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ΘΕΜΑ:΄΄ Εξέταση προσφυγής της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης 
Αλεξανδρούπολης (∆ΕΥΑΑ), η οποία εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, επί της οδού ∆. 
Σολωµού 24, κατά της µε αρ. πρωτ.4571/17/02-03-2018 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, περί επιβολής διοικητικού προστίµου κατ’εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. ΄΄ 

                                                  
                                                       Α Π Ο Φ Α Σ Η 
              
              Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
 

                                               
        Έχοντας υπόψη: 

      1.Τις διατάξεις 
     α)  του άρθρου 24 του υπ. αρ. 142 Π.∆.( ΦΕΚ 235/27-12-2010) ΄΄ Οργανισµός της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας- Θράκης. ΄΄ 
      β) Τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 του άρθρου 227 και των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 
283 του Ν. 3852/2010( ΦΕΚ 87/07-06-2010) ΄΄ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. ΄΄ 
     γ) Την υπ. αρ. 15 Εγκύκλιο ( αρ. πρωτ. 5370/02-02-2011) του Υπουργείου 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
     δ) Την υπ. αρ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ 250τ. Υ.Ο.∆.∆/26-05-2017) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισµού Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας –Θράκης. 
    ε)Την αρίθµ.35748(ΦΕΚ Β΄1971/07-06-2017) απόφαση του Συντονιστή της   
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, περί ανάθεσης άσκησης αρµοδιοτήτων 
σε  οργανικές µονάδες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχής 
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους   
Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων αυτής.                                                        
    ζ) Τις διατάξεις του Ν.3325/05 (ΦΕΚ 68τΑ) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και 
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3982/2011( ΦΕΚ 143 Α΄/17-06-2011) ΄΄ 
Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών 
δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις ΄΄ και την υπ. αριθ. 
484/36/Φ15/17-01-2012 (ΦΕΚ 230/ Β/09-2-2012) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας « Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής 
προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 ΄΄ 
      2. Την υπ.αρ. 4571/17/02-03-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, µε την 
οποία επιβλήθηκε στη ∆ΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, κάτοχο µονάδας ∆ιύλισης- επεξεργασίας 
πόσιµου νερού στη περιοχή Αγροκτήµατος Καλλιθέας- Ν. Χηλής, ∆. Αλεξανδρούπολης, 

ΑΔΑ: ΩΜΔΖΟΡ1Υ-ΟΙΗ



πρόστιµο έξι χιλιάδων οκτακόσιων εξήντα ευρώ(6.860,00) σε εφαρµογή των διατάξεων 
του Ν.3982/2011 και της υπ. αρ. 484/36/Φ.15/17-01-2012 Υπουργικής απόφασης.  
      3.Την από 19-03-2018 (αριθ.πρωτ. κατάθ. 7210/19-03-2018 στο Τµήµα 
Γραµµατειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών Ν. Έβρου της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης) προσφυγή της ∆ΕΥΥΑ , κατά της µε αρ. πρωτ. 
4571/17/02-03-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, η οποία µας έχει 
διαβιβαστεί µε το µε αρ. πρωτ.7210/19-03-2018  έγγραφο του Τµήµατος ∆ιοικητικού- 
Οικονοµικού Ν. Έβρου της Α∆Μ-Θ. 
 4. Το µε αρ. πρωτ.1212/26-03-2018 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Έβρου –
Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, µε το οποίο µας 
διαβιβάστηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, η ειδική έκθεση επιβολής προστίµου και ο 
σχετικός φάκελος της υπόθεσης  

      5.Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.  
 
      Με την υπό κρίση προσφυγή, ζητείται η ακύρωση της υπ.αρ. 4571/17/02-03-2018 
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου  και η άρση του διοικητικού προστίµου ύψους 
6.860,00 ευρώ (έξι χιλιάδων οκτακόσιων εξήντα ευρώ) το οποίο επιβλήθηκε µε την 
ανωτέρω απόφαση ή άλλως η µείωση του στο ελάχιστο. 

     Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):     «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», ορίζονται τα εξής: «1.α. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να 
προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των δήµων, των 
περιφερειών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσµων για 
λόγους νοµιµότητας, 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 
γνώση αυτής. β. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόµενης νόµιµης 
ενέργειας των οργάνων της προηγούµενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η 
προσφυγή ασκείται εντός δεκαηµέρου από την άπρακτη παρέλευση της ειδικής 
προθεσµίας που, τυχόν, τάσσει ο νόµος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά 
µετά την παρέλευση τριµήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του 
ενδιαφεροµένου.2. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω 
προθεσµία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς 
απορριφθεί…….»      

   Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 238 του ως άνω νόµου ορίζεται ότι:      
«1.Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος 
νοµιµότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από 
τον   Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……» 

   Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν.4325/2015 ορίζεται ότι «όπου στην 
κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή 
Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας νοείται, από το διορισµό του, ο Συντονιστής 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης», σύµφωνα δε µε το άρθρο 28Α παρ. 1 του ιδίου ως άνω 
νόµου(όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 24 του Ν.4368/2016)ορίζεται ότι ο 
Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ασκεί τις αρµοδιότητες που ασκούσε ο Γενικός 
Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

        Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Π.∆. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄/27-12-2010)          
«Οργανισµός Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης», ορίζεται ότι  
«Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. η εποπτεία 
του Κράτους επί των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων, όπως ορίζεται στο άρθρο 
214 του Ν.3852/2010 ασκείται από το Τµήµα Προσωπικού και τα Τµήµατα ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης». 

         Επειδή σε περίπτωση υποβολής προσφυγής ο έλεγχος του Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωµένης 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. 
Η υπό κρίση προσφυγή ασκήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 
µέσα στη νόµιµη προθεσµία, µε έννοµο συµφέρον της προσφεύγουσας, αφού 
σύµφωνα µε την υπ. αρ. 11/7666/7-2-2007 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α, και κατά πάγια 
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νοµολογία του Συµβουλίου Επικρατείας συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Συνεπώς 
αυτή κρίνεται ως παραδεκτή και πρέπει να εξεταστεί. 

