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ΘΕΜΑ:  Δνέςαρη ποξρτσγήπ ςχμ Αγγελίδη Νικξλάξσ ςξσ Ιχάμμη, Ποξέδοξσ ςξσ Δμπξοικξϋ και 

Βιξμηυαμικξϋ Δπιμεληςηοίξσ Ρξδϊπηπ κλπ ρϋμ.7 καςά ςχμ αοίθμ. ποχς.ξικ.1522/7-4-2020 και 

αοίθμ.ποχς.ξικ.1898/4-5-2020 απξτάρεχμ ςξσ Πεοιτεοειάουη Α.Μ.Θ. 

                                                  
Α Π Ο Υ Α  Η 

Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

                                               
        Έυξμςαπ σπϊφη: 

    1.Σιπ διαςάνειπ 

     α)  ςξσ άοθοξσ 24 ςξσ σπ. αο. 142 Π.Δ.( ΥΔΚ 235/27-12-2010) ΄΄ Οογαμιρμϊπ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ- Θοάκηπ. ΄΄ 

     β) Σιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 214,227,238 και 280 ςξσ  Ν.3852/2010 (ΥΔΚ87/07-06-   2010) 

«Νέα Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ- Ποϊγοαμμα 

Καλλικοάςηπ», ϊπχπ ασςέπ αμςικαςαρςάθηκαμ με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Ν. 4555/2018 και ιρυϋξσμ. 

          γ) Σιπ σπ’αοίθμ. ποχς.5370/2-2-2011 (Δγκσκλ.15) , 74895/30-12-2010 (Δγκϋκλ.60)    ςξσ 

Τπξσογξϋ Δρχςεοικόμ Απξκέμςοχρηπ & Ηλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ, & 42203/13-08-

2018(εγκϋκλιξπ 27) ςξσ Τπξσογξϋ Δρχςεοικόμ. 

         δ) Σιπ διαςάνειπ ςηπ παο.5 ςξσ άοθοξσ 38 ςηπ ΠΝΠ 20/20-3-2020 (ΥΔΚ 68 Α΄), ςημ αοίθμ. 

20930/31-3-2020 εγκϋκλιξ (αο.40) ςξσ Τπξσογείξσ ερχςεοικόμ, ςημ αοίθμ.28202/8-5-2020 

εγγϋκλιξ ςηπ Δ/μρηπ Οογάμχρηπ και Λειςξσογίαπ Σ.Α ςξσ Τπξσογείξσ Δρχςεοικόμ και ςημ 

αοίθμ.ΔΙΔΑΔ/Υ.64/340/ξικ.9911/8-5-2020 Τ.Α. (ΥΔΚ 1799 Β΄).  

     ε) Σημ σπ. αο. 14138/15-05-2017 (ΥΔΚ 250ς. Τ.Ο.Δ.Δ/26-05-2017) απϊταρη ςξσ Τπξσογξϋ 

Δρχςεοικόμ πεοί διξοιρμξϋ σμςξμιρςή Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ –Θοάκηπ. 

    2. Σημ σπ.αο. ξικ.1522/7-4-2020  απϊταρη ςξσ Πεοιτεοειάουη Α.Μ.Θ. με θέμα : 

«Σοξπξπξίηρη ςηπ αοίθμ. ποχς.ξικ. 3769/7-10-2019 πεοί ξοιρμξϋ ξκςό αςϊμχμ ςηπ Π.Α.Μ.Θ». 

   3. Σημ σπ’αο.ξικ. 1898/4-5-2020 απϊταρη ςξσ Πεοιτεοειάουη Α.Μ.Θ. με θέμα : 

Σοξπξπξίηρη ςηπ αοιθμ.ποχς. ξικ.3769/7-10-2019 απϊταρηπ πεοί ξοιρμξϋ ξκςό αςϊμχμ ςηπ 

ΠΑΜΘ ρςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ ςηπ ΔΔΜ-Ο Α.Μ.Θ. ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ ξικ.1522/7-

4-2020 απϊταρή μαπ. 
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    4. Σημ απϊ 15-5-2020 ποξρτσγή  ςχμ Αγγελίδη Νικξλάξσ ςξσ Ιχάμμη κλπ (ρϋμ.7)  καςά ςχμ 

αοίθμ.ποχς.ξικ.1522/7-4-2020 και αοίθμ.ποχς.ξικ.1898/4-5-2020 απξτάρεχμ ςξσ 

Πεοιτεοειάουη Α.Μ.Θ  .  

   5. Σξ αοίθμ. 2276/10-7-2020 έγγοατξ Γοατείξσ Πεοιτεοειάουη με ςξ ξπξίξ μαπ 

απερςάληραμ ξι απϊφειπ ςηπ σπηοερίαπ επί ςηπ ποξρτσγήπ, ξι ποξρβαλλϊμεμεπ απξτάρειπ και 

ςα ρςξιυεία ςξσ τακέλξσ. 

        6.Σα λξιπά ρςξιυεία ςξσ τακέλξσ.  

