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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Ανάκληση της 65/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 

«Έγκριση εγκατάστασης Πράσινου Σημείου στο αγροτεμάχιο με αρ. 423β του 

αγροκτήματος Αγίου Αθανασίου και λειτουργίας Κινητού Πράσινου Σημείου»». 

 

Σήμερα, 17 Ιουλίου  2021 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα από 

12.00΄ έως 20.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη 

Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 7262/13-07-2021 πρόσκληση  που εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 

1 του άρθρου 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019), 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.πρωτ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών .  

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:  

 

ΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΓΝΩΣΗ  

1 Καγγελίδης Ιωάννης 10 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 19 Λουλούδης Ιωάννης 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 11 Ιωάννου Χρήστος 20 Φυρινίδης Ευστάθιος 

3 Μουστάκα Μαρία 12 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 21 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 13 Κρυωνίδης Βασίλειος 22 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 14 Μουλιστάνος Αθανάσιος 23 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 15 Στάντζιος Πασχάλης  24 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

7 Χορόζογλου Παρθένα 16 Παπαζώτου Κυριακή 25 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

8 Δαλακάκης Δημήτριος 17 Δολαπτσή Ηλιάνα 26 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

9 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 18 Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π. 27 Γεωργιάδης Ιωάννης 

 Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι είναι παρόντες και τα είκοσι επτά (27) 

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Για τη συνεδρίαση έλαβε γνώση ο Δήμαρχος κος Θεμιστοκλής Ζεκερίδης, 

σύμφωνα  με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

σύνταξη του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11/17-07-2021  

Δια Περιφοράς  Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 88/2021 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης, σχετικό με την 

περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών: 

Α. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 που αφορά στην 

σύγκληση δημοτικού συμβουλίου κατόπιν γραπτής αίτησης τουλάχιστον του 1/3 των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Β. Την αριθμ.πρωτ. 7125/09-07-2021 γραπτή αίτηση δέκα (10) μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου για σύγκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως 

κάτωθι: 

«Ενώπιον του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου  

Αίτηση 

(για σύγκληση συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου) 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Δυνάμει της διάταξης του άρθρου 67 παρ. 2 περιπτ. α του ν.3852/2010 σας καλούμε 

όπως συγκαλέσετε άμεσα σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα συζήτησης 

την ανάκληση της με αριθμό 65/22-06-2021 απόφαση αυτού, με την οποία εγκρίθηκε 

η χωροθέτηση κατασκευής Μεγάλου Πράσινου Σημείου στο με αριθμό 423β 

αγροτεμάχιο στον Άγιο Αθανάσιο. 

 

Κατά την περίπτωση β΄ της προαναφερόμενης διάταξης από την συνεδρίαση της 

22/6/20021 έχουν προκύψει νεότερα στοιχεία και δη: 

 

1. Την 30/6/2021, ήτοι μετά την σχετική από 22/6/2021 συνεδρίαση του 

σώματος, εκδόθηκε η μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος η οποία και 

αναλυτικά περιγράφει την φύση και την λειτουργία του Μεγάλου Πράσινου 

Σημείου, την οποία και φυσικά τα μέλη του σώματος αγνοούσαν κατά την 

ανωτέρω συνεδρίαση, αφού κλήθηκαν να αποφασίσουν χωρίς να τους έχει 

εγχειριστεί η μελέτη. Η μελέτη βρίσκεται εις χείρας του Δήμου και 

παρακαλούμε όπως με μέριμνά σας αποσταλεί σε όλα τα μέλη του σώματος. 

2. Μετά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 22/6/2021 υπήρξε 

επίσης (την 1/7/2021) ανάκληση της σχετικής γνωμοδοτικής απόφασης του 

τοπικού συμβουλίου του Αγίου Αθανασίου (αριθμ. αποφ. 7/1-7-2021), το 

οποίο πλέον διαφωνεί με την κατασκευή του Μεγάλου Πράσινου Σημείου 

στην περιοχή που υπέδειξε η δημοτική αρχή. Η απόφαση του τοπικού 

βρίσκεται στην διάθεση του Δήμου και παρακαλούμε όπως με μέριμνά σας 

αυτή αποσταλεί σε όλα τα μέλη του σώματος. 

 

Δηλώνουμε ότι η κατασκευή Μεγάλου Πράσινου Σημείου στην συγκεκριμένη 

τοποθεσία είναι καταστροφική για τους κατοίκους της περιοχής και τις επιχειρήσεις 

που είναι εγκαταστημένες εκεί και ιδίως για αυτές που παράγουν βρώσιμα προϊόντα.  

Η αποθήκευση και η επεξεργασία 1.000 τόνων αποβλήτων, χημικών, μπαζών, 

ογκωδών αντικειμένων και επικίνδυνων συστατικών – όπως αναφέρει η μελέτη – 

εντός ζώνης του Αγίου Αθανασίου είναι απαράδεκτη και ως εκ τούτου εισηγούμαστε 

την ανάκληση της σχετικής αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου. 

 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 

 

Άγιος Αθανάσιος 

Μετά τιμής,  

Οι αιτούντες 

1. Δαλακάκης Δημήτριος 

2. Κωνσταντίνα Κρικοπούλου 

3. Χρήστος Ιωάννου 

4. Κρυωνίδης Βασίλειος 

5. Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

6. Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 
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7. Καγγελίδης Ιωάννης 

8. Μουλιστάνος Αθανάσιος 

9. Στάντζιος Πασχάλης 

10. Ζεκερίδης Χαράλαμπος» 

 

Γ. Την αριθμ.πρωτ. 7479/16-07-2021 εισήγηση του επικεφαλής της Δημοτικής 

Παράταξης Δημιουργική Κίνηση για την Ανατροπή, για το θέμα: «Ανάκληση της 

65/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση εγκατάστασης 

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

Αθανασίου και λειτουργίας Κινητού Πράσινου Σημείου»», η οποία έχει ως 

κάτωθι: 
«ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 

(δια του Προέδρου κου Χαριτωνίδη) 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

