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Δοξάτο, 29 Απριλίου 2022 

  
 

1. Δήμαρχο Δοξάτου  
2. Πρόεδρο Δημοτικού 

Συμβουλίου 
 
Στα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου 
 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή στοιχείων 
 

Σχετικά: 1. Η 129/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΛ1ΠΩ95-1ΙΕ) 
2. Η από 14/11/2013 σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης (ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩ95-3ΝΜ) 
3. Ο έλεγχος νομιμότητας της 129/2013 απόφασης (ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΟΡ1Υ-ΑΘ8) 
4. Η 313/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΩ95-ΝΔ9) 
5. Η 364/2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας (ΑΔΑ: ΒΛΩ77ΛΒ-ΡΙ6)   

 
Αξιότιμοι Δήμαρχε και Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, 
 
όπως γνωρίζετε, η Παράταξη μας θα συμμετέχει στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές για την 
ανάδειξη της νέας διοίκησης του Δήμου μας. Ουσιαστικός μας στόχος είναι να συνδράμουμε, από 
οποιαδήποτε θέση μας τοποθετήσουν οι δημότες, στην ανάπτυξη του τόπου μας. Για την επίτευξη 
του στόχου αυτού, εργαζόμαστε ήδη. Ενημερωνόμαστε για όλα τα θέματα του Δήμου που 
βρίσκονται σε εξέλιξη και επεξεργαζόμαστε προτάσεις που θα συνδράμουν στην επίλυση των 
προβλημάτων που διαπιστώνονται.  
 
Στα πλαίσια αυτά, θέτουμε υπόψη σας σημαντικά στοιχεία που εντοπίσαμε, προκειμένου να 
προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες. 
 
Συγκεκριμένα, 
 
Με την 129/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου, στις 23-10-2013 
ανατέθηκε απευθείας στην κα Παπαζώτου Κυριακή η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων με τίτλο «ΜΠΕ για την κατασκευή του έργου ΣΜΑ Δήμου Δοξάτου». 
 
Ήδη, από τις 18-10-2013, ο προϊστάμενος της Δνης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 
Δήμου Δοξάτου με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19154/18-10-2013 έγγραφό του, βεβαίωσε την αδυναμία 
σύνταξης της σχετικής μελέτης από την Υπηρεσία του.   
 
Η απόφαση 129/2013, απεστάλει στις 4-11-2013 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο 
νομιμότητας και στις 19-11-2013, μετά από έλεγχο, βρέθηκε νόμιμη. 
 
Στις 14-11-2013, υπογράφηκε η σύμβαση για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης, μεταξύ της 
κας Παπαζώτου και του Δήμου Δοξάτου. 
 
Στις 10-12-2013, η μελέτη παραλήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το ανωτέρω 
τέταρτο σχετικό έγγραφο, την απόφαση 313/2013. Όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη 
απόφαση, η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Δοξάτου με την υπ΄αριθμ. 
21868/2-12-2013 εισήγηση της, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι:  



- Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της μελέτης  
- Η μελέτη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα 
- Το συμβατικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα 
- Εκδόθηκε η εγκριτική απόφαση και η βεβαίωση περαίωσης 

   
Όλα τα παραπάνω στοιχεία, παρουσιάζουν μία ταχύτατη διαδικασία εκπόνησης μελέτης και 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης ενός έργου, για την οποία πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια τόσο 
στη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Δοξάτου, όσο και στη μελετήτρια. 
 
Διαβάζοντας όμως το παραπάνω πέμπτο σχετικό έγγραφο, την με αρ. πρωτ. 1364/2012 Απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, με τίτλο : «Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη 
λειτουργία του έργου «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δ. Δοξάτου»», που 
εκδόθηκε στις 2-8-2013, αντιλαμβανόμαστε άμεσα ότι εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα. 
 
Στη σελίδα 3 της ανωτέρω Απόφασης και συγκεκριμένα στο 43ο έγγραφο που ελήφθη υπόψη για 
την έκδοσή της, μνημονεύεται η αίτηση του Δήμου Δοξάτου με αριθμ. πρωτ. 11243 που 
υποβλήθηκε στις 24-5-2012 με επισυναπτόμενη τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  
 
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που απαιτείται για την έκδοση της Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου, ανατέθηκε και παραλήφθηκε μετά την 
έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων! 
 
Μήπως η από 14-11-2013 σύμβαση μεταξύ της κας Παπαζώτου και του Δήμου Δοξάτου, για την 
εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΣΜΑ Δήμου Δοξάτου, ήταν τελικά άνευ 
αντικειμένου; 
 
Μήπως όλα αυτά που βεβαίωσε η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα 
ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας και η Επιβλέπουσα της μελέτης ήταν ψευδή; 
 
Μήπως όλοι οι παραπάνω εμπλεκόμενοι, δηλαδή η μελετήτρια και οι δύο υπάλληλοι του Δήμου, 
εξαπάτησαν το Συμβούλιο και ζημίωσαν το Δήμο μας; 
 
Επισυνάπτουμε τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει για το θέμα και αναμένουμε άμεσα απαντήσεις 
στα παραπάνω ερωτήματα.  
 
Συγχρόνως, περιμένουμε εμπράκτως να θωρακίσετε το Δήμο μας από αντίστοιχα περιστατικά, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπλεκόμενοι συνεχίζουν να κατέχουν θέσεις ευθύνης στο Δήμο. 
 
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας. 
 
 Για τη Δημοτική Παράταξη 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 
 
 
 

Βογιατζής Γεώργιος 
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