 

        ϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 227 ςξσ N.3852/10 (ΥΔΚ 87 Α/7-6-2010):     «Νέα 

Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ - Ποϊγοαμμα 

Καλλικοάςηπ», ϊπχπ ασςϊ αμςικαςαρςάθηκε με ςξ άοθοξ 118 ςξσ Ν. 4555/2018 «Διδική 

διξικηςική ποξρτσγή-Αιςήρειπ θεοαπείαπ-Αμςικαςάρςαρη ςξσ άοθοξσ 227 ςξσ Ν. 3852/2010», 

ξοίζξμςαι ςα ενήπ: «1. Οπξιξρδήπξςε έυει έμμξμξ ρσμτέοξμ μπξοεί μα ποξρβάλει ςιπ 

απξτάρειπ ςχμ ρσλλξγικόμ ή μξμξμελόμ ξογάμχμ ςχμ δήμχμ, ςχμ πεοιτεοειόμ, ςχμ μξμικόμ 

ποξρόπχμ ασςόμ, καθόπ και ςχμ ρσμδέρμχμ ςξσπ, για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ, εμόπιξμ ςξσ 

Δπϊπςη Ο.Σ.Α., μέρα ρε ποξθερμία δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςη δημξρίεσρη ςηπ απϊταρηπ ή 

ςημ αμάοςηρή ςηπ ρςξ διαδίκςσξ ή απϊ ςημ κξιμξπξίηρή ςηπ ή ατϊςξσ έλαβε γμόρη ασςήπ…….. 

2. Ποξρτσγή επιςοέπεςαι και καςά παοάλειφηπ ξτειλϊμεμηπ μϊμιμηπ εμέογειαπ ςχμ ξογάμχμ 

ςηπ ποξηγξϋμεμηπ παοαγοάτξσ. ςημ πεοίπςχρη ασςή η ποξρτσγή αρκείςαι εμςϊπ δεκαπέμςε 

(15) ημεοόμ απϊ ςη παοέλεσρη άποακςηπ ςηπ ειδικήπ ποξθερμίαπ πξσ ςσυϊμ ςάρρει ξ μϊμξπ 

για ςημ έκδξρη ςηπ ξικείαπ ποάνηπ, διατξοεςικά μεςά ςημ παοέλεσρη ςοιμήμξσ απϊ ςημ 

σπξβξλή ςηπ ρυεςικήπ αίςηρηπ ςξσ εμδιατεοξμέμξσ.3…..5. Ο Δπϊπςηπ Ο.Σ.Α απξταίμεςαι επί 

ςηπ ποξρτσγήπ μέρα ρε απξκλειρςική ποξθερμία δϋξ (2) μημόμ απϊ ςημ σπξβξλή ςηπ. Αμ 

παοέλθει η αμχςέοχ ποξθερμία υχοίπ μα εκδξθεί απϊταρη θεχοείςαι ϊςι η ποξρτσγή έυει 

ριχπηοόπ απξοοιτθεί.6.…….»      

      Δνάλλξσ ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθ. 238 ςξσ χπ άμχ μϊμξσ, ϊπχπ ασςϊ    

αμςικαςαρςάθηκε με ςξ άοθοξ 131 ςξσ Ν. 4555/2018 «Αμςικαςάρςαρη ςξσ άοθοξσ 238 ςξσ μ. 

3852/2010» ξοίζεςαι ϊςι: «1. Μέυοι ςημ έμαονη λειςξσογίαπ ςηπ ΑΤΔ Ο.Σ.Α. ξ έλεγυξπ 

μξμιμϊςηςαπ ςχμ ποάνεχμ καςά ςα άοθοα 225, 226 έχπ 227, αρκείςαι απϊ ςξμ σμςξμιρςή ςηπ 

ξικείαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ και ςιπ ειδικέπ Δπιςοξπέπ ςξσ άοθοξσ 152 ςξσ Κόδικα 

Δήμχμ και Κξιμξςήςχμ (μ. 3463/2006, Α΄114), ξι ξπξίεπ βοίρκξμςαι ρςιπ έδοεπ ςχμ 

πεοιτεοειόμ πξσ αμήκξσμ ρςημ αμχςέοχ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη, καθόπ και ςιπ Δπιςοξπέπ 

Δλέγυξσ ςχμ ποάνεχμ ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ Κόδικα Νξμαουιακήπ Ασςξδιξίκηρηπ (π.δ 30/1996, 

Α΄21), πξσ βοίρκξμςαι ρςημ έδοα ςηπ ξικείαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ……….. 2. Όπξσ ρςα 

αμχςέοχ άοθοα αματέοεςαι ξ Δπϊπςηπ Ο.Σ.Α, καςά ςξ μεςαβαςικϊ διάρςημα, μξείςαι ξ 

σμςξμιρςήπ ςηπ ξικείαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ. Όπξσ αματέοεςαι ξ ποξψρςάμεμξπ ςηπ 

Διεϋθσμρηπ Δπξπςείαπ ΟΣΑ ςηπ ΑΤΔ ΟΣΑ, μξείςαι ξ Ποξψρςάμεμξπ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ 

Δρχςεοικήπ Λειςξσογίαπ ή ςηπ αμςίρςξιυηπ Διεϋθσμρηπ ρςημ ξπξία σπάγεςαι η επξπςεία ςχμ 

ΟΣΑ ςηπ ξικείαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ. Όπξσ αματέοεςαι σπάλληλξπ ςηπ ΑΤΔ ΟΣΑ, 

μξείςαι σπάλληλξπ ςηπ ξικείαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ. 3. ……………… 4. …………….. 5. 

…………….. 6. …………. 7. Μέυοι ςημ έμαονη λειςξσογίαπ ςηπ ΑΤΔ ΟΣΑ ……. Καςά ςξ μεςαβαςικϊ 

ασςϊ υοξμικϊ διάρςημα ςιπ αομξδιϊςηςεπ ςξσ Δλεγκςή Νξμιμϊςηςαπ αρκεί ξ σμςξμιρςήπ ςηπ 

ξικείαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ……………». 