 
       Σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.3982 ( ΦΕΚ 143 Α΄/17-06-2011) ΄΄ 
Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών 
δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις ΄΄ προβλέπεται ότι,« 
από την έναρξη ισχύος του  παρόντος νόµου καταργούνται : α) Το άρθρο 2 πλήν της 
παρ. 2 , το άρθρο 3, το άρθρο 4 πλην των παραγράφων 6, 7, 8 περίπτωση β΄και 9, το 
άρθρο 5, το άρθρο 6 πλην των παραγράφων 1, 2 και 7. το άρθρο 10πλήν της παρ. 8, το 
άρθρο 11 έως 13 και τα άρθρα 24 έως 26 του Ν.3325/2005 β) Κάθε άλλη διάταξη που 
αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος .» 
      Κατά το άρθρο 17 του Ν. 3982/2011(ΦΕΚ Α΄143/17-06-2011) ορίζεται ότι: 
«1.Βιοµηχανία – Βιοτεχνία είναι η τεχνοοικονοµική µονάδα που µε µηχανικά, χηµικά ή 
άλλα µέσα διαφοροποιεί τη µορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων , 
προκειµένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 
  2.Επαγγελµατικό εργαστήριο είναι µη τεχνοοικονοµική µονάδα του προηγούµενου 
εδαφίου, η οποία πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις :α) ∆ιαθέτει µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις των οποίων η εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 22KW ή η 
θερµική τα 50 KW. Στα όρια αυτά δεν περιλαµβάνεται η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται 
άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς µηχανολογικής εγκατάστασης 
προορισµένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούµενη 
δραστηριότητα. β)Κατατάσσεται στις δραστηριότητες χαµηλής όχλησης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της 13737/724/2003(Β΄1087) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων γ)…………  
  3.Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών είναι οι ηλεκτροµηχανολογικές 
εγκαταστάσεις που παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους χωρίς µεταποίηση προϊόντων. 
4………………………….. 
5. Κτιριακές εγκαταστάσεις. α) Κάθε δοµική κατασκευή που προορίζεται για την 
εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών των προαναφεροµένων δραστηριοτήτων υπό 
τα στοιχεία 1,2,3 και 4.β) Βιοµηχανικό-Βιοτεχνικό κτίριο. Κάθε κτίριο για το οποίο έχει 
εκδοθεί άδεια οικοδοµής για βιοµηχανική βιοτεχνική χρήση.γ)…….. 
6. Φορέας : Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου έχουν εκδοθεί οι άδειες  
ή υποβάλλονται οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 19 και το οποίο είναι 
υπόχρεο και υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος. 
 7…………………….8…………………………………14………………………………………………………………… 
        Επιπλέον κατά το άρθρο 19 προβλέπεται επίσης ότι « 1. Απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση εφοδιασµού µε άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας τα επαγγελµατικά 
εργαστήρια, οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις χαµηλής όχλησης και οι αποθήκες χαµηλής 
όχλησης, εφόσον η κινητήρια ή η θερµική ισχύς του µηχανολογικού εξοπλισµού τους δεν 
υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο στοιχείο α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 17. 
Για την έναρξη λειτουργίας τους, υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη 
∆ήλωση , η οποία συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά. Η 
κατάθεση της δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφο της από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το 
οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας…………2…….3.Με την επιφύλαξη των παραγράφων 
1 και 2, για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό των δραστηριοτήτων 
χαµηλής όχλησης η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης µε την προσκόµιση 
των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων…..4. Για την εγκατάσταση ή την 
επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό των δραστηριοτήτων µέσης όχλησης η Αδειοδοτούσα 
Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης ύστερα από επιθεώρηση. Για την λειτουργία τους 
ισχύουν οι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου, µε την προϋπόθεση υποβολής από 
το φορέα µε την Υπεύθυνη ∆ήλωση εγγυητικής επιστολής, η οποία επιστρέφεταιµε την 
ολοκλήρωση της επιθεώρησης, ερφόσον προκύπτει η σαφής τήρηση των όρων της 
άδειας εγκατάστασης…..5. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό 
των δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια 
εγκατάστασης ύστερα από επιθεώρηση. Για την λειτουργία τους, ο φορέας υποβάλλει 
στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας συνοδευόµενη από τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά………..6. Σκοπός της άδειας εγκατάστασης και της άδειας 
λειτουργίας είναι η εξέταση των συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας της 
