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ΘΕΜΑ: Εξέταση προσφυγής του κ. Αναστασίου Λάμπρου κατά της σε ορθή επανάληψη 

αριθμ. 76/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 6, 214, 224, 225, 226, 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 Π.Δ 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

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

γ) του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/08-

06-2006), όπως αυτές ισχύουν. 

δ) του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191/τΑ'). 

ε) του Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α'): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις».  

στ) των άρθρων 28 και 28Α΄ του Ν.4325/15 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47 Α/11-05-2015). 

2. Την με αριθμ. πρωτ. 15870/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 

διορισμού Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίου (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟΔΔ/26-05-2017). 
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3. Την με αριθμ. πρωτ. 7666/εγκ.11/07-02-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα «Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των 

πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α». 

4. Την σε ορθή επανάληψη με αριθμ. πρωτ. 39155/εγκ.52/10-10-2014 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών 

προσώπων και συνδέσμων των Δήμων». 

5. Την από 24-05-2017 προσφυγή του Αναστασίου Λάμπρου με την οποία στρέφεται κατά 

του κύρους της σε ορθή επανάληψη 76/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ερμιονίδας περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Ερμιονίδας. 

6. Τα λοιπά στοιχεία του σχετικού φακέλου. 

 

Αφού σκεφθήκαμε 

.  

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

παραδεκτώς. 

 Επειδή, στις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

ορίζονται τα εξής: «1.α. 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, στο άρθρο 10 παρ. 5 του Ν. 2690/9-3-99 ορίζεται ότι: «Προθεσμίες προς 

ενέργεια: 5. Οι προθεσμίες για τη Διοίκηση είναι ενδεικτικές, εκτός αν από τις διατάξεις 

που τις προβλέπουν προκύπτει ότι είναι αποκλειστικές. Οι προθεσμίες για την έκδοση 

ατομικών διοικητικών πράξεων, δυσμενών για το πρόσωπο το οποίο αφορούν αμέσως, 

είναι αποκλειστικές.». 

 Περαιτέρω, στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ιδίου νόμου ορίζονται τα εξής: 

«1. Για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισμός, με πράξη, όλων 

των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο νόμος. Ο ορισμός του 

ίδιου προσώπου με περισσότερες από μία ιδιότητες δεν επιτρέπεται…». 

 Επειδή, σύμφωνα με την συστατική πράξη της Δ.Ε.Υ.Α Κρανιδίου - νυν Δ.Ε.Υ.Α 

Ερμιονίδας (αριθμ. πρωτ. 3095/24-04-2000 ΦΕΚ 648/τ.Β΄/22-05-2000), το Διοικητικό 

Συμβούλιο αυτής αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με τους 

αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά: α) τέσσερις (4) είναι 

αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των οποίων το ένα (1) προέρχεται από την μειοψηφία. 

β) Δύο (2) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το 

αντικείμενο της επιχείρησης. γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του κοινωνικού φορέα της περιοχής 

που προτείνεται απ’ αυτόν. 

 Επειδή με την προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν ως μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α τα εξής πρόσωπα: 

1. Πάλλης Ιωάννης, αιρετός εκπρόσωπος της πλειοψηφίας, δημοτικός σύμβουλος Δ.Ε. 

Ερμιόνης 
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2. Αποστόλου Παναγιώτης, αιρετός εκπρόσωπος της πλειοψηφίας, δημοτικός σύμβουλος 

Δ.Ε. Κρανιδίου, με αναπληρωτή τον Σπανό Κωνσταντίνο, αιρετό εκπρόσωπο της 

πλειοψηφίας, Πρόεδρο της Τ.Κ. Διδύμων 

3. Τσεγκής Γεώργιος, αιρετός εκπρόσωπος της πλειοψηφίας, σύμβουλος της Δ.Κ. 

Ερμιόνης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τη Σοφικίτη Αγγελική  

4. Κατσάβελας Ηλίας, δημότης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Στάικο 

Κοσμά, δημότη  

5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, ως εκπρόσωπος της μειοψηφίας, ως τακτικό μέλος, με 

αναπληρωματικό μέλος τον Διαμαντάρα Ισίδωρο, ως εκπρόσωπο της μειοψηφίας  

6. Παπαδημητρίου Παναγιώτα, δημότισσα, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος 

την Καπόγιαννη Ελένη, δημότισσα  

7. Φασιλή Κωστούλα, εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα «ΤΟ ΦΡΑΓΧΘΙ», ως τακτικό 

μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημαράκη Κοσμά, δημότη  

 

  Επειδή ο πρώτος προβαλλόμενος ισχυρισμός, ότι, δηλαδή, η προσβαλλόμενη απόφαση 

εκδόθηκε ενάμιση μήνα αργότερα από την αρχική, δεν συνιστά νόμιμο λόγο ακύρωσής της, 

δεδομένου ότι δεν υπάρχει ρητή διάταξη νόμου με την οποία να καθορίζεται συγκεκριμένη 

προθεσμία προς τούτο. 

 Επειδή ο δεύτερος ισχυρισμός, ότι, δηλαδή, ο Ηλίας Κατσάβελας που ορίστηκε μέλος με 

την ιδιότητα του δημότη ενώ είναι και αιρετός εκπρόσωπος της πλειοψηφίας, δεν συνιστά 

νόμιμο λόγο ακύρωσης αφού δεν αντίκειται στις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 13 

παράγραφος 1 του Ν. 2690/99, δεδομένου ότι δεν συμμετέχει σε αυτό και με άλλη ιδιότητα.   

 Επειδή ο τρίτος ισχυρισμός του προσφεύγοντος, ότι, δηλαδή, ο Στάικος Κοσμάς δεν είναι 

δημότης, ούτε κάτοικος Ερμιονίδας, είναι αόριστος, και συνεπώς απορριπτέος, δεδομένου 

ότι δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο με το οποίο να αποδεικνύεται αρμοδίως η βασιμότητα 

του. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

     Απορρίπτουμε από 24-05-2017 προσφυγή του Αναστασίου Λάμπρου με την οποία 

στρέφεται κατά του κύρους της σε ορθή επανάληψη 76/2017 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 τον ενδιαφερόμενο, 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, δημοτικό 

Σύμβουλο Ερμιονίδας. 

2. Δήμο Ερμιονίδας σε δύο αντίγραφα,  

με την παράκληση την επίδοση του  

ενός στον προσφεύγοντα με σχετικό 

αποδεικτικό που θα σταλεί στην 

Υπηρεσία μας.  

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

 

 

Νικόλαος Παπαθεοδώρου 
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