Σε ότι αφορά την 11η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με θέμα συζήτησης και λήψη 

απόφασης «Ανάκληση της 65/2021 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου με θέμα: 

«Έγκριση εγκατάστασης Πράσινου Σημείου στο αγροτεμάχιο με αρ. 423β του αγροκτήματος 

του Αγίου Αθανασίου και λειτουργίας κινητού Πράσινου Σημείου»» καταθέτω την ακόλουθη 

πρότασή εισήγηση προς το Σώμα: 

 

i. Κάτοικοι και επιχειρήσεις 

Ξεκαθαρίζω ότι είμαι υπέρ της δημιουργίας πράσινου σημείου, όχι βέβαια δίπλα σε σπίτια 

και επιχειρήσεις, αλλά σε περιοχές με την μικρότερη δυνατή όχληση. 

Η προς ανάκληση απόφαση έχει προκαλέσει δικαιολογημένα τη μήνη των κατοίκων, αλλά 

και των επιχειρηματιών της περιοχής. Η αποθήκευση 1.000 τόνων από απόβλητα- μεταξύ των 

οποίων και επικίνδυνων όπως αναφέρει η μελέτη συστατικών-  δίπλα από κατοικίες, παιδικό 

σταθμό και επιχειρήσεις που παράγουν βρώσιμα προϊόντα είναι απαράδεκτη. Ο Δήμος πρέπει 

να είναι σύμμαχος των επιχειρήσεων και όχι εχθρός τους. Πως θα αναπτυχθεί με 

καθετοποιημένες επιχειρήσεις αγροτοδιατροφικου τομέα ο Δήμος, στην συγκεκριμένη 

περιοχή, όταν θα αποθηκεύει εκεί απόβλητα; Ποιες επενδύσεις θα έρθουν στην περιοχή του 

Αγίου Αθανασίου. Διευκολύνεται άραγε ο ΑΣΟΠ , το κτήμα Παρασκευούδη, το – 

επισκέψιμο- οινοποιείο Μιχαηλίδη με την αποθήκευση 1.000 τόνων αποβλήτων στα ποδιά 

τους; Φυσικά και όχι για αυτό και αντιδρούν. Όταν αντιδρά ο επιχειρηματικός κόσμος, ο 

Δήμος οφείλει να ακούει. Έχετε υπολογίσει τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχουν 

οικονομικά αυτές οι επιχειρήσεις. Θα ρισκάρουμε να προσφύγουν οι επιχειρήσεις αυτές 

εναντίον μας για διεκδίκηση διαφυγόντων κερδών τόσο από τον Δήμο όσο και από τους 

δημοτικούς συμβούλους;  Όταν αντιδρούν οι εγκαταστημένες ήδη επιχειρήσεις, πόσοι νέοι 

επιχειρηματίες πιστεύετε ότι θα επενδύσουν χρήματα για να εγκατασταθούν στην περιοχή; 

Τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη περιοχή στον Άγιο Αθανάσιο μετατρέπεται σταθερά σε 

ένα hub επιχειρηματικότητας. Ο Δήμος με την απόφαση του να αποθηκεύσει εκεί απόβλητα, 

κάνει ότι πιο αναπτυξιακό μπορεί να κάνει. Μετατρέπει μια περιοχή ανάπτυξης και 

παραγωγής πλούτου σε μια περιοχή αποθήκευσης αποβλήτων.  

 

Πέρα όμως από τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές υπάρχουν και οι κάτοικοι. Ο 

Δήμος έχει ως αποστολή να αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η αποθήκευση 

1.000 τόνων αποβλήτων υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κάτοικων. Μάλιστα, πρέπει να 

αναλογιστεί κανείς ότι η περιοχή αυτή θα περιλαμβάνεται στην μελλοντική επέκταση σχεδίου 

πόλεως του Αγίου Αθανασίου. Πόσοι θα επιλέξουν να χτίσουν σπίτι στην περιοχή αύτη, όταν 

δίπλα τους θα αποθηκεύονται απόβλητα; Φυσικά και κανείς. Πόσο θα απομειωθεί η αξία της 

γης στην περιοχή αυτή; Φυσικά και κατακόρυφα. Ο Δήμος έχει ευθύνη να αναπτύσσει 

περιοχές και όχι να τις υποβαθμίζει. 

 

 

ii. Νομικοί συλλογισμοί 

 

1. Αναρμοδιότητα Δημοτικού Συμβουλίου 

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να  εγκατασταθεί στο ανωτέρω ακίνητο Μεγάλό Πράσινο 

Σημείο, χωρίς όμως το ακίνητο αυτό να ανήκει ή να κατέχεται νόμιμα από τον Δήμο 
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Δοξάτου. Επομένως, το δημοτικό συμβούλιο όλως αναρμοδίως έλαβε την προσβαλλομένη 

απόφαση, αφού αποφάσισε να προχωρήσει σε δημιουργία ενός κτίσματος ιδιοκτησίας του σε 

γη η οποία ανήκει σε τρίτο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης). Το δημοτικό συμβούλιο 

μπορεί να αποφασίσει για την αξιοποίησή της δημοτικής περιουσίας και μόνο και όχι για την 

αξιοποίηση περιουσίας τρίτου.  Μάλιστα, σε αντίστοιχη περίπτωση, προκειμένου να 

προχωρήσει ο Δήμος σε απόκτηση γης από την Κτηματική, προκειμένου να εγκαταστήσει 

τον Βιολογικό, ως προαπαιτούμενο είχε τεθεί η προγενέστερη απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου περί απόκτησης της γης  (απόφαση 95/2016, ΑΔΑ: 6ΥΤΜΩ95- ΤΝΓ).  