δραστηριότητας και η κατάρτιση αντίστοιχων τεχνικών όρων, οι οποίοι πρέπει να 
τηρούνται, για την προστασία των εργαζοµένων, των περίοικων, του κοινού και του 
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περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης,  που  
µπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης ή από τη 
διάθεση στην αγορά των προϊόντων που ενδεχοµένως παράγονται σε 
αυτήν.7…….8………  » 
           Κατά το άρθρο 26 του ιδίου νόµου καθορίζεται ότι, «1. Η διενέργεια των 
επιθεωρήσεων, προκειµένου να εγκατασταθεί ή να λειτουργήσει µια δραστηριότητα, 
εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 από την Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία 
συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις και αποσκοπεί: α) Κατά την επιθεώρηση για την 
εγκατάσταση, στον έλεγχο της καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός προϋπάρχει, 
καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση µονάδας. 
β)Κατά την επιθεώρηση για τη λειτουργία, στον έλεγχο τήρησης ή µη των όρων και των 
περιορισµών της άδειας εγκατάστασης…………... 
2.Η  Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επίσης επιθεωρήσεις δειγµατοληπτικές βάσει ετήσιου 
προγράµµατος ή ύστερα από καταγγελία και συντάσσει σχετικές εκθέσεις για τη 
διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας των µεταποιητικών και συναφών 
δραστηριοτήτων. 
         Κατά το άρθρο 29 παρ. 3 υπογραµµίζεται ότι, « σε όσους παραβαίνουν τις 
διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών ή δεν τηρούν τους όρους και περιορισµούς που 
καθορίζονται µε τις αποφάσεις της Αδειοδοτούσας Αρχής, εφόσον δεν επιβάλλεται 
µερική ή ολική, προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, 
επιβάλλεται , µε απόφαση του Περιφερειάρχη, πρόστιµο που κυµαίνεται από χίλια 
(1.000) ευρώ µέχρι εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ………» 
          Κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ. αριθ.484/36/Φ.15/17-01-2012(ΦΕΚ 
230/Β/09-02-2012) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας ορίζεται επίσης ότι: « Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίµου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3982/2011 είναι : 
 Α) Παραβάσεις που αφορούν την εγκατάσταση. 
     α. Εγκατάσταση δραστηριότητας χωρίς την απαιτούµενη άδεια εγκατάστασης. 
     β.Επέκταση ή εκσυγχρονισµός δραστηριότητας χωρίς την απαιτούµενη άδεια 
εγκατάστασης ή χωρίς την υποβολή της Υπεύθυνης ∆ήλωσης του άρθρου 20 παρ. 2 ή µε 
κατάθεση αναληθών ή ανακριβών στοιχείων στην ως άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση. 
Β) Παραβάσεις που αφορούν τη λειτουργία. 
     α) Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς την απαιτούµενη άδεια εγκατάστασης και αα) 
χωρίς την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας, ή αβ) χωρίς την προηγούµενη κατάθεση 
υπεύθυνης δήλωσης, που ενέχει θέση άδειας λειτουργίας, ή αγ) µε την κατάθεση 
αναληθών ή ανακριβών στοιχείων µέσω της ως άνω κατατεθειµένης υπεύθυνης δήλωσης 
για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων χαµηλής όχλησης και των δραστηριοτήτων µέσης 
όχλησης µε την προϋπόθεση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής.  Β)…………γ)……δ)……ε) 
Παράβαση των όρων και περιορισµών που τίθενται στις άδειες λειτουργίας ή των όρων 
και των περιορισµών που δηλώνεται ότι θα τηρούνται στην υπεύθυνη δήλωση, η οποία 
ενέχει θέση άδειας λειτουργίας για τις δραστηριότητες χαµηλής όχλησης και τις 
δραστηριότητες µέσης όχλησης µε την προϋπόθεση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής.   
Γ) Παραβάσεις που αφορούν στην απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
∆) Παραβάσεις που αφορούν την αλλαγή του φορέα ή την επωνυµία του. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ε) Παραβάσεις που αφορούν τους Μηχανικούς. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.Στους παραβάτες των κατηγοριών Α έως και Γ του άρθρου 1 της παρούσας 
απόφασης , επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ ως ελάχιστο, µέχρι 
εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, ως µέγιστο, που προσδιορίζεται βάσει 
των κριτηρίων και του µηχανισµού που περιλαµβάνονται στο συνηµµένο παράρτηµα 
της παρούσας απόφασης. 
Σε περίπτωση όπου το ποσό του προστίµου µετά τον υπολογισµό προκύπτει 
µικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ επιβάλλεται το τελευταίο ως ελάχιστο. 
Οι κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του Περιφερειάρχη του τόπου εγκατάστασης 
και λειτουργίας της δραστηριότητας……………» 
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     Στην προκειµένη περίπτωση, από τον συνδυασµό των ανωτέρω εκτεθέντων 
διατάξεων και του  περιεχοµένου του φακέλου της υπόθεσης  προκύπτουν τα εξής:  