Πεοαιςέοχ, ξ κσοχθείπ με ςξ Ν.2690/1999 Κόδικαπ Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ (Κ.Δ.Δ.) 

ξοίζει ρςξ άοθοξ 25 ςα ακϊλξσθα : «1. Όπξσ ποξβλέπεςαι απϊ ειδικέπ διαςάνειπ, ξ 

εμδιατεοϊμεμξπ, για ςημ απξκαςάρςαρη σλικήπ ή ηθικήπ βλάβηπ ςχμ έμμξμχμ ρσμτεοϊμςχμ 

ςξσ πξσ ποξκαλείςαι απϊ διξικηςική ποάνη, μπξοεί, με ποξρτσγή ςξσ, η ξπξία αρκείςαι 

εμόπιξμ ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ απϊ ςιπ διαςάνειπ ασςέπ διξικηςικξϋ ξογάμξσ και μέρα ρςημ 
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ξοιζϊμεμη απϊ ςιπ ίδιεπ ποξθερμία, μα ζηςήρει, καςά πεοίπςχρη, ςημ ακϋοχρη ή ςημ 

ςοξπξπξίηρη ςηπ ποάνηπ. 2. Σξ διξικηςικϊ ϊογαμξ, αμάλξγα με ςημ ποϊβλεφη ςχμ ρυεςικόμ 

διαςάνεχμ, είςε ενεςάζει μϊμξ ςη μξμιμϊςηςα ςηπ ποάνηπ, ξπϊςε και μπξοεί μα ςημ ακσοόρει εμ 

ϊλχ ή εμ μέοει ή μα απξοοίφει ςημ ποξρτσγή (ειδική διξικηςική ποξρτσγή), είςε ενεςάζει ςϊρξ 

ςη μξμιμϊςηςα ςηπ ποάνηπ ϊρξ και ςημ ξσρία ςηπ σπϊθερηπ, ξπϊςε και μπξοεί μα ακσοόρει εμ 

ϊλχ ή εμ μέοει ή μα ςοξπξπξιήρει ςημ ποάνη ή μα απξοοίφει ςημ ποξρτσγή (εμδικξταμήπ 

ποξρτσγή)….3. Αμ αομϊδιξ μα απξταμθεί …….…ποξθερμίεπ 

Πεοαιςέοχ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 28 παο. 1 ςξσ Ν. 4325/2015 ξοίζεςαι ϊςι : «…ϊπξσ  

ρςημ κείμεμη μξμξθερία αματέοεςαι Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ ή 

Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ Πεοιτέοειαπ μξείςαι, απϊ ςξ διξοιρμϊ ςξσ, ξ σμςξμιρςήπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ». ϋμτχμα δε με ςξ άοθοξ 28Α παο. 1 ςξσ ίδιξσ χπ άμχ μϊμξσ 

(ϊπχπ ασςϊ ποξρςέθηκε με ςξ άοθοξ 24 ςξσ Ν.4368/2016) ξοίζεςαι ϊςι «….ξ σμςξμιρςήπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ αρκεί ςιπ αομξδιϊςηςεπ πξσ αρκξϋρε ξ Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ». 

ϋμτχμα επίρηπ με ςξ άοθοξ 24 ςξσ Π.Δ.142/2010 (ΥΔΚ 235 Α΄) «Οργανισμός 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ-Θοάκηπ», ξοίζεςαι ϊςι «Μέυοι ςημ έμαονη λειςξσογίαπ 

ςηπ Ασςξςελξϋπ Τπηοερίαπ Δπξπςείαπ Ο.Σ.Α. η επξπςεία ςξσ Κοάςξσπ επί ςχμ ΟΣΑ και ςχμ 

μξμικόμ ςξσπ ποξρόπχμ, ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 214 ςξσ Ν.3852/2010 αρκείςαι απϊ ςξ 

Σμήμα Ποξρχπικξϋ και ςα Σμήμαςα Διξικηςικξϋ –Οικξμξμικξϋ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Μακεδξμίαπ-Θοάκηπ». 

ϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο.5 ςξσ άοθοξσ 38 ςηπ ΠΝΠ 20/20-3-2020 (ΥΔΚ 68 Α) «5. 

Πάρηπ τϋρεχπ ποξθερμίεπ για ςημ σπξβξλή αιςήμαςξπ ή διξικηςικήπ ποξρτσγήπ εμόπιξμ ςηπ 

διξίκηρηπ αμαρςέλλξμςαι απϊ ςιπ 11-3-2020 για δϋξ (2) μήμεπ. Με απϊταρη ςξσ Τπξσογξϋ 

Δρχςεοικόμ η ποξθερμία ςξσ ποξηγξϋμεμξσ άοθοξσ …ϊυι πέοαμ ςηπ 31ηπ  12.2020».  

ϋμτχμα με ςημ αοίθμ.20930/31-3-2020 εγκϋκλιξ (αοιθμ.40) ςξσ Τπξσογείξσ Δρχςεοικόμ 

«…β) η ποξθερμία άρκηρηπ ςηπ διξικηςικήπ ποξρτσγήπ καςά ςχμ ποάνεχμ ςηπ ασςξδιξίκηρηπ 

αμαρςέλλεςαι απϊ ςιπ 11 Μαοςίξσ 2020 για δϋξ (2) μήμεπ. Δπξμέμχπ η ποξθερμία για ςημ 

άρκηρη ποξρτσγήπ εμόπιξμ ςξσ σμςξμιρςή ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ και ςηπ Διδικήπ 

Δπιςοξπήπ, καςά ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθξοσ 238 μ.3852/2010, η ξπξία έληνε ή θα λήνει μεςά ςιπ 

11 Μαοςίξσ 2020 σπξλξγίζεςαι μεςά ςημ πάοξδξ δϋξ (2) μημόμ απϊ ςημ έκδξρη ή κξιμξπξίηρη 

ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ απϊταρηπ…». 

