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ΘΕΜΑ:   Εξέταση προσφυγής  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 6, 65, 107,  225, 227, 238 και 280 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/07-06-2010). 

β) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/08-06-2006). 

γ) του Π.Δ 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου» (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27-12-2010). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 4, 5, 20, 21  και  23 Ν. 1069/80 (ΦΕΚ - 191 Α')  «Περί κινήτρων 

δια την ίδρυσιν  Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Την με αριθμ. πρωτ. 7666/εγκ.11/07-02-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά 

στην εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων 

Ο.Τ.Α. 

4. Την με αριθμ. 270/2014 (ΑΔΑ:6ΩΠΗΩΡΡ-ΒΒΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ερμιονίδας που αφορά την ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου. 
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5. Την αριθμ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/06-02-2015) 

«Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 

Χώρας». 

6. Το με αριθμ. πρωτ. 5751/11-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης περί άσκησης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων της Χώρας. 

7. Την από 5-7-2016 προσφυγή του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, «Προοδευτική 

Συμμαχία Ερμιονίδας» κ. Αναστασίου Λάμπρου, με την οποία στρέφεται κατά του κύρους της 

αριθμ. 117/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με την νομιμότητα ψήφισης 

της 107/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Ερμιονίδας, και ειδικότερα 

καθώς αυτή ψηφίσθηκε από την πλειοψηφία των παρόντων μελών και όχι από την απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  

8. Τα λοιπά στοιχεία του σχετικού φακέλου.  

Αφού σκεφθήκαμε 

- Επειδή,  η κρινόμενη προσφυγή ασκείται με έννομο συμφέρον, εμπροθέσμως και εν γένει 

παραδεκτώς.  

-  Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ορίζονται τα 

εξής:  «1α. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των 

συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή 

από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής…».  

- Επειδή,  σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 1069/80 ορίζεται ότι: «3. Με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης που εγκρίνεται από το δημοτικό ή 

κοινοτικό συμβούλιο του δήμου ή κοινότητας στον οποίο ανήκει η επιχείρηση καθορίζονται όλα 

τα σχετικά με τη λειτουργία του δικτύου υδρεύσεως και ιδίως ο τρόπος του καθορισμού κάθε 

φορά της τιμής του ύδατος, της διανομής αυτού, τα σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης με το 

δίκτυο υδρεύσεως, τη διακοπή των συνδέσεων, την εγγύηση χρήσεως υδρομετρητών, τις 

διακλαδώσεις του δικτύου, τα υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα, οι υπόχρεοι καταβολής των τελών 

υδρεύσεως πάσης φύσεως και οι υποχρεώσεις τους, καθώς και οι αντίστοιχες από αυτά κυρώσεις 

και γενικά κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων 

ύδρευσης της επιχείρησης». 

- Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25 Ν. 1069/80 που αφορά τιμολόγια, ορίζεται: «1. 

"Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία υδρεύσεως και αποχετεύσεως» 

- Επειδή, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζονται τα εξής: «το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν  υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά.  Σε 

περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Εάν κατά τον υπολογισμό της 

πλειοψηφίας  προκύπτει δεκαδικός αριθμός άνω του ημίσεως της μονάδας, τότε αυτός 

στρογγυλοποιείται  στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα». 

- Επειδή, σύμφωνα με το εδ. 7 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας,  «Το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά με άλλη διάταξη…..» 
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- Επειδή, τόσο από την προσφυγή, όσο και από τα στοιχεία του φακέλου, προκύπτει, ότι, η 

προσβαλλόμενη απόφαση υπερψηφίσθηκε από τα δεκατρία  (13) μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου, επί συνόλου είκοσι ένα (21) παρόντων, δηλαδή από την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών. 

- Επειδή, η προσβαλλόμενη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 

αριθμ. 107/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Ερμιονίδας,  συζητήθηκε 

ως τακτικό θέμα, σε προγραμματισμένη συνεδρίαση. 

- Επειδή, δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά για τον τρόπο λήψης των 

συγκεκριμένων εγκριτικών αποφάσεων,  το Δημοτικό Συμβούλιο βάσει της παρ. 4 του άρθρου 

96 του Ν.3463/2006, ορθά έλαβε την απόφαση με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

μελών του.  

Αποφασίζουμε 

Απορρίπτουμε την από 5-7-2016 προσφυγή του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης 

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας» κ. Αναστασίου Λάμπρου,  κατά του κύρους της αριθμ. 

117/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας, για τους λόγους που 

διαλαμβάνονται στο σκεπτικό της παρούσας. 

 

    Κατά της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί προσφυγή από τους ενδιαφερόμενους, 

εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίησή της, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που εδρεύει στην Τρίπολη (Γεωργίου Α΄ 17-21 Τρίπολη – Τ.Κ. 

221 00).   

 

      Κοινοποίηση 

1. κ. Αναστάσιο Λάμπρου 

Επικεφαλής  Δημοτικής Παράταξης  

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας» 

 (με αποδεικτικό παραλαβής) 

2.  Δήμο Ερμιονίδας 

3. Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας 

 

Εσωτερική διανομή 

 Τμήμα Δ/κού – Οικονομικού (2) 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου 

 

 

 

Διονύσιος Παναγιωτόπουλος 

Γενικός Διευθυντής  

Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής 

 

ΑΔΑ: 7ΒΦΓΟΡ1Φ-ΠΗΚ


		2016-08-25T09:34:28+0300
	Athens