►1.Στις 24-08-2017 µε το µε αρ. πρωτ. 2876 υποβληθέν Ερωτηµατολόγιο της προς την 
∆/νση  Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου, η ήδη προσφεύγουσα,  αιτείται  την έκδοση ενιαίας άδειας 

εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδας διύλισης –επεξεργασίας πόσιµου νερού. 
Σηµειώνεται σύµφωνα µε τη σχετική ειδική έκθεση επιβολής προστίµου ότι το ∆ιυλιστήριο 
παραλήφθηκε στις 18-04-2007 και η λειτουργία του άρχισε τον Αύγουστο του ιδίου έτους. 
Η πρώτη αίτηση – ερωτηµατολόγιο για τη χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και 
λειτουργίας από πλευράς  ∆.Ε.Υ.Υ.Α υποβλήθηκε στις 06-10-2016.  
►2.Στις 16-11-2017 πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της µονάδας, 
διαπιστώθηκε δε, ότι η αυτή υφίσταται και λειτουργεί χωρίς την απαιτούµενη από την 
αρµόδια υπηρεσία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. 
►3.Με την µε αρ. πρωτ. 3548/22-12-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου 
εκδίδεται και χορηγείται  στη ∆.Ε.Υ.Υ.Α. η σχετική άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 