   Πεοαιςέοχ δε, ρϋμτχμα  με ςημ αοίθμ.28202/8-5-2020 εγκϋκλιξ ςηπ Δ/μρηπ Οογάμχρηπ 

και Λειςξσογίαπ Σ.Α. ςξσ Τπξσογείξσ Δρχςεοικόμ «ρε πεοίπςχρη άρκηρηπ ποξρτσγήπ καςά ςη 

διάοκεια ςηπ δίμημηπ αμαρςξλήπ, ποξκειμέμξσ ξ πξλίςηπ μα μημ σπξυοεόμεςαι (ρε 

ρσμμϊοτχρη και με ςημ αουή ςηπ υοηρςήπ διξίκηρηπ) ρε εκ μέξσ καςάθερη ςηπ ποξρτσγήπ 

μεςά ςημ πάοξδξ ςηπ δίμημηπ αμαρςξλήπ- η αομϊδια σπηοερία ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

εμημεοόμει εγγοάτχπ ςξμ ποξρτεϋγξμςα, ςϊρξ για ςξ εμποϊθερμξ ςηπ αρκηθείραπ 

ποξρτσγήπ ϊρξ και για ςξ υοϊμξ έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ ενέςαρηπ ςηπ ποξρτσγήπ. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ρςιπ πεοιπςόρειπ άρκηρηπ ςηπ ποξρτσγήπ εμςϊπ ςηπ ποξθερμίαπ δίμημηπ 

αμαρςξλήπ, ασςή θεχοείςαι ϊςι θα καςαςεθεί ςημ ποόςη μέοα έμαονηπ ςηπ 15μθημεοηπ 

ποξθερμίαπ άρκηρηπ ςηπ ποξρτσγήπ, μεςά ςξ πέοαπ ςηπ δίμημηπ αμαρςξλήπ». 

Με ςημ αοίθμ.ΔΙΔΑΔ/Υ.64/340/ξικ.9911/8-5-2020 Τ.Α (ΥΔΚ 1799 Β΄/11-5-2020) 

απξταρίρςηκε η παοάςαρη ςηπ αμαρςξλήπ ςχμ πάρηπ τϋρεχπ ποξθερμιόμ για σπξβξλή 

αιςήμαςξπ ή διξικηςικήπ ποξρτσγήπ εμόπιξμ ςηπ διξίκηρηπ, έχπ 12..6.2020. ϋμτχμα δε με 

ςημ αοίθμ.ΔΙΔΑΔ/Υ.69/115/9670/18-5-2020 εγκϋκλιξ ςξσ Σμήμαςξπ Πειθαουικήπ Δσθϋμηπ ςηπ 

Δ/μρηπ Διαυείοιρηπ Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ ςξσ Τπξσογείξσ Δρχςεοικόμ «Β. ΑΝΣΟΛΗ –

ΔΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΜΌ ΠΡΟΘΔΜΙΩΝ….Δεδξμέμξσ ϊςι δεμ έυξσμ εκλείφει ξι λϊγξι για ςξσπ 

ξπξίξσπ …παοαςείμεςαι η αμαρςξλή έωπ 12.6.2020…….Τπεμθσμίζεςαι, ςέλξπ, ϊςι δέξμ είμαι ξι 
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αομϊδιεπ σπηοερίεπ μα ποξβξϋμ ρε ϊ,ςι ατξοά ςα θέμαςα αομξδιϊςηςάπ ςξσ, ρςη ρυεςική 

εμημέοχρη ςχμ ενσπηοεςξϋμεμχμ πξλιςόμ για ςημ χπ άμχ παοάςαρη…» 

 Δπειδή ρε πεοίπςχρη σπξβξλήπ ποξρτσγήπ ξ έλεγυξπ ςξσ σμςξμιρςή ςηπ ξικείαπ 

Απξκεμςοχμέμηπ ατξοά καςαουήμ ςξ παοαδεκςϊ ασςήπ και ρςη ρσμέυεια ςξ βάριμξ. Δτϊρξμ 

κοιθεί ϊςι η ποξρτσγή είμαι παοαδεκςή, ςϊςε ελέγυεςαι ςξ βάριμξ ασςήπ, διατξοεςικά 

απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

 Δπειδή, ποξωπξθέρειπ ςξσ παοαδεκςξϋ ςηπ ποξρτσγήπ είμαι : α) ςξ έμμξμξ ρσμτέοξμ ςξσ 

ποξρτεϋγξμςξπ β) η ποξθερμία και γ) η τϋρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ. 

 Η σπϊ κοίρη ποξρτσγή αρκήθηκε καςά ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 227 ςξσ Ν.3852/2010 

ϊπχπ ασςϊ αμςικαςαρςάθηκε με ςξ άοθοξ 118 ςξσ Ν. 4555/2018,  ςηπ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 30 

ςηπ ΠΝΠ 20/20-3-2020 και ςηπ ΔΙΔΑΔ /Υ.64/340/ξικ.9911/8-5-2020 Τ.Α. μέρα ρςη μϊμιμη 

ποξθερμία, με έμμξμξ ρσμτέοξμ ςχμ  ποξρτεσγϊμςχμ χπ μέλη ςξσ Δ. ςηπ εςαιοείαπ  ΔΔΜ-

Ο ΑΜΘ,  ατξϋ ρϋμτχμα με ςημ σπ. αο. 11/7666/7-2-2007 Δγκϋκλιξ ςξσ ΤΠ.Δ.Δ.Δ.Α, και 

καςά πάγια μξμξλξγία ςξσ σμβξσλίξσ Δπικοαςείαπ ρσμςοέυξσμ ξι ρυεςικέπ ποξωπξθέρειπ. 

