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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 48 / 2022  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 6 / 2022  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση άσκησης ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για επιβληθέντα 

πρόστιμα από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης κατά του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης"». 

 

 

         Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, την 11η   Φεβρουαρίου   του έτους 2022 

ημέρα της εβδομάδας  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό 

Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση μέσω 

τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την 3.829/ 07/02/2022  έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με: 

  την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) , όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 77,  του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.7.2018 
τεύχος Α').   

 τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, 

 τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  

60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του 

ΥΠΕΣ, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 6756/05-02-

2022  (ΦΕΚ   430  τ.B’  ). 

 

 

 

Ήταν  δε παρόντες : 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ιωάννης Ζαμπούκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

 

1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  2) ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ  3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  4) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ  5) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   6) ΕΛΕΝΗ 

ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ   

                                                                    

 

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

1) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  2) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ  
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       Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -7-) σύμφωνα με τις διατάξεις του  

άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 

του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α'), εισέρχεται  στην συζήτηση των 

θεμάτων. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 

Ιωάννης Ζαμπούκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,  ο Δήμαρχος και 

Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Ζαμπούκης ρωτά την Οικονομική Επιτροπή αν 

δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα :  « Έγκριση άσκησης 

ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης για επιβληθέντα πρόστιμα από το Κεντρικό 

Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης». 

          

         Μετά την ομόφωνη αποδοχή της συζήτησης του θέματος σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 

του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α') ,  το οποίο συζητείται εκτάκτως 

επειδή στις 21/1/2022 και 24/1/2022 κατατέθηκαν  οι  ενδικοφανείς προσφυγές  

ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. 

Τούτη, όμως, απαιτεί και απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την 

άσκηση αυτών, για να εκδώσει αποφάσεις επ’ αυτών, αν και θεωρούμε ότι η 

άσκηση των συγκεκριμένων ενδικοφανών προσφυγών δεν αποτελεί ένδικο 

βοήθημα, αλλά γνωμοδοτική - βεβαιωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, καθώς δεν αναφέρεται τούτη η έγκριση από την Ο.Ε. ρητά στο νόμο, 

την τελική, δε, απόφαση για την  απαλλαγή των επιβληθέντων προστίμων ή μη 

έχει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης. Για να μην απολέσει, όμως, ο 

Δήμος κάθε δικαίωμά του θέτουμε την έγκριση του ενδίκου μέσου ενώπιον της 

Επιτροπής.  

      Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Ζαμπούκης, 

δίνει το λόγο στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου  κ. Μανουσόπουλο Σάββα,  ο 

οποίος  λέγει τα παρακάτω:    

 

«Κύριοι Σύμβουλοι,    

  Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

 

   Με τις υπ’ αριθ. 58/18-11-2021, 59/18-11-2021, 60/18-11-2021, 61/18-11-2021, 

62/18-11-2021, 63/18-11-2021, 64/18-11-2021, 65/18-11-2021, 66/18-11-2021, 

67/18-11-2021, 68/18-11-2021, 69/18-11-2021, 70/18-11-2021, 71/18-11-2021, 

72/18-11-2021, 73/18-11-2021, 74/18-11-2021, 75/18-11-2021, 76/18-11-2021, 

77/18-11-2021, 78/18-11-2021, 79/18-11-2021, 80/18-11-2021, 81/18-11-2021, 

82/18-11-2021, 83/18-11-2021, 84/18-11-2021, 85/18-11-2021, 86/18-11-2021, 

87/18-11-2021, 88/18-11-2021, 89/18-11-2021, 91/29-11-2021, 92/29-11-2021, 

93/29-11-2021, 94/29-11-2021, 95/29-11-2021, 96/29-11-2021, 97/29-11-2021, 

98/29-11-2021, 99/29-11-2021, 100/29-11-2021, 101/29-11-2021, 102/29-11-2021, 

103/29-11-2021, 104/29-11-2021, 105/29-11-2021, 106/29-11-2021, 107/29-11-2021, 

108/29-11-2021, 109/29-11-2021, 110/29-11-2021, 111/29-11-2021, 112/29-11-2021, 

113/29-11-2021, 114/29-11-2021, 115/29-11-2021, 116/29-11-2021, 117/29-11-2021, 

118/29-11-2021, 119/29-11-2021, 120/29-11-2021, 121/29-11-2021, 122/29-11-2021, 

123/29-11-2021, 124/29-11-2021, 125/29-11-2021, 126/29-11-2021, 127/29-11-2021, 

128/29-11-2021, 129/29-11-2021, 130/29-11-2021, 131/29-11-2021, 133/1-12-2021, 

134/1-12-2021, 135/1-12-2021, 136/1-12-2021, 137/1-12-2021, 138/1-12-2021, 

139/1-12-2021, 140/1-12-2021, 141/1-12-2021, 142/1-12-2021, 143/1-12-2021, 

144/1-12-2021, 145/1-12-2021, 146/3-12-2021, 147/3-12-2021, 148/3-12-2021, 

149/3-12-2021, 150/3-12-2021, 151/3-12-2021, 152/3-12-2021, 153/3-12-2021, 
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154/3-12-2021, 155/3-12-2021, 156/3-12-2021, 157/3-12-2021, 158/3-12-2021, 

159/8-12-2021, 160/8-12-2021, 161/8-12-2021, 162/8-12-2021, 163/8-12-2021, 

164/8-12-2021, 165/8-12-2021, 166/8-12-2021, 167/8-12-2021, 168/8-12-2021, 

169/8-12-2021, 170/8-12-2021, 171/8-12-2021, 172/8-12-2021, 173/8-12-2021, 

174/8-12-2021, 175/8-12-2021, 176/8-12-2021, 177/8-12-2021, 178/8-12-2021, 

179/8-12-2021, 180/8-12-2021, 181/8-12-2021, 182/8-12-2021, 183/8-12-2021, 

184/8-12-2021 και 185/8-12-2021 αποφάσεις του Κεντρικού Λιμενάρχη 

Αλεξανδρούπολης, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, αφού μας 

απέρριψε τις αντιρρήσεις - απόψεις που καταθέσαμε δυνάμει των υπ’ αριθ. πρωτ. 

