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                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                       Δράμα, 24 Αυγούστου 2021              
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ                                                               Αριθμ. πρωτ.: 182098          
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ν.ΔΡΑΜΑΣ 
Ταχ.Δ/νση  : Διοικητήριο                                              
Ταχ.Κωδ.   : 66100  Δράμα                                     KOIN.: 1. Δημήτριο Δαλακάκη  
Πληροφορ. : Κ.Αντωνιάδης                                                   Δημοτικό Σύμβουλο του Δ.Δοξάτου 
Τηλέφωνο  : 2521351333                                                      Νάξου 13 - Δράμα  
E-mail        : kanto@damt.gov.gr                                           (επί αποδείξει)   
                                                                                       2. Κωνσταντίνα Μιχαηλίδου 
  Δημοτική Σύμβουλο του Δ.Δοξάτου 
                                                                                           Άγιος Αθανάσιος Ν.Δράμας  
                                                                                           (επί αποδείξει)   
 3.  Δήμο Δοξάτου     
                                                                                            (επί αποδείξει)                                                                                   
 
   
ΘΕΜΑ: Εξέταση της από 06-07-2021 προσφυγής του κ.Δημητρίου Δαλακάκη και της από 14-07-

2021 προσφυγής της κας Κωνσταντίνας Μιχαηλίδου κατά της υπ’ αριθμ. 65/2021 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου.  

 
Απόφαση 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης 

   Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
2) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3) Τις διατάξεις του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

4) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

5) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής 
- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

6) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/23-07-2021) 
«Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 
2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 
2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 
94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του 
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς 
επείγουσες ρυθμίσεις». 

7) Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης». 
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8) Την υπ’ αριθ. 14138/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26-5-2017) σχετικά με τον «Διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης». 

9) Την υπ’ αριθμ. 35748/2017 (ΦΕΚ 1971/τ.Β΄/2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με θέμα «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές 
μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊστάμενους των 
οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης». 

10) Την από 06-07-2021 προσφυγή του κ.Δημητρίου Δαλακάκη και την από 14-07-2021 προσφυγή 
της κας Κωνσταντίνας Μιχαηλίδου κατά της υπ’ αριθμ. 65/2021 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δοξάτου σχετικά με την «Έγκριση εγκατάστασης Πράσινου Σημείου στο 
αγροτεμάχιο με αρ. 423β του αγροκτήματος Αγίου Αθανασίου και λειτουργίας Κινητού 
Πράσινου Σημείου».  

11) Την υπ’ αριθμ. 65/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου σχετικά με την 
«Έγκριση εγκατάστασης Πράσινου Σημείου στο αγροτεμάχιο με αρ. 423β του αγροκτήματος 
Αγίου Αθανασίου και λειτουργίας Κινητού Πράσινου Σημείου». 

12) Την υπ’ αριθμ. 66/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου σχετικά με την 
«Έγκριση για την υποβολή αιτήματος για την παραχώρηση του αγροτεμαχίου με αρ. 423β του 
αγροκτήματος Αγίου Αθανασίου». 

13) Το υπ’ αριθμ. 135345/06-07-2020 έγγραφό μας, με το οποίο ζητούσαμε τις απόψεις του Δήμου 
Δοξάτου επί των εν θεμάτι προσφυγών και την αποστολή στην Υπηρεσία μας απαραίτητων 
στοιχείων της υπόθεσης. 

14) Το υπ’ αριθμ. 7080/27-07-2021 έγγραφο του Δήμου Δοξάτου.  
15) Επειδή σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7666/11/07-02-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

« … στην περίπτωση υποβολής προσφυγής ο έλεγχος του Γενικού Γραμματέα της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφορά καταρχήν το παραδεκτό αυτής και στη συνέχεια το βάσιμο. 
Εφόσον κριθεί ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή, τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής, διαφορετικά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής είναι: (i) το 
έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος, (ii) η προθεσμία και (iii) η φύση της προσβαλλόμενης 
πράξης: Για να είναι παραδεκτή η προσφυγή, πρέπει η προσβαλλόμενη πράξη να έχει 
εκτελεστό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση που θεσπίζεται με αυτή είναι 
υποχρεωτική, εκτός αν ρητά προκύπτει ότι είναι δυνητική. Δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, 
και άρα προσβάλλονται απαράδεκτα, οι ανακοινώσεις, οι γνώμες, τα πρακτικά ορκωμοσίας, 

εγκύκλιοι του ΟΤΑ κλπ. ………….. Ο Γενικός Γραμματέας εξετάζει μόνο τους λόγους που 
προβάλλονται με την προσφυγή και δεν ερευνά και άλλους λόγους ακυρότητας της πράξης, οι 
οποίοι δεν προβάλλονται από τον προσφεύγοντα».   