σμεπόπ ασςή κοίμεςαι χπ παοαδεκςή και ποέπει μα ενεςαρςεί. 

           

 Όπχπ ποξκϋπςει απϊ ςα ρςξιυεία ςξσ τακέλξσ :  

  ϋμτχμα με ςξ καςαρςαςικϊ ςηπ ΔΔΜ-Ο ΑΜΘ (Ποακςικϊ ρσμεδοίαρηπ ςηπ έκςακςηπ ,11ηπ 

Γεμικήπ σμέλεσρηπ, ςηπ 24ηπ Υεβοξσαοίξσ 2011, ςχμ εςαίοχμ) : 

«ΑΡΘΡΟ 8-Γεμική σμέλεσρη -1. Η Γεμική σμέλεσρη (Γ.) ςχμ εςαίοχμ είμαι ςξ αμόςαςξ 

ϊογαμξ ςηπ εςαιοείαπ και δικαιξϋςαι μα απξταρίζει για κάθε σπϊθερη πξσ ςημ ατξοά 

(ξοιρμόπ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ κ.λ.π.). σγκαλείςαι απϊ ςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ μια 

τξοά ςξμ υοϊμξ ρςημ έδοα ςηπ εςαιοείαπ, ςξ 1ξ ςοίμημξ κάθε έςξσπ και έκςακςξ αμ ςξ ζηςήρει 

ςξ έμα ςοίςξ (1/3) ςχμ εςαίοχμ με έγγοατη αιςιξλξγημέμη αίςηρή ςξσ…2. ςη Γ.. μεςέυξσμ 

ςα μέλη ςηπ εςαιοείαπ δια ςχμ μξμίμχμ εκποξρόπχμ ςξσπ ή ςχμ αμαπληοχςόμ ςξσπ ϊπχπ 

ξοίζξσμ ξι διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 714 και 723 ςξσ Αρςικξϋ Κόδικα. 3. Οι απξτάρειπ ςηπ Γ.. 

λαμβάμξμςαι καςά πλειξφητία, ϊπξσ δεμ ξοίζεςαι διατξοεςικά.4. Κάθε διατχμία ςχμ 

εςαίοχμ ρυεςικά με ςημ εομημεία ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋρςαρηπ, ςα δικαιόμαςα και ςιπ 

σπξυοεόρειπ ςχμ εςαίοχμ ςηπ λϋμεςαι απϊ ςημ Γ.….». 

«ΑΡΘΡΟ 9-Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ (Δ.)-1. Σημ εςαιοεία διξικεί ςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ (.Δ.), 

απξςελξϋμεμξ απϊ δέκα πέμςε (15) μέλη ςα ξπξία ποξέουξμςαι απϊ ξκςό (.8.) απϊ ςημ 

Πεοιτέοεια Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ & Θοάκηπ, απϊ έμα απϊ ςα ένι (6) Δπιμεληςήοια ςηπ 

Πεοιτέοειαπ Α.Μ.Θ., και έμα (1) απϊ ςημ Δςαιοεία Διαυείοιρηπ ςηπ Πεοιξσρίαπ ςξσ Δ.Π.Θ. Σξ 

Δ.. αμέρχπ μεςά ςξμ ξοιρμϊ ςξσ ρσμέουεςαι και ρσγκοξςείςαι ρε ρόμα εκλέγξμςαπ ςξμ 

Ποϊεδοξ και ςξμ Αμςιποϊεδοϊ ςξσ. 2. Σξ Δ.. ξοίζεςαι από ςημ Γ.. για θηςεία ςοιόμ (3) 

υοϊμχμ. Σα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ είμαι επαμεκλένιμα. Σξ μέλξπ ςξσ Δ.. 

εκπίπςει ςξσ ανιώμαςξπ ςξσ για ρπξσδαίξ λόγξ (π.υ. μη επαμεκλξγή αιοεςξύ 

εκποξρώπξσ, λύρη ρυέρηπ εογαρίαπ, πξιμική καςαδίκη, κ.λ.π) με απόταρη ςηπ Γ.. και 

αμςικαθίρςαςαι με εκποόρωπξ ςξσ εςαίοξσ από ςξμ ξπξίξ ποξέουεςαι….». 

  Με ςημ αοίθμ.125/2019 απϊταρη ςξσ Πεοιτεοειακξϋ σμβξσλίξσ Α.Μ.Θ ξοίρςηκε χπ 

εκποϊρχπξπ ςηπ Πεοιτέοειαπ Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ και Θοάκηπ ρςη Γεμική σμέλεσρη ςηπ 

ΔΔΜ-Ο, ξ Πεοιτεοειακϊπ ϋμβξσλξπ κ. Ναλμπάμςηπ Κχμρςαμςίμξπ με αμαπληοχςή ςξμ 

Πεοιτεοειακϊ ϋμβξσλξ κ. Μξσλςαζά Σαοκάμ Μξσλςαζά, έχπ ςη λήνη ςηπ πεοιτεοειακήπ 

θηςείαπ. 