Φανταστείτε το δημοτικό συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου να αποφάσιζε για την αξιοποίηση 

του Παρθενώνα, θα κρινόταν η απόφαση αυτή νόμιμη;  

 

2. Απόλυτη ακυρότητα  

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.» Κατά την γραμματική ερμηνεία του νόμου η 

σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ της απόφασης του δημοτικού 

συμβουλίου. Το είδος της περιβαλλοντικής δανειοδότησης εξαρτάται από τον ανώτατο 

αποθηκευτικό χώρο και στην συγκεκριμένη περίπτωση μεταγενέστερα τα μέλη της 

οικονομικής επιτροπής (αλλά όχι τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου) έμαθαν πως ο 

ανώτατος αποθηκευτικός χώρος ισούται με 1.000 τόνους, άρα σύμφωνα με την 

προαναφερθείσα υπουργική απόφαση ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση απαιτείται η 

έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων που δεν είχαν εκδοθεί πριν τον 

προβλεπόμενο εκ του νόμου κρίσιμο χρόνο της συζήτησης και λήψης απόφασης από το  

δημοτικό συμβούλιο.  

 

3. Παράβαση  Αρχής της Χρηστής Διοίκησης 

Το δημοτικό συμβούλιο έχει την διακριτική ευχέρεια να εγκαταστήσει Μεγάλα Πράσινα 

Σημεία σε τοποθεσίες που αυτό επιλέγει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης, η διοικητική αρχή πάντοτε οφείλει 

όταν έχει πολλαπλές επιλογές να σταθμίζει και να επιλέγει την προσφορότερη λύση. Έτσι, 

προκειμένου ένα συλλογικό όργανο να προβαίνει στην ορθότερη δυνατή λήψη απόφασης θα 

πρέπει τα μέλη αυτού να είναι πλήρως ενημερωμένα ως προς όλες τις εκφάνσεις του 

ζητήματος 

 

Κατά την εισαγωγή του θέματος για την συζήτηση και την λήψη απόφασης, δεν αναφέρθηκε 

καν στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου: 

1. Ούτε τι είναι το Μεγάλο Πράσινο Σημείο, αφού δεν διαβιβάστηκε καν η μελέτη στο 

Σώμα 

2. Ούτε έγγραφο της Υπηρεσίας περί των διαθεσίμων αγροτεμαχίων εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου στα οποία δύναται να εγκατασταθεί ένα Μεγάλο 

Πράσινο Σημείο. 

 

Ειδικότερα, το Μεγάλο Πράσινο σημείο είναι μια εγκατάσταση στην οποία θα 

αποθηκεύονται 1.000 τόνοι, από απόβλητα υδραργύρου, χλωροφθοράνρακες (αεροζόλ), 

επικίνδυνα απόβλητα από ηλεκτρικές συσκευές, ογκώδη αντικείμενα (καναπέδες, 

ντουλάπες,),  χόρτα, κλαδιά, μπαταριές κλπ.  Όλα αυτά θα εναποτίθενται και εντός του 

αγροτεμαχίου και σε ανοιχτού τύπου κοντέηνερ. Το Μεγάλο Πράσινο Σημείο θα 

κατασκευαστεί σε απόσταση λίγων μέτρων από σπίτια, πλησίον παιδικού σταθμού και 

μάλιστα σε μια περιοχή που δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις αγροδιατροφικού τομέα που 

παράγουν βρώσιμα προϊόντα (χυμούς, γαλακτοκομικά και κρασί), με τους αμπελώνες να 

είναι στα δέκα μέτρα από το εν λόγω αγροτεμάχιο, ενώ πλησίον του κείται και επισκέψιμο 

μάλιστα οινοποιείο. Τα απορρίμματα δεν θα αποθηκεύονται απλά, αλλά θα θρυμματίζονται, 

γεμίζοντας με μικροσωματίδια την ατμόσφαιρα και δια του αέρα αυτά θα μεταφέρονται σε 
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όλο τον οικισμό του Αγίου Αθανασίου, στον οποίο διαβιούν πάνω από 3.000 κάτοικοι και 

είναι η μεγαλύτερη Κοινότητα του Νομού Δράμας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα 

απορρίμματα αυτά 1.000 τόνων θα σωρεύονται από όλο τον Δήμο Δοξάτου, αντίστοιχα ο 

Δήμος Δράμας προβαίνει στην κατασκευή ενός και Μοναδικού Μικρού Πράσινου Σημείου 

με αποθηκευτική ικανότητα 300 τόνων και μάλιστα σε περιοχή πολύ μακριά από σπίτια και 

επιχειρήσεις αγροδιατροφικού τομέα. Η παραπάνω σύγκριση είναι ενδεικτική για τον όγκο 

των απορριμμάτων που θα σωρεύονται στον Άγιο Αθανάσιο. Πρόκειται λοιπόν για μια 

εγκατάσταση εντός ζώνης του Αγίου Αθανασίου που υποβαθμίζει αισθητικά την περιοχή, 

σωρεύει απορρίμματα, χημικά και επικινδυνά υλικά πλησίον οικιών και επιχειρήσεων.  Όλα 

αυτά περιλαμβάνονται στην μελέτη που δεν συνόδευε όμως την εισήγηση. Τα μέλη του 

δημοτικού συμβουλίου έλαβαν την απόφαση, χωρίς να γνωρίζουν τι πρόκειται να 

εγκατασταθεί στην περιοχή.  Μάλιστα, μετά την ψήφιση, όταν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, 

μετά τον ντόρο και την αναστάτωση που ξέσπασε, έσπευσαν να πληροφορηθούν τι ακριβώς 

ήταν αυτό το Πράσινο Σημείο, τους δημιουργήθηκε η πεποίθηση ότι θα γίνει πάρκο (πράσινη 

γωνία). Μεταγενέστερα, δε όταν συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή  με θέμα την υποβολή 