4447/23-7-2021, 5158/6-8-2021, 5469/8-9-2021, 5819/10-9-2021, 5989/16-9-

2021 και 6507/8-10-2021 αντίστοιχα εγγράφων κατά των εκθέσεων Βεβαίωσης 

Παραβάσεων, μας επέβαλε συνολικό πρόστιμο πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων 

(520.000) Euro εις βάρος του Δήμου, δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 2 του Π.Δ. 

71/2020 (ΦΕΚ Α 166) σε συνδυασμό με το άρθρο 101 του Ν. 4804/2021 (ΦΕΚ Α 

90), για παραβάσεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/2020 όπως ισχύει. Δυνάμει του 

εδάφ. β της παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 4873/2021 «Ρυθμίσεις σχετικά με 

επιβληθέντα πρόστιμα σε δήμους», «… Τα πρόστιμα διαγράφονται, εφόσον είχαν 

εκκινήσει οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων 

για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 7 αυτού και 

υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν όσα ορίζονται στα άρθρα 61 και 120 του ν. 

4412/2016 (Α` 147), αλλά δεν συνήφθησαν συμβάσεις άνευ υπαιτιότητας των 

δήμων. …», με την προϋπόθεση να κατατεθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στις 21/1/2022 και 24/1/2022 

καταθέσαμε τις ενδικοφανείς προσφυγές μας ενώπιον του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Τούτη, όμως, απαιτεί και 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την άσκηση αυτών, για να 

εκδώσει αποφάσεις επ’ αυτών, αν και θεωρούμε ότι η άσκηση των συγκεκριμένων 

ενδικοφανών προσφυγών δεν αποτελεί ένδικο βοήθημα, αλλά γνωμοδοτική - 

βεβαιωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς δεν αναφέρεται τούτη 

η έγκριση από την Ο.Ε. ρητά στο νόμο, την τελική, δε, απόφαση για την  

απαλλαγή των επιβληθέντων προστίμων ή μη έχει το Κεντρικό Λιμεναρχείο 

Αλεξανδρούπολης. Για να μην απολέσει, όμως, ο Δήμος κάθε δικαίωμά του 

θέτουμε την έγκριση του ενδίκου μέσου ενώπιον της Επιτροπής.  

 

   ΙΙ. Επειδή το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6-2010), όπως είχε 

τροποποιηθεί με το άρθρο παρ. 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134), το άρθρο 10 

του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α 139), το άρθρο 177 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167), το 

άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α 53) και αντικαταστάθηκε ως άνω με το 

άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α 197/12-10-2020) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

ορίζεται στο άρθρο 72 : «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες : α)… ι) 

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. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την 

κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε 

εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. … 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. …» 

 

   Επειδή, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προχώρησε στην άσκηση εμπρόθεσμων 

ενδικοφανών προσφυγών κατά των παραπάνω επιβληθέντων προστίμων, για την 

οποία άσκηση απαιτείται, όπως προαναφέρθηκε, η απόφαση της Επιτροπής. Με 

βάση τα παραπάνω, καθίσταται απολύτως αναγκαίο και το κατεπείγον του θέματος, 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, να εγκριθεί η άσκηση από τον ΔΗΜΟ των ενδίκων βοηθημάτων των 

ενδικοφανών προσφυγών κατά του συνολικού επιβληθέντος προστίμου με τις 

παραπάνω αναφερόμενες αποφάσεις του Κεντρικού Λιμενάρχη 

Αλεξανδρούπολης.   

   Επειδή τοιουτοτρόπως θα πρέπει να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 

για την άσκηση των ενδεδειγμένων ενδίκων βοηθημάτων των ενδικοφανών 

προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4873/2021, ενώπιον της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, στον δικηγόρο έμμισθης 

εντολής του ΔΗΜΟΥ κ. Σάββα Μανουσόπουλο, για να ασκήσει τα παραπάνω ένδικα 

μέσα, καθώς και να καταθέσει κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο. 

   Με βάση όλα τα παραπάνω ιστορούμενα  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ και ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ 

 

       Να ληφθεί απόφαση για το θέμα αυτό, σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό, 

ήτοι την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο έμμισθης εντολής 

του ΔΗΜΟΥ κ. Σάββα Μανουσόπουλο, για να ασκήσει το ένδικο μέσο των 

ενδικοφανών προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4873/2021, ενώπιον 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και να καταθέσει 

κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο. Ακόμη, δε, να ενεργήσει ότι χρειασθεί για την 

περαίωση της παραπάνω εντολής. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο  ΝΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ». 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού 

άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις 

διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία ψήφισαν  

ΥΠΕΡ -5- ενώ δήλωσαν ΠΑΡΩΝ , οι κ.κ.Λαμπάκης Ε., Γκοτσίδης Κ.,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

     Την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο έμμισθης εντολής 

του ΔΗΜΟΥ κ. Σάββα Μανουσόπουλο, για να ασκήσει το ένδικο μέσο των 

ενδικοφανών προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4873/2021, ενώπιον 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και να καταθέσει 

κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο. Ακόμη δε, να ενεργήσει ότι χρειασθεί για την 

περαίωση της παραπάνω εντολής. 

  

 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                    1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  

                                                                    2) ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ  

                                                                    3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  

                                                                    4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ  

                                                                    5) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

                                                                    6) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ- 

                                                                         ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ  

  

 

      ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 
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