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Του  Πρακτικού αριθ. 45/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 737/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθ. 
Α299/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που αφορά την 
επιβολή προστίμου για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη 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 Δ.Δ.οικ.4387/20-11-2020 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) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 9) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 10) 
Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
   Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    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 737: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Έβρου με 
το υπ’ αριθμ. πρωτ: ΠΑΜΘ/ΝΥ195976/45/16-11-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
Η παρ 2 του άρθρου 92 «Προσβαλλόμενες αποφάσεις» Ν 2717/1999: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ορίζει: 2."Δεν υπόκεινται σε έφεση αποφάσεις που αφορούν σε χρηματικές διαφορές, αν το αντικείμενο 
τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Προκειμένου για απαιτήσεις αμέσως ή 
εμμέσως ασφαλισμένων κατά των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και για απαιτήσεις για κάθε 
είδους αποδοχές του προσωπικού γενικώς του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης 
και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το ανωτέρω όριο ορίζεται 
στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ." 
Το αντικείμενο της διαφοράς προσδιορίζεται από το αμφισβητούμενο με την έφεση ποσό. 
     Εν προκειμένω με την υπ΄αριθ. Οικ.Π-100265/6635/8-11-2012  απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη 
Έβρου επιβλήθηκε στον ΟΤΑ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»  πρόστιμο  200  ευρώ 
για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.   Κατά της απόφασης αυτής ο 
«ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» άσκησε προσφυγή ενωπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αλεξανδρούπολης . 
 Επί της προσφυγής εκδόθηκε η με αριθ. Α299/2019 απόφαση Μονομελούς Διοικ. Πρωτ. 
Αλεξανδρούπολης, η οποία δέχεται  την προσφυγή, και ακυρώνει το πρόστιμο. 
Η απόφαση επιδόθηκε στην ΠΑΜΘ στις  11-11-2020. 
Επειδή εν προκειμένω το αντικείμενο της διαφοράς ,που κατά τα παραπάνω προσδιορίζεται από το 
αμφισβητούμενο με τυχόν έφεση ποσό,  είναι 200ε ευρω  
       Επειδή με βάσει τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 92 παρ.2 του Κώδικα Διοικητικής  
Δικονομίας  κατά της με αριθ. Α299/2019  απόφασης του Μονομελούς Διοικ. Πρωτ. Αλεξανδρούπολης δεν 
είναι δυνατή η άσκηση έφεσης. 
      Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 176  παρ.1 θ Ν. 3852/2010  η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη ενδίκου μέσου  μετά από γνωμοδότηση δικηγόρου.  Για τους παραπάνω λόγους 
  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

ΑΔΑ: Ψ45Χ7ΛΒ-Φ4Β



  Να μην ασκηθεί έφεση εκ μέρους της ΠΑΜΘ   κατά της με αριθ. Α299/2019 οριστικής απόφασης του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αλεξανδρούπολης 
 
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 Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 

 
Να μην ασκηθεί έφεση εκ μέρους της ΠΑΜΘ κατά της με αριθ. Α299/2019 οριστικής απόφασης του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αλεξανδρούπολης. 

 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  737/2020. 
 

                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                   ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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