µονάδας διύλισης –επεξεργασίας πόσιµου νερού. 
►4.Με το µε αρ. πρωτ. 4241/23-11-2017 έγγραφο της προς την ∆.Ε.Υ.Υ.Α , η ∆/νση  
Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου , ζητεί σε σχέση µε την επιθεώρηση- αυτοψία στις εγκαταστάσεις 
της και τη διαπιστούµενη µη ύπαρξη αδείας, την υποβολή απόψεων εντός του χρονικού 
πλαισίου των είκοσι ηµερών.  
►5.Στις 08-12-2017 µε το µε αρ. πρωτ. 4571 έγγραφο της η ∆.Ε.Υ.Υ.Α καταθέτει τις 
απόψεις της.  
►6.Σε συνέχεια της ανωτέρω διαδικασίας συντάχθηκε η µε ηµεροµηνία 12-01-2018 
σχετική ειδική έκθεση επιβολής προστίµου της αρµόδιας υπηρεσίας και εκδόθηκε η  υπ. 
αρ.4571/17/02-03-2018 προσβαλλόµενη απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου  µε την 
οποία επιβλήθηκε στη  προσφεύγουσα το επίδικο πρόστιµο, δεδοµένου ότι η µονάδα 
λειτουργούσε χωρίς να έχει εφοδιαστεί µε την απαραίτητη και υποχρεωτική άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας και σε εφαρµογή των  ήδη εκτεθέντων προβλέψεων και 
διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας.  
       Επειδή, (I) η τήρηση των διατάξεων, των αναγκαίων όρων και προϋποθέσεων του 
Ν.3982/2011 «περί απλοποίησης της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και 
µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις» 
αποτελεί σαφή υποχρέωση από πλευράς του φορέα για  άσκησης της συγκεκριµένης 
επαγγελµατικής δραστηριότητας, η δε µη τήρηση αυτών, ειδικότερα η λειτουργία 
δραστηριότητας χωρίς την απαιτούµενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, 
συνιστά παράβαση η οποία επισύρει την επιβολή προστίµου σύµφωνα µε το άρθρο 
29 του Ν. 3982/2011 και το άρθρο 1 και 2 της υπ. αρ. αριθ.484/36/Φ.15/17-01-
2012(ΦΕΚ 230/Β/09-02-2012) Υ.Α. Ορθώς λοιπόν κατά την άποψη µας, η αρµόδια 
υπηρεσία προέβη στον καταλογισµό του προστίµου, λόγω µη τήρησης των 
απορρεουσών εκ του ανωτέρω νόµου υποχρεώσεων και δεσµεύσεων. (ΙΙ) Υπό τα 
ανωτέρω δεδοµένα η προσβαλλόµενη πράξη η οποία ερείδεται στις ανωτέρω 
αναφερόµενες διατάξεις, εξεδόθη νοµίµως και κατ’επίκληση των διατάξεων αυτών. 
Εξάλλου η πρόδηλη νοµοθετική σκέψη εστιάζεται στη απόλυτη αρµονία και ταύτιση της 
αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων, στα 
πλαίσια της πραγµάτωσης και επέκτασης του  υγιούς ανταγωνισµού και της  τήρησης 
των όρων και περιορισµών που προβλέπονται µε το Ν. 3982/2011.  
     Επειδή, εκ του ελέγχου του φακέλου της προσφυγής και των συνολικών στοιχείων 
αυτής, προκύπτει σαφώς το δικαιολογητικό έρεισµα της προσβαλλόµενης πράξης, η 
πραγµατική βάση στην οποία βασίστηκε η έκδοση της, ο εφαρµοστέος κανόνας δικαίου, 
ο επιδιωκόµενος σκοπός  και η ύπαρξη των βασικών εκείνων στοιχείων αιτιολόγησης και 
διαπίστωσης της συνδροµής των κατά νόµο προϋποθέσεων για την έκδοση της, 
δεδοµένης της παράβασης των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011. 
    Επειδή, η προσβαλλόµενη απόφαση, ως διοικητική πράξη είναι κατά την άποψη µας, 
επαρκώς, ειδικώς και πλήρως αιτιολογηµένη µε αναφορά σε συγκεκριµένο πραγµατικό 
περιστατικό, η ύπαρξη του  οποίου στη συγκεκριµένη περίπτωση, σε συνάρτηση µε το 
αναφερόµενο ήδη νοµικό καθεστώς, θεµελιώνει τη διαπιστούµενη παράβαση και 
κατ΄ακολουθία τη συνδροµή νόµιµου λόγου για επιβολή του σχετικού προστίµου. 
    Επειδή, κατά τον έλεγχο νοµιµότητας, αρµοδιότητάς µας, της ανωτέρω πράξης του 
Αντιπεριφερειάρχη  Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, προκύπτει ότι η  πράξη αυτή 
νοµίµως εξεδόθη καθόσον: Α) Εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 23 και 
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29 του Ν.3982 ( ΦΕΚ 143 Α΄/17-06-2011) και των άρθρων 1Βα και 2.1 της υπ. 
αριθ.484/36/Φ.15/17-01-2012(ΦΕΚ 230/Β/09-02-2012) Υπουργικής Απόφασης. Β) 
Τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόµενες νόµιµες διαδικασίες προ εκδόσεως της απόφασης 
σύµφωνα µε τη παρ. 5 του άρθρου 3 της Υ.Α. Γ) Ζητήθηκαν εντός 20 ηµερών οι απόψεις 
της επιχείρησης  µε το υπ. αρ. πρωτ.4241/23-11-2017 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης  