πρότασης χρηματοδότησης και τέθηκε επιτέλους στην διάθεση των μελών της η σχετική 

μελέτη, ο αντιδήμαρχος Καγγελίδης ο οποίος είχε υπερψηφίσει την προσβαλλόμενη στην 

συνέχεια καταψήφισε στην οικονομική επιτροπή την πρόταση χρηματοδότησης, διότι 

αντιλήφθηκε το μέγεθος της όχλησης που θα δημιουργούνταν στην περιοχή. Ομοίως το 

τοπικό συμβούλιο του Αγίου Αθανασίου, ενώ αρχικά με απόφαση του είχε γνωμοδοτήσει 

θετικά για την συγκεκριμένη τοποθεσία, όταν αργότερα αντιλήφθηκε τι ακριβώς θα γινόταν 

προέβη σε ανάκληση της αποφάσεώς του. Η μελέτη της υπηρεσίας εκδόθηκε την 

30/6/2021, δηλαδή 8 ημέρες ΜΕΤΑ την λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης. Το 

γεγονός αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν ήξεραν τι ψήφιζαν. 

Προ της λήψης απόφασης δεν υπήρχε καμία ενημέρωση, ούτε καν άτυπη. 

Ομοίως, δεν διαβιβάστηκε στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου λίστα με εναλλακτικά 

σημεία τοποθέτησης, αν και ο Δήμος Δοξάτου έχει στην ιδιοκτησία του χιλιάδες στρέμματα 

γης, αν και υπάρχουν αγροτεμάχια στα οποία θα μπορούσε να εγκατασταθεί το πράσινο 

σημείο και να μην δημιουργεί όχληση σε οικισμούς και επιχειρήσεις (π.χ αγροτεμάχιο Νέου 

Βιολογικού ή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων). Επίσης, εντός της επικράτειάς του 

Δήμου Δοξάτου υπάρχουν αγροτεμάχια τα οποία ανήκουν στην Κτηματική, στην Διεύθυνση 

Γεωργίας ακόμη και σε τρίτους ιδιοκτήτες τα οποία επίσης  θα μπορούσαν να επιλεγούν. Η 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου οφείλεται σε πλάνη και μη επαρκή πληροφόρηση των 

μελών του. Αναφέρω, δε ότι κατέθεσα σχετική αίτηση- ερώτημα προς τον Δήμο Δοξάτου, 

μετά την λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης, ρωτώντας να μάθω τα εναλλακτικά 

διαθέσιμα αγροτεμάχια, η οποία ακόμη και σήμερα δεν έχει απαντηθεί. 

 

Εξάλλου, στο εν λόγω Πράσινο σημείο θα εισέρχονται βαρέως τύπου οχήματα (φορτηγά με 

ρυμουλκούμενα κλπ) και ουδεμία μέριμνα υπάρχει για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων  

(επιβατηγών, γεωργικών κλπ). Σημειώνουμε δε ότι η είσοδος του πράσινου σημείου, 

σύμφωνα με την μελέτη, είναι επί αγροτικής οδού που διασταυρώνεται με την οδό 

Καλαμώνα- Αγίου Αθανασίου. Η ορατότητα είναι ιδιαιτέρως χαμηλή και δεν έγινε καμία 

μνεία για την κυκλοφοριακή σύνδεση. Σημειώνουμε δε, ότι η απόφαση για την δημιουργία 

κυκλοφοριακής σύνδεσης λαμβάνεται από το δημοτικό συμβούλιο και δυστυχώς δεν έχει 

ληφθεί, αλλά ούτε υπάρχει καν σχετική εισήγηση (β.δ 465/1970, π.δ 118/2006). Πώς είναι 

δυνατό να χρειάζεται άδεια για κυκλοφοριακή σύνδεση ή έγκριση εισόδου εξόδου και να μην 

έχει μελετηθεί; Αν τελικά το ακίνητο είναι ακατάλληλο, πως το δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει 

την χωροθέτηση του Πράσινου Σημείου χωρίς να έχει εισήγηση για την καταλληλόλητα ως 

προς την κυκλοφοριακή του σύνδεση; Είναι φανερό ότι το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε 

χωρίς να έχει πλήρη και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση κατά παράβαση της αρχής της 

χρηστής διοίκησης. 

 

Ακόμη και σήμερα, αν και η συνάδελφος κυρία Μιχαηλίδου, κατέθεσε αίτηση με το 

ακόλουθο περιεχόμενο: «Στα πλαίσια της επερχόμενής σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου 

που αφορά στην ανάκληση της απόφασης περί εγκατάστασης Μεγάλου Πράσινοι Σημείου στο 

αγροτεμάχιο 423β στον Άγιο Αθανάσιο, παρακαλώ όπως μου γνωρίσετε εγγράφως:  1. Τα 

αγροτεμάχια ιδιοκτησίας του Δήμου που έχουν ελάχιστη έκταση 4.5 στρεμμάτων, τα οποία 

βρίσκονται μακριά από σπίτι και επιχείρηση παραγωγής βρώσιμων προϊόντων. 2.Να μου 

γνωρίσετε την αλληλογραφία σας με την Διεύθυνση Γεωργίας ή το υπερκείμενο Υπουργείο, την 

Κτηματική ή την ΕΤΑΔ με την οποία ζητήσατε παραχώρηση ή ενοικίαση ομοειδούς κατά 

ανωτέρω υπό 1)  αγροτεμαχίου ή οικοπέδου, καθώς και τις απαντήσεις αυτών των φορέων 
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προς εσάς. 3.Για ποιον λόγο δεν επιλέξατε προς χωροθέτηση  του Πράσινου Σημείου το γήπεδο 

του ΣΜΑ ή την έκταση όπου θα εγκατασταθεί η νέα μονάδα βιολογικής επεξεργασίας υγρών 

λυμάτων. 4. Αν κάνατε ενέργειες προκειμένου να βρεθεί αντίστοιχη έκταση για παραχώρηση 

(ενοικίαση ή αγορά) από οποιονδήποτε τρίτο ιδιώτη. Οι απαντήσεις σας μου είναι απαραίτητες 

και για την συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά και για την υποβολή ασφαλιστικών μέτρων 

των οποίων η προθεσμία λήγει την 23/7/2021.» 