16) Επειδή οι διατάξεις του Ν.3852/2010 στη παρ. 1 του άρθρου 225 όπως έχουν αντικατασταθεί 
με αυτές του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 ορίζουν: «Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων 
των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, αποστέλλονται υποχρεωτικά 
για έλεγχο νομιμότητας στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού 
περιεχομένου, β) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, αν το τίμημα 
υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., γ) την αγορά και 
εκποίηση, λόγω πώλησης ή δωρεάς κατά κυριότητα, ακινήτων, δ) την κήρυξη αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων, ε) τη μίσθωση ακινήτων από τρίτους, στ) τη σύναψη πάσης φύσεως 
δανείων, ζ) την ίδρυση πάσης φύσεως νομικών προσώπων, τη συμμετοχή σε υφιστάμενα 
νομικά πρόσωπα, καθώς και τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση νομικών προσώπων, η) τη 
σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της 
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 και θ) τη διεξαγωγή δημοτικού ή 
περιφερειακού δημοψηφίσματος», στη παρ. 1 του άρθρου 227, όπως έχουν αντικατασταθεί με 
αυτές του άρθρου 118 του Ν.4555/2018: «Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να 
προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των 
περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους 
νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή 
αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με 
απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών», 
και στη παρ. 4 ότι: «Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται 
ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν 
μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την 
υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη 
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κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους 
περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς». 

17) Επειδή α) το έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας είναι πρόδηλο, β) η προσβαλλόμενη 
απόφαση αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και γ) λήφθηκε στις 22-06-2021 ενώ η 
προσφυγή υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 15-7-2021, προκύπτει ότι δεν τηρούνται οι 
τυπικές προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής και πρέπει να απορριφθεί ως 
εκπρόθεσμη. 

18) Επειδή α) το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντα είναι πρόδηλο, β) η προσβαλλόμενη 
απόφαση αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και γ) λήφθηκε στις 22-06-2021 ενώ η 
προσφυγή υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 06-07-2021, προκύπτει ότι τηρούνται οι 
τυπικές προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής και εξετάζεται αρμοδίως 

19) Επειδή οι διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 44Α του Ν.4042/2012, όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4546/2018 και ίσχυαν, όριζαν: «2. Τα Μεγάλα Πράσινα 
Σημεία, χωροθετούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο και διέπονται 
από τους κατωτέρω όρους και περιορισμούς: α) Εγκαθίστανται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου μετά από την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση οικ.37674/2016 (Β’ 2471) Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών α/α 
9β, σε οικόπεδα ή γήπεδα που ανήκουν στον οικείο δήμο ή που ενοικιάζονται από αυτόν ή που 
του παραχωρούνται για το σκοπό αυτόν, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως και σε γήπεδα του 
άρθρου 8Α του π.δ. 31/1985 (Δ’ 270), όπως ισχύει. Στις εντός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται η 
εγκατάστασή τους μόνο στις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, χονδρεμπορίου και 
ιδιαίτερων χρήσεων συμπεριλαμβανομένων των περιοχών των άρθρων 5, 6, και 7 του από 
6.3.1987 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 166) οι οποίες βρίσκονται εκτός αστικού ιστού. Τα 
μεγάλα πράσινα σημεία απαγορεύεται να εγκατασταθούν σε περιοχές που διέπονται από 
ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, την πολιτιστική, αρχιτεκτονική και 
φυσική κληρονομιά πλην των περιπτώσεων που διέπονται από ειδικές προστατευτικές 
διατάξεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλό βαθμό προστασίας, όπως Ζωνών Οικιστικού 
Ελέγχου (ΖΟΕ) μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και γνωμοδότηση του αρμόδιου 
Συμβουλίου. Η εγκατάσταση των μεγάλων πράσινων σημείων επιτρέπεται και μέσα στους 
κοινόχρηστους χώρους της περιοχής της παρ. 8 του άρθρου 3 του από 20.9.1995 προεδρικού 
διατάγματος της περιοχής του Ελαιώνα (Δ΄ 1049)» και καταργήθηκαν με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν.4819/2021 «1. Καταργείται η Ενότητα Β' του ν. 4042/2012 (Α' 24), 
πλην του άρθρου 48, και το άρθρο 58 αυτού». 

