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Του  Πρακτικού αριθ. 26/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 684/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 
Α132/2021απόφασης   του   Μονομελούς   Διοικητικού   Πρωτοδικείου   Αλεξ/πολης   που   αφορά   
πρόστιμο   για υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη 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/293417/4871/22-10-2021 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 Γκουτζερη 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 684: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της Π. Ε. 
Έβρου με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 273567/385 12.10.2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής  τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
Σχετικά: 
1.υπ΄αριθμ. Α132/2021 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης  
2. το άρθρο 176  παρ. 1 εδ. ιη Ν. 3852/2010  όπως ισχύει σύμφωνα με το οποίο η οικονομική επιτροπή 
«αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για 
την παραίτηση από αυτά». 
3. το άρθρο 176  παρ. 2  Ν. 3852/2010  όπως ισχύει σύμφωνα με το οποίο «Για τις περιπτώσεις ιζ` και ιη` 
της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η 
ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης» 
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
Σύμφωνα: 
1.Με τη με αριθμό Π-427/16-3-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου  
επιβλήθηκε στην Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη κι 
εκπροσωπείται νόμιμα, πρόστιμο 10.000 € για υποβάθμιση περιβάλλοντος κατά παράβαση των διατάξεων 
του   Ν.1650/1986.  
2.Στη συνέχεια  η εταιρεία άσκησε στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης προσφυγή 
κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και κατά της προαναφερθείσας απόφασης της 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου.  
3.Το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης με τη συνημμένη με αριθμό Α132/2021 
απόφασή του έκανε εν μέρει δεκτή την παραπάνω προσφυγή και περιόρισε το πρόστιμο στο ποσό των 
5.000Ε. 
4. Κατά της απόφασης αυτής του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης η Περιφέρεια 
ΔΕΝ έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση , διότι σύμφωνα με το άρθρο 92 Ν.2717/99  (Κώδικας Διοικητικής 
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Δικονομίας) «Δεν υπόκεινται σε έφεση αποφάσεις που αφορούν σε χρηματικές διαφορές, αν το αντικείμενο 
τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ» 
 
Κατόπιν τούτων  εισηγούμαι να μην ασκηθεί έφεση κατά της Α132/2021 απόφασης του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης (Δικηγόρος Ελένη Αναγνώστου). 
 
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 ΟΜΟΦΩΝΑ 
Να μην ασκηθεί έφεση κατά της Α132/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αλεξανδρούπολης (Δικηγόρος Ελένη Αναγνώστου), που αφορά πρόστιμο για υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος. 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  684/2021. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
            ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                   ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ                   
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

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