Ο Δήμος αν και υποχρεωμένος δεν απάντησε σε κανένα από τα ερωτήματα, υποβαθμίζοντας 

το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα εύλογα αυτά ερωτήματα έπρεπε να υπήρχαν ήδη 

απαντηθεί στην εισήγηση της συνεδρίασης της 22/6/2021, για να μπορούν οι δημοτικοί 

σύμβουλοι να κρίνουν και να ψηφίσουν με πλήρη γνώση. 

Κατά σαφή παράβαση της αρχής διοίκησης, επειδή ακριβώς δεν δόθηκε στους δημοτικούς 

συμβούλους ούτε η μελέτη, αλλά ούτε και λίστα επιλογής αγροτεμαχίων, οι δημοτικοί 

σύμβουλοί έλαβαν απόφαση χωρίς καν να μπορέσουν να σταθμίσουν την προσφορότερη 

λύση εγκατάστασης και χωρίς να ξέρουν καν τι θα εγκατασταθεί με την απόφασή τους. 

 

4. Παράβαση της Αρχής της Οικονομικότητας 

Σύμφωνα με την αρχής οικονομικότητας, οι ΟΤΑ, οφείλουν να επιλέγουν την προσφοροτέρη 

από οικονομικής άποψης λύσης, που δεν επάγεται αχρείαστα δημοσιονομικά βάρη προς την 

δημοτική περιουσία 

Ο Δήμος μας είναι ιδιοκτήτης χιλιάδων στρεμμάτων και η εύρεση ενός αγροτεμαχίου 5 

στρεμμάτων, μακριά από σπίτια και επιχειρήσεις είναι εύκολη υπόθεση. Η δη η δημοτική 

αρχή έχει στην διάθεσή της το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο που κληροδότησα στον Δήμο και 

με τρία απλά κλικ μπορεί να επιλέξει πολλαπλά τέτοια ακίνητα, προκειμένου να 

εγκαταστήσει πράσινο σημείο. Η εγκατάσταση σε αυτή δεν έχει κανένα οικονομικό κόστος 

προς το Δήμο. 

Ο Δήμος όμως επιλέγει να εγκαταστήσει το πράσινο σημείο, σε αγροτεμάχιο που δεν του 

ανήκει και το οποίο θα ενοικιάσει. Η καταβολή ενοικίου μειώνει την δημοτική περιουσία και 

μάλιστα αδικαιολόγητα.  

Η επιλογή ενός δημοτικού συμβούλου να ψηφίσει την αδικαιολόγητη μείωσή της δημοτικής 

περιουσίας, όχι απλώς δεν είναι σοφό, αλλά μπορεί να έχει και ατομικά δυσμενείς συνέπειες 

και για τον ίδιο τον ψηφίσαντα δημοτικό σύμβουλο. 

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,  

Τώρα πλέον γνωρίζετε 

Τι είναι Μεγάλο πράσινο σημείο, πόσα απόβλητα θα αποθηκεύονται και τι είδους θα είναι 

αυτά. 

Πόσο αντιδρούν οι κάτοικοι της περιοχής και οι επιχειρήσεις 

 

Τώρα πλέον γνωρίζετε ότι η προηγουμένη απόφαση ήταν παράνομη και επιζήμια. 

Ο καθένας από εμάς έχει ατομική ευθύνη και με την ψήφο του θα την αναλάβει. 

 

Κατόπιν αυτών 

Σας καλώ για όσους λόγους αναφέρονται ανωτέρω υπό i. και ii., να ψηφίσετε υπέρ της 

ανάκλησης της με αρ. 65/2021 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου. 

 

Μετά τιμής,  

Δημήτρης Δαλακάκης 

Επικεφαλής Δημιουργικής Κίνησης για την Ανατροπή». 

 
Δ. Την από 17/07/2021 εισήγηση του Δημάρχου προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, η 

οποία έχει ως κάτωθι: 

«…ΘΕΜΑ: Πράσινο Σημείο  

 

Με την εμπειρία περίπου δύο ετών διοίκησης του Δήμου μας, με βεβαιότητα σας αναφέρω 

ότι ένα από τα πλέον δυσεπίλυτα θέματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά  είναι αυτό της 

διαχείρισης των ογκωδών αποβλήτων, των πράσινων αποβλήτων και  άλλων ειδικών 

αποβλήτων. Είναι καθημερινό πρόβλημα των δημοτών μας. Μάλιστα είναι ένα από τα πιο 

συχνά αιτήματα που δέχεται ο Δήμος, ο οποίος δυστυχώς  αδυνατεί να δώσει ενδεδειγμένη 

λύση στο σύνολο των αιτημάτων με αποτέλεσμα το  αδιέξοδο και στις περισσότερες φορές 

την ανεξέλεγκτη ρίψη όλων αυτών από δημότες  σε ρέματα και μέσα σε αγροτεμάχια.  
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Η παρούσα διοίκηση επέλεξε να μην μείνει με σταυρωμένα χέρια και ασυγκίνητη απέναντι 

στο διαρκώς  διογκούμενο πρόβλημα. Αντιθέτως, αξιοποιώντας τα περιορισμένα οικονομικά 

μέσα  που διαθέτει ο Δήμος μας, προχωρήσαμε στη σύναψη συμβάσεων για την διαχείριση  

κάποιων από τα ρεύματα αυτά. Είναι βέβαιο πως η βελτίωση του προβλήματος έχει  γίνει ήδη 

αντιληπτή από κατοίκους και τοπικούς συμβούλους.  