  ϋμτχμα δε, με ςξ ποακςικϊ ςηπ 26ηπ  (18-11-2019) σμεδοίαρηπ ςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ 

ςχμ εςαίοχμ ςηπ ΔΔΜ-Ο ΑΜ-Θ απξταρίρςηκε η ςοξπξπξίηρη ςξσ καςαρςαςικξϋ και 

ειδικϊςεοα ςξσ άοθοξσ 9 παοάγοατξπ 1 χπ ενήπ : «Άοθοξ 9-Σημ εςαιοεία διξικεί ςξ 

Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ (Δ.) απξςελξϋμεμξ απϊ δεκαπέμςε (15) μέλη ςα ξπξία ποξέουξμςαι (8) 

ΑΔΑ: 6ΨΟΝΟΡ1Υ-Ξ4Π



απϊ ςη Πεοιτέοεια Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ και Θοάκηπ, απϊ 1 απϊ ςα ένι (6) Δπιμεληςήοια 

ςηπ Πεοιτέοειαπ Α.Μ.Θ και έμα ποξςειμϊμεμξ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ Δπιμεληςηοίχμ ςηπ 

Πεοιτέοειαπ Α.Μ.Θ. Σξ Δ αμέρχπ μεςά ςξμ ξοιρμϊ ςξσ ρσμέουεςαι και ρσγκοξςείςαι ρε 

ρόμα εκλέγξμςαπ ςξμ Ποϊεδοξ και ςξμ Αμςιποϊεδοξ ςξσ. Καςά ςα λξιπά ςξ καςαρςαςικό 

παοαμέμει ωπ έυει.».  

 ςημ ίδια ρσμεδοίαρη ξοίρςηκαμ χπ μέλη ςξσ μέξσ Δ. ςηπ εςαιοείαπ, εκποϊρχπξι εςαίοχμ 

ασςήπ  και ρσγκεκοιμέμα για ςημ Πεοιτέοεια Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ και Θοάκηπ , ρϋμτχμα 

ςημ αοίθμ. ποχς.3769/7-10-2019 επιρςξλή απϊ ςημ ΠΑΜΘ, ϊπχπ ασςή οηςά αματέοεςαι  ρςξ 

ρσγκεκοιμέμξ ποακςικϊ, ξι κάςχθι: 

1. κα Ιχαμμίδξσ Αικαςεοίμη 

2. κ. Μπέλαπ Αθαμάριξπ 

3. κα Γξσδεςρίδξσ Μαογαοίςα 

4. κ. Δουάμ Μξλλά Αλλή Μεμές 

5. κ. Δοκάμ Κιξσςρξϋμ  Φαράμξγλξσ 

6. κα. Σρακίοξγλξσ Μαίοη 

7. κ. Γεχογϊπξσλξπ Λεχμίδαπ 

8. κα Σρξϋκα Δήμηςοα 

Απϊ ςξ ρσγκεκοιμέμξ ποακςικϊ δεμ ποξκϋπςει ξ ξοιρμϊπ αμαπληοχμαςικόμ μελόμ. 

     

  Με ςημ αοίθμ.ξικ.1522/7-4-2020 ποξρβαλλϊμεμη απϊταρη ςξσ Πεοιτεοειάουη Α.Μ.Θ 

ςοξπξπξιήθηκε η αοίθμ.ποχς.ξικ.3769/7-10-2019 απϊταρη ςξσ ίδιξσ και ξοίρςηκε ξ 

Σοιαμςάτσλλξπ Φαςζάκηπ ςξσ Γεχογίξσ  χπ εκποϊρχπξπ ςηπ Π.Α.Μ.Θ ρςξ  Δ. ςηπ εςαιοείαπ 

ρςη θέρη ςξσ εκλιπϊμςξπ Αθαμαρίξσ Μπέλα. 

  Με ςημ αοίθμ.ξικ.1898/4-5-2020 ποξρβαλλϊμεμη απϊταρη ςξσ Πεοιτεοειάουη Α.Μ.Θ 

ςοξπξπξιήθηκε η αοίθμ.ποχς.ξικ.3769/7-10-2019 απϊταρή ςξσ , ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με 

ςημ ξικ.1522/7-4-2020 απϊταρη,  και ξοίρςηκε ξ Αθαμάριξπ Κξλσβάπ ςξσ Γεοαρίμξσ χπ 

εκποϊρχπξπ ςηπ Π.Α.Μ.Θ ρςξ Δ. ςηπ εςαιοείαπ ρςη θέρη ςξσ Λεχμίδα Γεχογϊπξσλξσ ςξσ 

Φοήρςξσ. 

         Επειδή ρϋμτχμα με ςξμ Κόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ χπ ιρυϋει : 

«Άοθοξ 1-Πεδίξ εταομξγήπ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ Κόδικα 

Οι διαςάνειπ ςξσ Κόδικα ασςξϋ εταομϊζξμςαι ρςξ Δημϊριξ, ρςξσπ ξογαμιρμξϋπ ςξπικήπ 

ασςξδιξίκηρηπ και ρςα άλλα μξμικά ποϊρχπα δημϊριξσ δικαίξσ, εκςϊπ αμ άλλχπ ξοίζεςαι ρε 

επιμέοξσπ διαςάνειπ.  

