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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

Περίληψη 

«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση εγκατάστασης 

Πράσινου Σημείου στο αγροτεμάχιο με αρ. 423β του αγροκτήματος Αγίου 

Αθανασίου και λειτουργίας Κινητού Πράσινου Σημείου». 

 

Σήμερα, την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρα και ώρα από 11.00΄ έως 13.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του 

κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 5429/03-06-2021 πρόσκληση  

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019), και 

το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με 

τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη 

διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» σε 

συνδυασμό με την αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων 

κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 

πανδημίας» (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4).  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, οι 

κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.   

Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι  από τα επτά (7) μέλη της Ε.Π.Ζ. είναι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΙΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
     

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

σύνταξη του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών της  Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής.  

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη,  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/07-06-2021  

Δια Περιφοράς  Συνεδρίασης  

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 4/2021 
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αριθμ.πρωτ. 4311/10-05-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, που έχει ως 

κάτωθι: 
 

«…… 

ΘΕΜΑ : Έγκριση εγκατάστασης Πράσινου Σημείου στο αγροτεμάχιο με αρ. 423β 
του αγροκτήματος Αγ. Αθανασίου και λειτουργίας Κινητού Πράσινου 
Σημείου. 

ΣΧΕΤΙΚΑ:  
 

κ. Πρόεδρε 
Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης θέματα της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το θέμα: «Έγκριση εγκατάστασης Πράσινου Σημείου στο 
αγροτεμάχιο με αρ. 423β του αγροκτήματος Αγ. Αθανασίου και λειτουργίας Κινητού 
Πράσινου Σημείου.» 

 
Σύμφωνα με το νόμο 4042/2012, στο άρθρο 11, παρ 21, «Πράσινο Σημείο: ορίζεται 

χώρος οργανωμένος από Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, ο οποίος είναι οριοθετημένος και 
διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν 
χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, 
προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Τα Πράσινα 
Σημεία (ΠΣ) διακρίνονται σε μικρά και σε μεγάλα ανάλογα με τον όγκο και τις κατηγορίες των 
ανακυκλώσιμων υλικών που δέχονται, τη λειτουργία τους και την έκταση που καταλαμβάνουν. 
Στα Πράσινα Σημεία δύνανται να πραγματοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού» 

Στο ίδιο άρθρο, στην παρ. 24 «Κινητό Πράσινο Σημείο: ορίζεται το αυτοκινούμενο ή 
ρυμουλκούμενο όχημα, το οποίο διαθέτει ξεχωριστά μέσα συλλογής, όπως κάδοι ή container 
για κάθε επιμέρους υλικό που συλλέγεται» 

 
Σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, το οποίο εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 

4123Β/21-12-2016, στο Κεφάλαιο 9, στον πίνακας 9-5, για τον Δήμο Δοξάτου προβλέπεται ένα  
Πράσινο Σημείο.  

Στην ΚΥΑ 18485/2-4-2017 (ΦΕΚ 1412Β/2017), «Καθορισμός των κατηγοριών και των 
προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και 
Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων 
Σημείων (ΚΙΠΣ), σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει.» η διαφοροποίηση 
των Μεγάλων Πράσινων σημείων ως προς τα Μικρά Πράσινα Σημεία, σε σχέση με τις 
κατηγορίες αποβλήτων που δέχονται, είναι ότι τα Μεγάλα Πράσινα Σημεία δέχονται και 
ογκώδη απόβλητα ενώ τα Μικρά όχι. 

Στο ΠΕΣΔΑ, στο Κεφάλαιο 9, αμέσως μετά τον Πίνακα 9-5, αναφέρεται ότι: «Στα 
πράσινα σημεία θα συλλέγονται τα πράσινα απόβλητα και τα ογκώδη» και στη συνέχεια 
παρατίθεται ο πίνακας 9-6 στον οποίο περιγράφονται οι εκτιμώμενες ποσότητες ογκωδών 
αποβλήτων που θα συλλέγονται στο Πράσινο Σημείο. 

Συνεπώς, εμμέσως πλην σαφώς, στο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ, προβλέπεται η 
κατασκευή ενός Μεγάλου Πράσινου Σημείου στο Δήμο Δοξάτου. 

 
Σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 44Α του Ν.4042/2012 «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 
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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.» 

 
Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 44Α του Ν.4042/2012: «Τα κινητά 

Πράσινα Σημεία λειτουργούν με απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει προγράμματος 
το οποίο περιλαμβάνει τα καθορισμένα σημεία στους κοινόχρηστους χώρους όπου θα 
βρίσκεται το όχημα και το χρονοδιάγραμμα σε εβδομαδιαία βάση.» 

 
Ο δήμος Δοξάτου δεν διαθέτει κατάλληλο ακίνητο για την εγκατάσταση Πράσινου 

Σημείου. Προτείνεται η μίσθωση του αγροτεμαχίου με αρ. 423β του αγροκτήματος Αγ. 
Αθανασίου, επιφάνειας 8.447,42 τμ, το οποίο βρίσκεται σε επαφή με το αγροτεμάχιο στο 
οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο το αντλιοστάσιο λυμάτων Αγ. Αθανασίου και σε απόσταση 
1.160μ νοτιοδυτικά από το κέντρο του οικισμού του Αγ. Αθανασίου. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω εισηγούμαστε: 

 Την έγκριση της χωροθέτησης του Πράσινου Σημείου του Δήμου στο αγροτεμάχιο 
με αρ. 423β του αγροκτήματος Αγ. Αθανασίου επιφάνειας 8.447,42τμ 

 Την έγκριση λειτουργίας κινητού πράσινου σημείου το οποίο θα αποτελεί 
λειτουργικό τμήμα του Σταθερού Πράσινου Σημείου. Τα ακριβή σημεία όπου θα 
βρίσκεται το όχημα και το εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα θα καθοριστούν σε 
επόμενη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου μετά από την επικαιροποίηση του 
Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1βγ του Ν.382/2010, Η ΕΠΖ «εισηγείται στο δημοτικό 

συμβούλιο: … βγ) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος»…»  

  

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 του 

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 

παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄).  

3. Το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-

2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και 

Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19». 

4. Την αριθμ.πρωτ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διάδοσης της πανδημίας» (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4). 

5. Την ανωτέρω εισήγηση, με το συνημμένο σε αυτήν σχετικό σκαρίφημα. 

6. Την αριθμ. 3/2021 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίου 

Αθανασίου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

Α1. Την έγκριση της χωροθέτησης του Πράσινου Σημείου του Δήμου στο 

αγροτεμάχιο με αρ. 423β του αγροκτήματος Αγ. Αθανασίου επιφάνειας 8.447,42τμ.  
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Α2. Την έγκριση λειτουργίας κινητού πράσινου σημείου το οποίο θα αποτελεί 

λειτουργικό τμήμα του Σταθερού Πράσινου Σημείου.  

Β) Η παρούσα απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να υποβληθεί προς έγκριση 

στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/07-06-2021. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
      (υπογραφή)          (υπογραφές) 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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