Π.Ε.Έβρου, από το οποίο προκύπτει ότι, η επιχείρηση ενηµερώθηκε για τη παράβαση.   
    Επειδή, στη προκειµένη περίπτωση οι ισχυρισµοί για ακύρωση της υπό κρίση 
προσφυγής κρίνονται κατά την άποψη µας µη βάσιµοι και απορριπτέοι, και τούτο γιατί: 
Οι αιτιάσεις  της προσφεύγουσας ότι « ………Η µονάδα διύλισης και επεξεργασίας πόσιµου 
νερού, η οποία είναι απαραίτητη για την κατανάλωση νερού από τους κατοίκους της 
Αλεξ/πολης, διέθετε και διαθέτει όλα τα εχέγγυα και την εξαιρετική ποιότητα του νερού 
όλα αυτά τα χρόνια. Το τυπικό γεγονός της έκδοσης αδείας δεν σηµαίνει ότι µέχρι 
πρότινος η µονάδα διύλισης και επεξεργασίας του πόσιµου νερού δεν γινόταν ορθά. Η 
νοµοθετική θέσπιση της αδειοδότησης έγινε το 2011 και ουδέποτε ενηµερωθήκαµε για 
την υποχρέωση µας να εκδώσουµε άδεια ή ελεγχθήκαµε από τους αρµοδίους φορείς. 
Μόνοι µας το αντιληφθήκαµε και αµέσως καταθέσαµε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για 
την έκδοση της αδείας, µε αποτέλεσµα την κινητοποίηση της ∆/νσης Ανάπτυξης η οποία 
αντί να εξετάσει επί της ουσίας εάν γινόταν ορθά η επεξεργασία του νερού για την 
ακίνδυνη κατανάλωση του……µας επέβαλε και πρόστιµο……….η ∆/νση Ανάπτυξης …..δεν 
λειτούργησε µε ευθύτητα και µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών ηθών…  
Λόγω του συντρέχοντος πταίσµατος της διοίκησης, ήτοι της παράλειψης της  ∆/νσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Έβρου η οποία έγκειται στην µη ενηµέρωση της επιχείρησης περί 
υποχρέωσης αδειοδότησης από το 2011 και µετά, αλλά και στη διενέργεια αυτοψίας-
ελέγχου όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει σε περίπτωση που το επιβληθέν πρόστιµο δεν 
ακυρωθεί να µειωθεί στο ελάχιστο όπως ορίζει η Υ.Α. 484/36/Φ.15/17-01-2012….», κατ’ 
αρχάς  η αποδοχή και επιβεβαίωση από πλευράς της προσφεύγουσας, τέλεσης της 
παράβασης, υποδεικνύει στη ∆ιοίκηση κατά τρόπο επιτακτικό τη συµπεριφορά που 
πρέπει να υιοθετήσει, και η  οποία υπαγορεύεται εκ των προτέρων από τον κανόνα 
δικαίου. Πέραν τούτου  η ισχύουσα νοµοθεσία δεν προβλέπει την εκ των προτέρων 
ενηµέρωση των φορέων από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας εκτός και αν 
ζητηθεί απ’ τους ιδίους φορείς. Περαιτέρω εκ του φακέλου της υπόθεσης και τη 
διερεύνηση αυτής,  καταρρίπτεται πλήρως ο ισχυρισµός περί «ενηµέρωσης για την 
υποχρέωση έκδοση αδείας» δεδοµένου ότι στο µε αρ. πρωτ.4790/07-12-2017 απαντητικό 
της έγγραφο προς την ∆/νση Ανάπτυξης αναφέρεται ρητώς  ότι, «…όλα αυτά τα έτη τα 
οποία λειτουργούν οι εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις 
και ανταλλαγές απόψεων µε επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης άλλων ∆ήµων, 
από τις οποίες έχει προκύψει ότι καµία τέτοια επιχείρηση δεν έχει άδεια 
λειτουργίας…».Συνεπώς δεν ζητήθηκαν και δεν δόθηκαν διευκρινίσεις ή απόψεις από την 
αρµόδια υπηρεσία, δεδοµένου ότι η προσφεύγουσα πιθανόν θεώρησε ως πιο ασφαλείς  
τις θέσεις και απόψεις των άλλων επιχειρήσεων ύδρευσης. 
Επιπλέον, κατά την κρίση µας, η αρχή της νοµιµότητας δεν αποτελεί ένα απλό µέσο 
οριοθέτησης της δράσης της ∆ιοίκησης αλλά η σηµασία της επεκτείνεται και στην 
αποτελεσµατική, ορθολογική και δίκαιη πραγµάτωση αυτής καθεαυτής της διοικητικής 
δράσης σύµφωνα µε το συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι 
γενικές αρχές και οι ρήτρες που έχουν προκύψει σε θεωρία και πράξη, όπως η αρχή της 
χρηστής διοίκησης, της αναλογικότητας και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης. Ο 
εκάστοτε εφαρµοστής του δικαίου, είτε πρόκειται για τη ∆ιοίκηση είτε για τον δικαστή, 
εφόσον ενεργεί κατά διακριτική ευχέρεια, οφείλει να αντλεί τα στοιχεία της κρίσης του 
από ένα ευρύτερο πλέγµα κανόνων δικαίου, το οποίο περιλαµβάνει τόσο τις παραπάνω 
γενικές αρχές του δικαίου όσο και νοµολογιακές αρχές. Η υποχρέωση αυτή είναι 
ιδιαιτέρως σηµαντική, αφού η εκπλήρωση της συναρτάται στενά µε τη νοµιµοποίηση της 
εκάστοτε διοικητικής ενέργειας και της εν γένει διοικητικής δράσης.( Η Ενδικοφανής 