 Διδικά ξι διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 4 έωπ 7 και ςξσ άοθοξσ 12 ςξσ παοϊμςξπ εταομϊζξμςαι 

αμαλϊγχπ ρςα μξμικά ποϊρχπα ιδιχςικξϋ δικαίξσ (Ν.Π.Ι.Δ.) πξσ αμήκξσμ ρςξ κοάςξπ ή 

επιυξοηγξϋμςαι ςακςικόπ, ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ απϊ κοαςικξϋπ πϊοξσπ καςά 

50% ςξσλάυιρςξμ ςξσ εςήριξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσπ, ρςα Ν.Π.Ι.Δ. και ςιπ Δημϊριεπ 

Δπιυειοήρειπ και Οογαμιρμξϋπ (ΔΔΚΟ) ςξσ Κεταλαίξσ Α΄ ςξσ Ν.3429/2005, καθόπ και ρςα 

μξμικά ποϊρχπα και ςιπ επιυειοήρειπ ςχμ Ο.Σ.Α, εμςϊπ ή εκςϊπ ςηπ Γεμικήπ Κσβέομηρηπ. 

Επειδή, ρςημ ποξκειμέμη πεοίπςχρη ξι δϋξ ποξρβαλλϊμεμεπ απξτάρειπ, είμαι απξτάρειπ 

μξμξμελξϋπ  ξογάμξσ ςηπ Πεοιτέοειαπ Α.Μ.Θ, ήςξι ςξσ Πεοιτεοειάουη ασςήπ επξμέμχπ 

μπξοξϋμ μα ποξρβληθξϋμ για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ εμόπιξμ ςξσ σμςξμιρςή ΑΔΜ-Θ  και μα 

ενεςαρςξϋμ αομξδίχπ απϊ ασςϊμ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 227 ςξσ Ν.3852/2010 χπ ιρυϋει. 

Επειδή, ρε κάθε πεοίπςχρη ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ Κόδικα Διξικηςικήπ 

Διαδικαρίαπ, αματξοικά με ςημ ρσγκοϊςηρη ςχμ ρσλλξγικόμ ξογάμχμ δεμ αμήκξσμ ρςιπ 

εταομξρςέεπ διαςάνειπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 1 ασςξϋ χπ ιρυϋει.  

         Επειδή,  με ςημ αοίθμ.ξικ.3769/7-10-2019 απϊταρη-επιρςξλή  ςξσ Πεοιτεοειάουη Α.Μ.Θ 

ξοίρςηκαμ ξι αμχςέοχ αματεοϊμεμξι   ξκςό (8) χπ  εκποϊρχπξι ςηπ Πεοιτέοειαπ Α.Μ.Θ ρςξ 
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Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ ςηπ εςαιοείαπ  και εμ ρσμευεία ξοίρςηκαμ χπ  μέλη ςξσ Δ. ασςήπ  απϊ 

ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ καςά άοθοξ 8 ςξσ καςαρςαςικξϋ, ήςξι απϊ  ςη Γ. χπ αμχςέοχ. 

        Επειδή με ςξ θάμαςξ ςξσ κ. Αθαμαρίξσ Μπέλα αμέκσφε η αμάγκη αμςικαςάρςαρηπ ασςξϋ. 

Επειδή ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 9 παο.2 ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ άοθοξ 8 παο. 1 ςξσ ίδιξσ 

καςαρςαςικξϋ, απξκλειρςικά  αομϊδιξ ϊογαμξ για μα ξοίρει μέλξπ ρςξ Δ. απϊ εκποϊρχπξ 

ςξσ εςαίοξσ απϊ ςξμ ξπξίξ ποξέουεςαι, είμαι η Γεμική σμέλεσρη ςηπ εςαιοείαπ.   

        Επειδή, η σπ’  αοίθμ. ξικ.1522/7-4-2020  ποξρβαλλϊμεμη απϊταρη, έουεςαι ρε απεσθείαπ 

αμςίθερη με ςημ παο.1 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ καςαρςαςικξϋ ςηπ εςαιοείαπ ρςξ ξπξίξ η Γ. 

ξοίζεςαι χπ ςξ αμόςαςξ ϊογαμξ ςηπ εςαιοείαπ έυξσρα απξκλειρςική αομξδιϊςηςα μα 

απξταρίζει για κάθε σπϊθερη πξσ ςημ ατξοά (ξοιρμόπ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ κ.λ.π), 

αλλά και ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ άοθοξ 9 ςξσ ίδιξσ καςαρςαςικξϋ  χπ ιρυϋει,  ρϋμτχμα με ςξ 

ξπξίξ ςξ Δ. αμέρχπ μεςά ςξμ ξοιρμϊ ςξσ ρσμέουεςαι και ρσγκοξςείςαι ρε ρόμα εκλέγξμςαπ 

ςξμ Ποϊεδοξ και ςξμ Αμςιποϊεδοξ ςξσ.  

        Επειδή, εμ ποξκειμέμχ  ξ ξοιρμϊπ ςξσ μέξσ μέλξσπ ςξσ Δ. ςηπ εςαιοείαπ, ςξσ 

Σοιαμςάτσλλξσ Φαςζάκη ςξσ Γεχογίξσ,  έγιμε απεσθείαπ απϊ ςξμ Πεοιτεοειάουη και ϊυι 

καςϊπιμ μϊμιμηπ ρϋγκληρηπ και απϊταρηπ  ςηπ Γ. χπ ςξ μϊμξ αομϊδιξ ϊογαμξ ποξκϋπςει  

παοάβαρη ςχμ  καςαρςαςικόμ διαςάνεχμ ςηπ εςαιοείαπ. 