 

Παρόλα αυτά, όπως είναι γνωστό έχουν επιβληθεί εις βάρος του Δήμου Δοξάτου, μετά από 

σχετικές καταγγελίες, πρόστιμα για τα κακώς κείμενα ετών και κυρίως γιατί αδυνατεί να 

αστυνομεύσει τη συμπεριφορά ιδιωτών.   

 

Είναι έκδηλη και επιτακτική πλέον η ανάγκη για έναν οριοθετημένο και διαμορφωμένο χώρο 

με κατάλληλη κτιριακή υποδομή  και εξοπλισμό, οργανωμένο από το Δήμο, ώστε οι δημότες 

να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγμένα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, 

πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως 

ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη 

συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.  

 

Εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός ότι, ενώ κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο 

εκδόθηκαν πολλές προσκλήσεις για την χρηματοδότηση Πράσινων Σημείων, ο Δήμος μας 

όπως και οι υπόλοιποι δήμοι του Νομού μας - πλην του Δήμου Παρανεστίου που αξιοποίησε 

την ευκαιρία τότε και η σημερινή δημοτική αρχή την υλοποιεί -  άφησε να πάει χαμένη κάθε 

ευκαιρία. Μάλιστα,  η τότε δημοτική αρχή του Δήμου Δοξάτου παραχώρησε στην Εταιρεία 

ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ αγροτεμάχιο 27  στρεμμάτων χωρίς να προβλέψει τη δυνατότητα 

εγκατάστασης Πράσινου Σημείου δίπλα στο ΣΜΑ. Στην προσπάθειά μας για την 

εγκατάσταση του Πράσινου Σημείου εκεί, συναντήσαμε πολλές δυσκολίες με 

σημαντικότερες τις χρονοβόρες διαδικασίες αλλά και τις αλλαγές που μπορεί να 

καθυστερούσαν ή και να διακινδύνευαν το ήδη εγκεκριμένο έργο του ΣΜΑ. 

 

Στη συνέχεια, αναζητήσαμε διαθέσιμες εκτάσεις πάντα όμως με βασικό γνώμονα την 

προσβασιμότητα των δημοτών, το πιο κεντροβαρικό σημείο του Δήμου και τη γνώμη των 

κοινοτικών συμβουλίων.  

Κατόπιν ενδελεχούς έρευνας που πραγματοποιήσαμε και λαμβάνοντας υπ΄όψιν την εισήγηση 

της υπηρεσίας για το αγροτεμάχιο 423β, προτείναμε στο κοινοτικό συμβούλιο να εκφράσει 

τη γνώμη του, η οποία σημειωτέον υπήρξε ομόφωνα θετική,  ώστε να προχωρήσουμε μέσα 

σε ένα ασφυκτικό χρονικό περιθώριο στην κατάθεση της πρότασης. 

Αυτό και πράξαμε.  Ετοιμάσαμε την σχετική  πρόταση και λίγο πριν την κατάθεσή της 

προέκυψε η τροποποίηση της απόφασης του τοπικού συμβουλίου μετά από δύο επιπλέον 

προσπάθειες αναίρεσης της αρχικής του απόφασης,  προφανώς ως αποτέλεσμα πίεσης.  

Ο κύριος Δαλακάκης, η κυρία Μιχαηλίδου αλλά και λοιποί αυτοανακηρύχθηκαν ξαφνικά 

υπερασπιστές του περιβάλλοντος και εμείς παρουσιαζόμαστε ως οι ξεροκέφαλοι που δήθεν 

απεργαζόμαστε τρόπους για να καταστρέψουμε το χωριό (!).  

 

Η αλήθεια όμως απέχει κατά πολύ από την διαστρεβλωμένη εικόνα  που σκόπιμα 

παρουσιάζεται ενώπιον σας. Συγκεκριμένα, οφείλουμε να θέσουμε εις γνώση σας ότι:  

 

Το Πράσινο Σημείο δεν έχει μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα 1.000 τόνους όπως λέγεται  

αλλά μόλις 57,38 τόνους. 

 

Δε συλλέγει επικίνδυνα απόβλητα αλλά ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε στα  

σπίτια μας. 

 

Δε βρίσκεται δίπλα στον παιδικό σταθμό αλλά 400 μέτρα μακριά. 

 

Δεν υποβαθμίζει ούτε οπτικά τον περιβάλλοντα χώρο αλλά είναι μια παρέμβαση που θα 

διορθώσει τα κακώς κείμενα της περιοχής που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή.  Ο χώρος θα είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε να εγκριθεί γι’ αυτή τη χρήση από τις αρμόδιες διευθύνσεις  

ενώ παράλληλα θα εποπτεύεται διαρκώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

Δε βρίσκεται σε περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλεως. 
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Δεν υπήρξε ποτέ καμία πρόβλεψη ή μελέτη για Πράσινο Σημείο από την προηγούμενη 

Δημοτική Αρχή, η οποία ωστόσο παρά την κραυγαλέα αδράνεια της και την ευθύνη της στην 

δραματική επιδείνωση του προβλήματος σήμερα παραπληροφορεί και επιχειρεί να 

αδρανοποιήσει την παρούσα προσπάθεια επίλυσης.  

 

Δεν αντέλεξε ο κύριος Δαλακάκης για την εγκατάσταση του Πράσινου Σημείου στο εν λόγω 

αγροτεμάχιο κατά την σχετική συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρά προτίμησε να 

μην πάρει θέση στην ψηφοφορία. 

 

Είναι αστείο να μιλάμε για ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο που δήθεν μας κληροδοτήθηκε από 

την προηγούμενη διοίκηση (!!) την ώρα που ανακαλύπτουμε καθημερινά περιουσιακά 

στοιχειά του Δήμου Δοξάτου για τα οποία δεν είχαμε καμία γνώση διαπιστώνοντας 

ταυτόχρονα ότι επί σειρά ετών ο Δήμος εκμεταλλευόταν ακίνητα που δεν ήταν καν δικά του!    