προσφυγή- Σ.Κ.Κυβέλος). 
Τέλος, σε σχέση µε τη µείωση του προστίµου, τούτο κρίνεται απορριπτέο, για το λόγο 
ότι ο Συντονιστής Α∆Μ-Θ, κατά τον έλεγχο νοµιµότητας δεν µπορεί να προβεί σε 
επιµέτρηση ή τη µείωση του προστίµου, γιατί στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος 
νοµιµότητας θα ισοδυναµούσε µε ουσιαστικό έλεγχο της πράξης του Περιφερειάρχη (ή 
του Αντιπεριφερειάρχη), αρµοδιότητα η οποία ανήκει στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια 
ουσίας(∆.Εφ.Κοµοτ. 9/88 Ε∆ΚΑ 1988/463). 
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     Επειδή, οι ισχυρισµοί της προσφεύγουσας δεν ανατρέπουν το πραγµατικό 
περιστατικό στη βάση του οποίου επιβλήθηκε σε βάρος της το επίδικο πρόστιµο, η 
επιβολή του οποίου εντέλει δεν καταλείπεται στην διακριτική ευχέρεια της ελεγκτικής 
αρχής, αλλά αποτελεί δέσµια ενέργεια, υπό την έννοια ότι η ελεγκτική αρχή, εφόσον 
διαπιστώσει   τη διάπραξη της  παράβασης είναι υποχρεωµένη να προβεί στην επιβολή 
του, χωρίς να ασκεί επιρροή η υπαιτιότητα (δόλος ή αµέλεια, πιθανά δικαιολογητικά 
αιρίσµατα κ.λ.π) του προσώπου ή της επιχείρησης που υπέπεσε στην παράβαση. 
Συνεπώς σύµφωνα µε τη νοµολογία η βλάβη σε βάρος του ενδιαφεροµένου προέρχεται 
από το νόµο ως αυτόθροη συνέπεια του, καθώς δεν µπορεί να επηρεάσει την απόφαση 
της διοικήσεως. Εν προκειµένω, η διοίκηση λαµβάνει αποφάσεις τις οποίες της έχει 
υπαγορεύσει εκ των προτέρων ο κανόνας δικαίου. Το µοναδικό της καθήκον έγκειται 
στην εφαρµογή του κανόνα δικαίου στη συγκεκριµένη περίπτωση. Ο κανόνας δικαίου 
υποδεικνύει στη ∆ιοίκηση κατά τρόπο επιτακτικό τη συµπεριφορά που πρέπει να 
υιοθετήσει και δεν της αφήνει περιθώρια εκτίµησης(ΣτΕ 286/2012). Κατά δέσµια 
αρµοδιότητα λοιπόν στη προκειµένη περίπτωση, ορθώς εκδόθηκε η προσβαλλόµενη 
πράξη του Αντιπεριφερειάρχη, κατόπιν διαπιστώσεως, ότι συντρέχουν οι  προϋποθέσεις  
της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
   Επειδή, µε τα ανωτέρω δεδοµένα δεν κλονίζεται η αιτιολογία της προσβαλλόµενης 
απόφασης,  αφού συντρέχουν οι προϋποθέσεις της σχετικής νοµοθεσίας, 

          

 

  Εν όψει των ανωτέρω,                                                                                                                   
                                       
                                           Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

                  
         Απορρίπτουµε τη µε ηµεροµηνία κατάθεσης 19-03-2018 προσφυγή της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (∆ΕΥΑΑ), κατά της µε αρ. 
πρωτ.4571/17/02-03-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, για τους λόγους 
που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 

 
   Κατά τα λοιπά η ανωτέρω απόφαση µπορεί να προσβληθεί, στα αρµόδια διοικητικά 

δικαστήρια εντός των προβλεποµένων προθεσµιών.  
                                                             
                                                             Με εντολή Συντονιστή                                                                                 
                                                            Η Προϊσταµένη Τµήµατος 
                                                                                                          
 
                                                                Ευαγγελία Τσέγκα 
 
     
 
   KΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
      1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 

              ∆/NΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

    Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης , Ενέργειας και Φυσ. πόρων 

        Καραολή και ∆ηµητρίου 40- 68100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (επί αποδείξει) 
    

  …………………………………………………………………………………………… 

      2.   ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (∆ΕΥΑΑ) 

           ∆. Σολωµού 24- 68132 Αλεξανδρούπολη. ( επί αποδείξει) 

……………………………………………………………………………………………    
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