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ΑΔΑ: ΨΝΗΤ7ΛΒ-Κ2Χ

Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του Πρακτικού αριθ. 23/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 618/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό
Α15/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που αφορά την επιβολή
προστίμου για υποβάθμιση περιβάλλοντος.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή 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/13-9-2021 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) ΚαζάκουΒρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό 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.
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168
του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του όγδοου εκτός ημερήσιας διάταξης
θέματος.
Απόφαση 618: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της ΠΕ Έβρου
με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 247952/353/15-9-2021 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Σχετικά:
1.υπ’ αριθμ. Α15/2021 απόφαση Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης
2. το άρθρο 176 παρ. 1 εδ. θ Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η οικονομική επιτροπή «Αποφασίζει για
την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων
βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. …. Η απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης»
…………………..
Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης είχε επιβληθεί από την Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Έβρου πρόστιμο ποσού
10.000Ε κατ’ άρθρο 30 Ν.1650/86, για υποβάθμιση περιβάλλοντος.
Με την Α15/2021 απόφαση , έγινε εν μέρει δεκτή η προσφυγή του Δήμου και περιορίστηκε το πρόστιμο στο
ποσό των 2.000Ε .
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί το ένδικο μέσο της έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.
Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Να παρασχεθεί η εντολή στην υπογράφουσα δικηγόρο ,να ασκήσει έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Κομοτηνής κατά της υπ’ αριθμ. Α15/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αλεξανδρούπολης και να παραστεί κατά την ημερομηνία εκδίκασης αυτής.
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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:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 8 υπέρ και 3 κατά)
Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Ελένη Αναγνώστου Νομική Σύμβουλο της
ΠΑΜΘ/ ΠΕ Έβρου με έμμισθη σχέση να ασκήσει έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά
της υπ’ αριθμ. Α15/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης και να
παραστεί κατά την ημερομηνία εκδίκασης αυτής.
Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος και
Τριανταφυλιά Καζάκου -Βρούζου ψηφίζοντας κατά αναφέροντας τα εξής : « ψηφίζουμε αρνητικά, διότι η
διαφορά θα έπρεπε να είχε σταματήσει κατά την ύπαρξη πρωτόδικης απόφασης. Θα έπρεπε να υπάρχει
συνεργασία μεταξύ πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης και να μην εξαντλούνται όλα τα
περιθώρια του νόμου, καθώς ασκήθηκε η πρωτόδικη διαδικασία, η οποία επιβαλλόταν εκ του νόμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 618/2021.
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