 

Ο ισχυρισμός περί ασφαλούς διέλευσης των γεωργικών μηχανημάτων συνιστά πρόδηλο 

εμπαιγμό, όταν αυτό που προτείνουν είναι να εγκατασταθεί το Πράσινο Σημείο σε 

αγροτεμάχιο μέσα στον κάμπο. 

 

Είναι αλήθεια ότι ο χώρος δεν είναι δικός μας αλλά πρόκειται να μας παραχωρηθεί και έχουν 

ήδη πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση.  

 

Η προσπάθεια εκφοβισμού με τη φράση «Τα απόβλητα θα θρυμματίζονται» είναι αστεία,  

δεδομένου ότι ο θρυμματισμός θα αφορά μόνο τα πράσινα (κλαδιά) δηλαδή αυτά που 

μπορούν να θρυμματιστούν.   

 

Είναι αστείο, επίσης, να μιλάμε για χημικά, ελαστικά και ζιζανιοκτόνα. 

 

Είναι τουλάχιστον υποτιμητικό για όλους εσάς αλλά και τους τοπικούς συμβούλους του 

Αγίου Αθανασίου να ισχυρίζεται κανείς ότι ψηφίσατε με την εντύπωση  πως το Πράσινο 

Σημείο  θα είναι πάρκο.  

 

Υποτιμητικό, επίσης, είναι το γεγονός ότι μιλούν για καταβολή ενοικίου, για το οποίο 

μάλιστα θα είστε υπόλογοι,  ενώ γνωρίζουν ότι η παραχώρηση είναι δωρεάν για κοινωφελή 

χρήση. Άλλη μια προσπάθεια εκφοβισμού και εξαπάτησης των συμβούλων. 

 

Φτάνει πια η παραπληροφόρηση. 

 

Επειδή το έργο της εγκατάστασης του Πράσινου Σημείου είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον 

Δήμο μας.  

Επειδή δεν έχω καμία αμφιβολία σχετικά με την παντελή απουσία αρνητικών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περιοχή.  

Επειδή πρόκειται για μία δράση του Δήμου που θα αποφέρει οφέλη στους δημότες μας.  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΩ 

 

να μην ανακληθεί η απόφαση του συμβουλίου,  για να αποκτήσουμε Πράσινο Σημείο 

απαραίτητο για τη λειτουργία του Δήμου και να μη χαθεί η χρηματοδότηση ύψους 

2.800.000,00 ευρώ.  Ο χρηματοδούμενος εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις πραγματικά θα 

αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των δημοτών μας και τον χώρο δημιουργίας του Πράσινου 

Σημείου. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν ανακληθεί η απόφαση,  είναι σχεδόν 

αδύνατο να προχωρήσει η συγκεκριμένη χρηματοδότηση. 

Ελπίζω να λάβετε υπ΄όψιν σας όλα τα ανωτέρω και να κρίνετε με γνώμονα το συμφέρον του 

Δήμου μας.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

(για όσους δεν ξέρετε το όνομά του) 

Ζεκερίδης Θεμιστοκλής...». 

Ε. Το από 16/07/2021 Υπόμνημα Επιχειρήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το 

οποίο έχει ως εξής: 
«ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
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Προς το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Δοξάτου 

1. Του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ομάδας Παραγωγής Αγίου Αθανασίου – επεξεργασία 

ροδιού. 

2. Μιχαηλίδη Ιορδάνη – Οινοποιείο. 

3. Φάρμα Παρασκευούδη – Επεξεργασία γαλακτομικών προϊόντων 

4. Πιτσίκογλου Γεωργίου – Εμπορία μηχανημάτων 

5. Τσάκωνα Γεωργίου – Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 

 

Αξιότιμες κυρίες, 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Είμαστε επιχειρηματίες της περιοχής, στην οποία επιλέξατε να εγκαταστήσετε Μεγάλο 

Πράσινο Σημείο. Επιλέξαμε να επενδύσουμε και να αναπτύξουμε την επιχειρηματική μας 

δράση εκεί που γεννηθήκαμε και διαβιούμε. Συνειδητή επιλογή μας ήταν να συμβάλλουμε 

στην οικονομική ανάκαμψη του τόπου μας και στην τόνωση της απασχόλησης. 

Η απόφασή σας να εγκαταστήσετε 1.000 τόνους από απόβλητα δίπλα στις επιχειρήσεις μας 

μας βρίσκει όχι απλά κάθετα αντίθετους, αλλά αγανακτισμένους. Η απόφασή σας μας 

βλάπτει ως επιχειρηματίες και υποβαθμίζει βάναυσα την περιοχή στην οποία είμαστε 

εγκατεστημένοι. Με ποια λογική εγκαθίστανται μπάζα, επικίνδυνα συστατικά, απόβλητα 

υδρογόνου δίπλα σε επιχειρήσεις που παράγουν βρώσιμα προϊόντα. Έχετε αναλογιστεί τις 

συνέπειες αυτής της εγκατάστασης ως προς τα προϊόντα μας; 

Με ποια λογική επιλέγετε να αποθηκεύετε τέτοια απόβλητα σε απόσταση δέκα μέτρων από 

αμπελώνες και από επισκέψιμο οινοποιείο; Τι συνέπειες έχει η αποθήκευση χημικών και 

όλων των υλικών που προβλέπονται σε απόσταση αναπνοής από επιχειρήσεις που παράγουν 

γαλακτοκομικά, χυμούς και κρασί; Τι συνέπειες έχει στην επισκεψιμότητα των επιχειρήσεών 

μας; Σας το έχουμε πει κατ’ ιδίαν σε πολλούς από εσάς ότι οι συνέπειες είναι καταστροφικές 

και το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Έχετε στα χέρια σας μελέτη ή βεβαίωση ότι αυτό δεν 

θα βλάψει τα προϊόντα και την επισκεψιμότητα των επιχειρήσεών μας; Έχετε βεβαίωση από 

χημικό ή κάποια αντίστοιχη τεχνικοοικονομική μελέτη που να σας βεβαιώνει ότι δεν μας 

θέτετε σε κίνδυνο; Δεν έχετε. Θα αποφασίσετε και πάλι σαν να μην υπάρχουμε; 

Προσπαθούμε σε αυτήν την οικονομική κρίση να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας βιώσιμες 

και ανοιχτές, για να παράγουμε πλούτο για τον τόπο και να απασχολούμε συνανθρώπους μας 

και μάλιστα δημότες μας. 