 Επειδή, ρε κάθε άλλη πεοίπςχρη η σπϊδεινη ςϊρξ ςχμ ξκςό (8) αουικόμ μελόμ απϊ ςημ 

πλεσοά ςηπ ΠΑΜΘ, χπ εςαίοξσ ςηπ ΔΔΜ-Ο για ςξμ ξοιρμϊ ςξσπ χπ μέλη ςξσ Δ. καςϊπιμ 

εκλξγήπ ςξσπ απϊ ςημ Γ. ςηπ εςαιοίαπ ϊρξ και ςχμ επϊμεμχμ δϋξ πξσ ποξςάθηκαμ ποξπ 

αμςικαςάρςαρη, έλαβε υόοα απϊ αμαομϊδιξ ϊογαμξ, ήςξι ςξμ Πεοιτεοειάουη ΑΜΘ και ασςϊ 

διϊςι ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 159 ςξσ Ν. 3852/2010, ϊπχπ ιρυϋει, ξι αομξδιϊςηςεπ ςξσ 

Πεοιτεοειάουη αματέοξμςαι οηςά και απξκλειρςικά και δεμ εμπίπςει ρε ασςέπ η σπϊδεινη 

μελόμ ποξπ αμάδεινή ςξσπ χπ μέλη ςξσ Δ. ςηπ εςαιοίαπ ΔΔΜ-Ο. Η αμχςέοχ αομξδιϊςηςα 

αμήκει ρςξ Πεοιτεοειακϊ σμβξϋλιξ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 160 ςξσ Ν. 3852/2010, ϊπχπ 

ασςϊ αμςικαςαρςάθηκε με ςξ άοθοξ 93 ςξσ Ν. 4555/2018 και ιρυϋει. 

Επειδή, ρϋμτχμα με ςημ παο.2 ςξσ άοθοξσ 9 ςξσ καςαρςαςικξϋ,  ςξ Δ.. ςηπ εςαιοείαπ  

ξοίζεςαι απϊ ςημ Γ.. για θηςεία ςοιόμ (3) υοϊμχμ. Σα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ 

είμαι επαμεκλένιμα. Σξ μέλξπ ςξσ Δ. εκπίπςει ςξσ ανιόμαςξπ ςξσ για ρπξσδαίξ λϊγξ (π.υ. 

μη επαμεκλξγή αιοεςξϋ εκποξρόπξσ λϋρη ρυέρηπ εογαρίαπ, πξιμική καςαδίκη κ.λ.π) με 

απόταρη ςηπ Γ. και αμςικαθίρςαςαι με εκποόρωπξ ςξσ εςαίοξσ από ςξμ ξπξίξ 

ποξέουεςαι. 

Επειδή,  με ςημ σπ’ αοίθμ.ξικ.1898/4-5-2020 ποξρβαλλξμέμη απϊταρη επίρηπ ρϋμτχμα με 

ϊρα αμχςέοχ αμαλσςικά εκςέθηκαμ ρςξ ρκεπςικϊ ςηπ παοξϋραπ, σπάουει παοάβαρη ςχμ 

καςαρςαςικόμ διαςάνεχμ ρυεςικά με ςημ αμςικαςάρςαρη ςξσ κ. Λεχμίδα Γεχογϊπξσλξσ απϊ 

ςξμ Αθαμάριξ Κξλσβά ςξσ Γεοαρίμξσ, καθϊρξμ ασςή έλαβε υόοα με ποάνη ςξσ 

Πεοιτεοειάουη ςηπ Π.Α.Μ.Θ και ϊυι με απϊταρη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ, ήςξι ςηπ Γεμικήπ 

σμέλεσρηπ ςηπ εςαιοείαπ. 

 

     

  Με ςα δεδξμέμα ασςά και ρϋμτχμα με ϊρα έγιμα δεκςά ρςιπ ποξηγξϋμεμεπ ρκέφειπ                                                                                                                   

 

                                                      Α π ξ τ α ρ ί ζ ξ σ μ ε 

                  

   Κάμξσμε δεκςή ςημ απϊ 15-5-2020 ποξρτσγή  ςχμ Αγγελίδη Νικξλάξσ ςξσ Ιχάμμη κλπ 

(ρϋμ.7)  καςά ςχμ αοίθμ.ποχς.ξικ.1522/7-4-2020 και αοίθμ.ποχς.ξικ.1898/4-5-2020 

απξτάρεχμ ςξσ Πεοιτεοειάουη Α.Μ.Θ,  ςιπ ξπξίεπ και ακσοόμξσμε για ςξσπ λϊγξσπ πξσ 

αματέοξμςαι ρςξ ρκεπςικϊ ςηπ παοξϋραπ. 

ΑΔΑ: 6ΨΟΝΟΡ1Υ-Ξ4Π



        Καςά ςα λξιπά η αμχςέοχ απϊταρη μπξοεί μα ποξρβληθεί, ρςα αομϊδια διξικηςικά     

        δικαρςήοια εμςϊπ ςχμ ποξβλεπξμέμχμ ποξθερμιόμ                                                          

                                                             
                                                                                      Ο  σμςξμιρςήπ Α.Δ.Μ-Θ                                                                                           
                                                                     
                                                                                                          
                                                                                        Δο. Ιωάμμηπ άββαπ   
                                                                                      
 

    KΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
1. Πεοιτέοεια Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ -Θοάκηπ  

Γοατείξ Πεοιτεοειάουη 
Δκςελερςική Γοαμμαςέαπ  
Κακξσλίδη 1, 69132 Κξμξςημή   (επί απξδείνει) 

 
2. Πληοενξϋρια Δικηγϊοξ 

κα. Μαοίκα Πξσομάοα 
Λ. Ηοόχμ 5, 69132 Κξμξςημή ( επί απξδείνει) 
 

ΑΔΑ: 6ΨΟΝΟΡ1Υ-Ξ4Π
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