20) Επειδή κατά την λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης ίσχυαν οι διατάξεις της παρ. 2α του 
άρθρου 44Α του Ν.4042/2012.  

21) Επειδή στην υπ’ αριθμ. 4115//4460/25-05-2020 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωση 
τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» αναφέρει: «……… 5. ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ …………… 5.3 Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση 
του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο 
ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων 
του Τεχνικού Δελτίου Πράξης Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης 
του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης : 02. Τεχνικό Δελτίο 
Πράξης 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου ……………………………… 
Λοιπά έγγραφα: ………….. ε) Για τα Πράσινα Σημεία προσκομίζεται Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων ή ΠΠΔ ή στην περίπτωση τροποποίησης / επικαιροποίησης 
υφιστάμενης αδειοδότησης, η υποβληθείσα αίτηση και φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία.. 
……………………. θ) Έγγραφα που αποδεικνύουν την κυριότητα (π.χ. πιστοποιητικό Εθνικού 
κτηματολογίου, τίτλος ιδιοκτησίας και μεταγραφή σε υποθηκοφυλακείο ή άλλα επίσημα 
έγγραφα που πιστοποιούν την κυριότητα της έκτασης) ή παραχώρηση (απόφαση 
παραχώρησης) ή βεβαίωση ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία παραχώρησης ή απόκτησης 
της απαιτούμενης συνολικής έκτασης. …………..» 

22) Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντα ότι η προσβαλλόμενη 
απόφαση πρέπει να ακυρωθεί διότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου αναρμοδίως έλαβε την 
προσβαλλόμενη απόφαση, αφού αποφάσισε να προχωρήσει σε δημιουργία ενός κτίσματος 
ιδιοκτησίας του, σε γη η οποία ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι αβάσιμος, 
διότι στην υπ’ αριθμ. 4115//4460/25-05-2020 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προβλέπεται ότι δύναται να υποβάλει πρόταση και 
όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η παραχώρηση κυριότητας του απαιτούμενου ακινήτου. Στην 
προκειμένη περίπτωση η εξέλιξη της παραχώρησης της κυριότητας του απαιτούμενου 
ακινήτου αποδεικνύεται με την λήψη από το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου της 
προσβαλλόμενης απόφασης την λήψη της 66/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δοξάτου σχετικά με την «Έγκριση για την υποβολή αιτήματος για την παραχώρηση του 
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αγροτεμαχίου με αρ. 423β του αγροκτήματος Αγίου Αθανασίου» και στη συνέχεια την 
αποστολή του υπ’ αριθμ. πρωτ. 6399/23-06-2021 αιτήματος του Δήμου Δοξάτου προς το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για παραχώρηση του αγροτεμαχίου με αρ. 423β του 
αγροκτήματος Αγ. Αθανασίου του Δήμου Δοξάτου Ν.Δράμας.  

23) Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντα ότι η προσβαλλόμενη 
απόφαση πρέπει να ακυρωθεί διότι πριν την λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης έπρεπε, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 44Α του Ν.4042/2012 και την υπουργική 
απόφαση οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/τ.Β΄/2016), να προηγηθεί η σχετική περιβαλλοντική 
αδειοδότηση, για την οποία στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται η έκδοση Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, οι οποίες δεν είχαν εκδοθεί πριν τον προβλεπόμενο εκ του 
νόμου κρίσιμο χρόνο της συζήτησης και λήψης απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο, είναι 
αβάσιμος, διότι α) με την προσβαλλόμενη απόφαση αποφασίσθηκε η χωροθέτηση του 
Πράσινου Σημείου και όχι η εγκατάστασή του για την οποία απαιτείται η ύπαρξη 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 44Α του 
Ν.4042/2012, β) κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας υπήρχε η δυνατότητα η προσβαλλόμενη 
απόφαση να προηγηθεί της  περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Πράσινου Σημείου, διότι σε 
διαφορετική περίπτωση με ποιο τρόπο θα ήταν δυνατόν ο Δήμος Δοξάτου να προχωρήσει στην 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του σχετικού Πράσινου Σημείου αν δεν είχε αποφασίσει για την 
δημιουργία αυτού αλλά και για την θέση εγκατάστασής του και γ) η υπ’ αριθμ. 
4115//4460/25-05-2020 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων την συγκεκριμένη απαίτηση δεν την περιλαμβάνει στα αναπόσπαστα στοιχεία της 
πρότασης, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης.  

24) Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντα ότι η προσβαλλόμενη 
απόφαση πρέπει να ακυρωθεί για παράβαση της αρχής της Χρηστής Διοίκησης (δεν 
αναφέρθηκε τι είναι το Μεγάλο Πράσινο Σημείο και τα διαθέσιμα αγροτεμάχια εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Δοξάτου στα οποία δύναται να εγκατασταθεί ένα Μεγάλο 
Πράσινο Σημείο), είναι αβάσιμος, διότι α) στην προσβαλλόμενη απόφαση γίνεται αναφορά της 
σχετικής νομοθεσίας και επιπλέον παραθέτει τις διατάξεις στις οποίες περιγράφεται με 
σαφήνεια τι είναι Πράσινο Σημείο και τι Κινητό Πράσινο Σημείο και β) σύμφωνα με το σχετικό 
14,  «……. από τις 7-6-2021, όταν η ΕΠΖ με την 4/2021 Απόφασή της, εισηγήθηκε στο Δημ. 
Συμβούλιο την έγκριση της εγκατάστασης του Πράσινου Σημείου στο αγροτεμάχιο με αρ. 423β 
του αγροκτήματος Αγ. Αθανασίου, μέχρι τις 22-6-2021 οπότε και ελήφθη η 65/2021 Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν υπήρξαν ερωτήματα προς την υπηρεσία για παροχή 
ενημέρωσης ή διευκρινήσεων». Επίσης, αν και δεν επηρεάζει την νομιμότητα της 
προσβαλλόμενης απόφασης, το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου με την υπ’ αριθμ. 88/2021 
απόφασή του σχετικά με την ανάκληση της προσβαλλόμενης απόφασης, αποφάσισε την μη 
ανάκληση αυτής.   
 

Αποφασίζουμε 
  Απορρίπτουμε την από 06-07-2021 εμπρόθεσμη προσφυγή του κ.Δημητρίου Δαλακάκη κατά 
της υπ’ αριθμ. 65/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου σχετικά με την 
«Έγκριση εγκατάστασης Πράσινου Σημείου στο αγροτεμάχιο με αρ. 423β του αγροκτήματος 
Αγίου Αθανασίου και λειτουργίας Κινητού Πράσινου Σημείου», για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 
  Απορρίπτουμε την από 14-07-2021 εκπρόθεσμη προσφυγή της κας Κωνσταντίνας Μιχαηλίδου 
κατά της υπ’ αριθμ. 65/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου σχετικά με την 
«Έγκριση εγκατάστασης Πράσινου Σημείου στο αγροτεμάχιο με αρ. 423β του αγροκτήματος 
Αγίου Αθανασίου και λειτουργίας Κινητού Πράσινου Σημείου», για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 
  Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.3463/2006 ενώπιον της Ειδική Επιτροπή του 
άρθρου 152 του ιδίου νόμου που εδρεύει στην οδό Παρασίου 4 – 69100 Κομοτηνή, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση ή την κοινοποίηση της ή αφότου 
έλαβε γνώση αυτής. 

 

 
Μ.Ε.Σ.Α.Δ.Μ.Θ. 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 
 
 

Μαρία Κυριακίδου 
  

ΑΔΑ: 9ΩΕ4ΟΡ1Υ-ΒΙΧ


		2021-08-24T11:35:35+0300
	Athens




