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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 ΘΕΜΑ: Απόρριψη της  από 21.09.2017 προσφυγής του ∆ήµου 

Τρικκαίων 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.- Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του 

περιβάλλοντος» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν. 

3010/2002 «Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 

96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης κλπ.» (Α’ 91) και ισχύει. 

  

2.- Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων  και  

δραστηριοτήτων και ρύθµιση  αυθαιρέτων  σε συνάρτηση µε δηµιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου κλπ.» (Α’ 209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  

3.- Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87). 

 

4.- Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Κατάταξη δηµοσίων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε 

το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.4014/21.9.2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

 

5.- Τις διατάξεις της  υπ’ αριθµ. Οικ. 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων 

κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των 

άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν.4014/2011 … (Β΄ 964).  

  

6.- Τις διατάξεις της υπ΄αρ. οικ. 1649/45/14.1.2014 ΚΥΑ «Εξειδίκευση των 

διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού ……… κατά την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄ κλπ» (Β΄ 

45).  

 7.- Τις διατάξεις της υπ΄αριθµ. Οικ. 48693/5.10.2012 απόφασης του Υπουργού 

και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
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«Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

(Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ κ.λ.π. (Β΄2703). 

   

8.- Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3200/1955 «Περί ∆ιοικητικής 

Αποκέντρωσης» (Α΄97) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του 

ν.2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.» (Α΄ 107). 

      

9.-Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1884/104587/ΠΕ2016/24.08.17 (Α∆Α:6ΣΞΨΟΡ10-Λ36) 

ΑΕΠΟ του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,  

µε θέµα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία 

σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση βιορευστών ισχύος 500KWe, 

φερόµενης ιδιοκτησίας στης «ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.», στη θέση 

«ΤΗΓΑΝΑΣ» της Τ.Κ. Βαλτινού του ∆ήµου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, µετά από τη σύµφωνη γνώµη του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Θεσσαλίας –Στερεάς 

Ελλάδας».  

 

10.- Την από 21-09-2017 εµπρόθεσµη προσφυγή (κατ΄άρθρο 

8.ν.3200/1955) του αυτοδιοικούµενου πρωτοβάθµιου οργανισµού τοπικής 

αυτοδιοίκησης, νοµικού προσώπου δηµόσιου δικαίου (Ο.Τ.Α.) µε την 

επωνυµία ∆ήµος Τρικκαίων  που κατατέθηκε  στο Γραφείο Υπουργού την 

25.09.2017 µε Α.Π.:Εισερχ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/20339/5964 και στρέφεται κατά 

της  στο στοιχείο 9  αποφάσεως. 

  

    Η προσβαλλόµενη  απόφαση  αφορά Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 

για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας µε καύση βιορευστών ισχύος 500KWe, φερόµενης ιδιοκτησίας 

της «ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.», στη θέση 

«ΤΗΓΑΝΑΣ» της Τ.Κ. Βαλτινού του ∆ήµου Τρικκαίων της Π.Ε. 

Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, µετά από τη σύµφωνη γνώµη του 

Περιφερειακού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

(ΠΕ.Σ.Π.Α.) Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας.  

 

   Επειδή µε την υπό κρίση προσφυγή  που κατατέθηκε  στο Γραφείο 

Υπουργού την 25.09.2017 µε Α.Π.: Εισερχ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/20339/5964 ο 

∆ήµος Τρικκαίων  στρέφεται κατά της ανωτέρω   αποφάσεως  του 

Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 

και αιτείται την ακύρωση της για τους λόγους  που αναλύονται στο 

αιτιολογικό.  

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1, Κεφαλαίο Α, 

παρ.2 εδάφιο 45.-Α.3 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (Α΄87), στo Nοµό Τρικάλων έχει συσταθεί ο ∆ήµος 

Τρικκαίων µε έδρα τα Τρίκαλα.    

Επειδή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 εδάφιο ιβ του άρθρου 72 

ν.3852/2010 «1. Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης 

και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις 
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ακόλουθες αρµοδιότητες: … ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών 

στις διοικητικές αρχές». Στην προκειµένη περίπτωση άσκησης της από 

21-9-2017 προσφυγής του ∆ήµου Τρικκαίων δεν έχει περιέλθει, 

αποσταλεί, διαβιβασθεί, προσκοµισθεί ή κατατεθεί στην υπηρεσία µας η 

προαπαιτούµενη βάσει του νόµου απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Τρικκαίων για την υποβολή της υπό κρίση προσφυγής, µε 

αποτέλεσµα να µην είναι παραδεκτή η άσκησή της, αλλά ούτε και από το 

περιεχόµενο της υπό κρίση προσφυγής τεκµαίρεται ότι έχει τηρηθεί η 

ανωτέρω αναφερόµενη και απαιτούµενη εκ του νόµου απόφαση. Ως εκ 

τούτου, προσφυγή που υποβάλλεται χωρίς την προηγούµενη έκδοση της 

απαιτούµενης εκ του νόµου σχετικής απόφασης της αρµόδιας επιτροπής 

είναι απορριπτέα ως ασκηθείσα απαραδέκτως.  

 

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό κρίση προσφυγή του ∆ήµου 

Τρικκαίων είναι ανοµιµοποίητη και για το λόγο αυτό,  που εξετάζεται   

αυτεπαγγέλτως, πρέπει να απορριφθεί και συνεπώς παρέλκει η εξέταση 

των προβαλλόµενων µε αυτήν λόγων ακύρωσης.   

   

Για τους λόγους αυτούς  

                                                  Αποφασίζουµε 

Απορρίπτεται η από 21.09.2017 προσφυγή του ∆ήµου 

Τρικκαίων κατά το σκεπτικό. 

 

                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                                                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ  

Κοινοποίηση: 

1.Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας  
Γενική ∆/νση Χωροταξικής Πολιτικής  
∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Θεσσαλίας 
Τµήµα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού  

Σωκράτους 111 

41110 Λάρισα      

2.∆ήµος Τρικκαίων 

Ασκληπιού 18  

42131   

Τρίκαλα 

Ε.∆. 

Σταύρου ∆ήµητρα 

Χρον. Αρχείο  
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