
διατάξει̋.
Δεδομένου ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο να αποφασίσει για την άσκηση
ένδικων μέσων, κατ’ άρθρο 72, παρ.1 εδ. ιγ΄ του Ν.3852/2010, καλείσθε να πάρετε απόφαση για την μη
άσκηση του ενδίκου μέσου τη̋ έφεση̋, κατά τη̋ ανωτέρω με αριθμό Α8512/2017 Απόφαση̋ του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 1ο Τριμελέ̋), και σε καταφατική περίπτωση να εξουσιοδοτήσετε
του̋ Δικηγόρου̋ του Δήμου, Κων/νο Καραπαναγιώτη και Χρυσούλα Μυργιαλή, όπω̋ από κοινού ή ο καθένα̋
του̋ χωριστά, προβούν σε όλε̋ τι̋ νόμιμε̋ ενέργειε̋ για τον χειρισμό τη̋ υπόθεση̋ αυτή̋.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72, παρ.1 εδ. ιγ΄ του Ν.3852/2010
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου τη̋ έφεση̋, κατά με αριθμό Α8512/2017 οριστική̋ απόφαση̋ του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 1ο Τριμελέ̋), με την οποία έγινε δεκτή η με ημερομηνία κατάθεση̋
5-1-2016 και με αριθμό κατάθεση̋ ΠΡ6/2016 προσφυγή τη̋ Memsullaj Maria Limos κατά του Δήμου και
ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 470/31-12-2015 (αριθμ. πρωτ. 73690/31-12-2015) Απόφαση του Δημάρχου
Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋, με την οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια ίδρυση̋ και λειτουργία̋ του
καταστήματο̋ υγειονομικού ενδιαφέροντο̋ («καφενείο – σνακ μπαρ»), τη̋ αντιδίκου στο Κερατσίνι (οδό̋
Μπουμπουλίνα̋ αρ.8) και διατάχθηκε η σφράγισή του, λόγω διαπίστωση̋ διενέργεια̋ του τυχερού παιγνίου
«ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ», χωρί̋ την προβλεπόμενη από τον ν.4002/2011 πιστοποίηση των διεξαγόμενων παιγνίων, των
παιγνιομηχανημάτων και του καταστήματο̋.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (342)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 19-7-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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