Τα προϊόντα μας έχουν καθιερωθεί πανελλαδικά, κάνουν τον γύρο του κόσμου και 

διακρίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, προσκομίζοντας αίγλη και τιμή στον Δήμο Δοξάτου και 

σεις δίπλα σε επιχειρήσεις παγκόσμιας κλάσης επιλέξατε να αποθηκεύσετε 1.000 τόνους από 

απόβλητα. 

Η εν λόγω περιοχή έχει μετατραπεί σε ένα αξιόλογο χώρο επιχειρηματικότητας, ικανό να 

προσελκύσει και νέες επενδύσεις. Θέλουμε τους δημοτικούς συμβούλους να είναι 

συμπαραστάτες στην δική μας προσπάθεια για την ανάπτυξη του τόπου μας και όχι να 

αποφασίζουν και να εφαρμόζουν αντιαναπτυξιακές πολιτικές που καταστρέφουν επιχειρήσεις 

και καθιστούν τον Δήμο και τον Άγιο Αθανάσιο σε ζώνη που διώχνει επενδύσεις. 

Το πλήγμα που θα δεχτούν οι επιχειρήσεις μας θα είναι ανεπανόρθωτο, αν δεν επανορθώσετε 

την απόφασή σας.  Δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποστούμε οποιαδήποτε βλάβη. 

Επιφυλασσόμαστε κάθε δικαιώματός μας, για την ανόρθωση της ζημίας που θα υποστούμε, 

ζητώντας χρηματικές αποζημιώσεις και προχωρώντας σε δικαστικούς αγώνες τόσο για την 

ακύρωση κατασκευής του πράσινου σημείου, όσο και για την απόδοση ευθυνών σε όσους με 

πράξεις ή αποφάσεις τους όλως παρανόμως μας προκαλούν ζημία. 

Δεν είμαστε πολιτικοί. 

Δεν συντασσόμαστε σε καμία παράταξη. 

Σας ζητούμε να συνταχθείτε με την λογική και  

Να ανακαλέσετε την απαράδεκτη , παράνομη και επιζήμια απόφασή σας. 

 

Ζητούμε όπως με μέριμνα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου, 

όπως το υπόμνημα μας μοιραστεί σε όλους του δημοτικούς συμβούλους προκειμένου να το 

λάβουν υπόψη τους κατά την συνεδρίαση της 17/7/2021 και όπως αυτό συμπεριληφθεί και 

στο σώμα της εκδοθεισόμενης απόφασης.   

 

Άγιος Αθανάσιος, 16/07/2021   Οι υπογράφοντες  

1. Αργυρίου Γρηγόρης 

2. Μιχαηλίδης Ιορδάνης 

ΑΔΑ: ΩΥΦΚΩ95-ΙΓΑ
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3. Παρασκευούδης 

4. Πιτσίκογλου Γεώργιος 

5. Τσάκωνας Γεώργιος»  

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν. 4635/2019 

(ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019), του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, και του άρθρου 

10 του Ν. 4674/2020. 

3. 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).  

4. Τα ανωτέρω. 

5. Την αριθμ. 65/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ)  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Την μην ανάκληση της 65/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 

«Έγκριση εγκατάστασης Πράσινου Σημείου στο αγροτεμάχιο με αρ. 423β του 

αγροκτήματος Αγίου Αθανασίου και λειτουργίας Κινητού Πράσινου Σημείου» 

σύμφωνα με την οποία, αποφασίστηκε η έγκριση της χωροθέτησης του Πράσινου 

Σημείου του Δήμου στο αγροτεμάχιο με αρ. 423β του αγροκτήματος Αγ. Αθανασίου 

επιφάνειας 8.447,42τμ., σύμφωνα με το σχετικό σκαρίφημα της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και η έγκριση λειτουργίας κινητού πράσινου σημείου το οποίο θα 

αποτελεί λειτουργικό τμήμα του Σταθερού Πράσινου Σημείου.  

 

Υπέρ της ανάκλησης ψήφισαν δεκατρείς (13) δημοτικοί σύμβουλοι: κ.κ. Δαλακάκης 

Δ., Ζεκερίδης Χ., Ζουμπούλογλου Α., Ιωάννου Χ., Κρικοπούλου Κ., Κρυωνίδης Β., 

Μουλιστάνος Α., Στάντζιος Π., Εμμανουηλίδου Ν., Καγγελίδης Ι., Παπαδόπουλος Π., 

Χαλκίδης Χ., Μιχαηλίδου Κ..  

Κατά της ανάκλησης ψήφισαν δεκατέσσερις (14) δημοτικοί σύμβουλοι: κ.κ. 

Καραμπακάλης Δ., Μουστάκα Μ., Μπερμπερίδης Α., Χαριτωνίδης Ι., 

Χατζηπροδρόμου Ι., Χορόζογλου Π., Δολαπτσή Η., Καραγιαννίδου Π., Λουλούδης Ι., 

Παπαζώτου Κ., Φυρινίδης Ε., Χριστοφυλλάκης Μ., Κιτσουκάκης Ι., Γεωργιάδης Ι..  

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Αθανασίου, ψήφισε υπέρ της ανάκλησης της 

65/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 88/17-07-2021. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΥΦΚΩ95-ΙΓΑ
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