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ΘΕΜΑ : Ακύρωση της 28ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού 

της 28ης Δεκεμβρίου 2015 και το σύνολο των αποφάσεων που ελήφθησαν σ’ αυτήν . 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

       Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας Υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) :Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και     της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

 2.  Τις διατάξεις του Π.Δ.138/10 (ΦΕΚ 231 Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκ/νης Δ/σης Θεσσαλίας Στ. 

Ελλάδας». 

3. Την πράξη 4 της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων 

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ  24 Α΄)’ 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 « Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α΄) 

5.  Τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες οποιοσδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων, των 

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

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

από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 238 παρ.1 εδ. α σύμφωνα με τις οποίες, «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της 

Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 

του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές 
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Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην 

ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του 

Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας 

Αποκεντρωμένης 

7. Την υπ’ αρ. 60/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  

Διακυβέρνησης, με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., Αστική και Πειθαρχική Ευθύνη αιρετών 

μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 ‘Πρόγραμμα 

Καλλικράτης’)». 

8 . Την με αρ. 11/2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα: 

«Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ». 

9. Την   από 5-1-2016 προσφυγή  του κ. Βασίλη Δημόπουλο    δημοτικού συμβούλου  της πλειοψηφίας του 

Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού  κατά το άρθρο 227 του ν.3852/2010 με την  οποία  ζητείται: « η ακύρωση του 

συνόλου των αποφάσεων της 28ης τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – 

Αιδηψού   της 28ης Δεκεμβρίου του έτους 2015  λόγω μη εκ του νόμου απαιτούμενη πλειοψηφία». 

10. Την   από 30-12-2015 προσφυγή  της  κας Ουρανίας Παπαδάκη Παπανδρέου  ,   δημοτικού συμβούλου της 

μείζονος αντιπολίτευσης  του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού , κατά το άρθρο 227 του ν.3852/2010 με την  οποία 

ζητείται: « η ακύρωση του συνόλου των αποφάσεων της 28ης τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού 

συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού   της 28ης Δεκεμβρίου του έτους 2015 λόγω μη εκ του νόμου 

απαιτούμενη πλειοψηφία». 

-Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11/2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., στην περίπτωση υποβολής προσφυγής ο 

έλεγχος αφορά καταρχήν το παραδεκτό αυτής και σε συνέχεια το βάσιμο. Εφόσον κριθεί ότι η προσφυγή 

είναι παραδεκτή, τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τις ειδικές 

προϋποθέσεις παραδεκτού της προσφυγής καθορίζουν οι διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της 

πράξης. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι: 1. το έννομο συμφέρον, 2. η  προθεσμία, και 3. η φύση της 

προσβαλλόμενης πράξης. 

-Επειδή σύμφωνα με νεότερη νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ 60/ 2010, 2081/ 2009) έχει κριθεί ότι ο δημοτικός 

σύμβουλος, εφόσον δεν έχει συμπράξει στην έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, έχει έννομο συμφέρον 

ως εκ της ιδιότητάς του αυτής, για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής των άρθρων 227 του Ν. 

3852/ 2010 και 151 ΚΔΚ. Τούτο διότι οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και 

μεριμνούν στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους για τη τήρηση της νομιμότητας (άρθρο 135, περ. Α’ 

και γ’ του ΚΔΚ).   

 - Επειδή, οι  υπό κρίση προσφυγές  ασκήθηκαν  εμπρόθεσμα γίνονται και  τυπικά δεκτές  και εξετάζονται  

περαιτέρω. 
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-Επειδή οι προσφεύγοντες   ζητούν την ακύρωση του συνόλου των αποφάσεων  που ελήφθησαν στην 28η 

τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού  της 28ης Δεκεμβρίου 2015 

διότι δεν υπήρξε η εκ του νόμου απαιτούμενη πλειοψηφία   

-Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 3463/06 και των άρθρων 225-227 του ν. 3852/2010   κατά την 

άσκηση του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των δημοτικών, κοινοτικών και των άλλων συμβουλίων, ο 

Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης διοίκησης  οφείλει να ερευνά εάν οι πράξεις είναι νόμιμες από κάθε 

άποψη.  Κατά τον έλεγχο νομιμότητας ερευνά όχι μόνο τα τυπικά στοιχεία των πράξεων, αλλά και το 

περιεχόμενο αυτών . Ερευνάται αν η ρύθμιση που επιβάλλεται με την απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με 

ισχύοντα κανόνα δικαίου,  νόμο, προεδρικό διάταγμα, κανονιστική απόφαση της διοίκησης, και Λόγοι που 

επιφέρουν την ακύρωση της πράξης είναι οι εξής :i.   αναρμοδιότητα του εκδόντος την πράξη οργάνουii.   

παράβαση τύπων της διαδικασίας iii.  παράβαση νόμου iv.  κατάχρηση  εξουσίας. 

-Επειδή με την αριθμό 119/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Ιστιάιας Αιδηψού  

ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου και στο άρθρο  4- ορίζεται ότι 

:Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου  που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης (κατά την 

εκφώνηση των ονομάτων )και με την παρουσία τους διαπιστώθηκε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν στην 

συνέχεια θεωρούνται  παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης ως προς την ύπαρξη της απαρτίας . 

 -Επειδή  στην Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β΄) «Πρότυπος 

κανονισμός λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου»  και στο άρθρο 4 -« Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου» 

ορίζεται ότι ο Γραμματέας εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων , καταγράφει τους απόντες από την 

συνεδρίαση και σημειώνει αν η απουσία τους είναι δικαιολογημένη ή όχι και αφού διαπιστωθεί απαρτία ο 

πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης  

-Επειδή με το υπ αριθμό 123/6716/20-01-2016 έγγραφό μας προς τον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού  εζητήθη η 

αποστολή των απομαγνητοφωνημένων  πρακτικών της 28ης τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου 

του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού  της 28ης Δεκεμβρίου 2015 και των αποφάσεων που ελήφθησαν σ΄ αυτήν  . 

-Επειδή με το αιθμ.    801/3-2-2016 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού ,  εστάλησαν τα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω προσβαλλόμενης συνεδρίασης  της 28η Δεκεμβρίου 2015 και 

των αποφάσεων που ελήφθησαν σ΄ αυτήν και   από τα οποία προκύπτει ότι  πριν την έναρξη της συνεδρίασης 

δεν εκφωνήθηκαν τα ονόματα των παρόντων συμβούλων  , ούτε τα ονόματα των απόντων  συμβούλων  και ο 

λόγος απουσία τους  ,δεν έχει καταγραφεί  ρητώς  το σύνολο  των παρόντων μελών   καθώς και  των απόντων 

μελών  για να διαπιστωθεί η απαρτία αφού από  τα  απομαγνητοφωνημένα πρακτικά  δεν προκύπτει  η 

καταγραφή τους  αριθμητικώς,  
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Για τους λόγους αυτούς: 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 Κάνουμε δεκτή: 1) Την   από 5-1-2016 προσφυγή  του κ. Βασίλη Δημόπουλο    δημοτικού συμβούλου  της 

πλειοψηφίας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού  , 

Και 2)  Την   από 30-12-2015 προσφυγή  της  κας Ουρανίας Παπαδάκη Παπανδρέου     δημοτικού συμβούλου 

της μείζονος αντιπολίτευσης  του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού . 

Ακυρώνουμε την  28η  τακτική συνεδρίαση   του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού της 

28ης Δεκεμβρίου 2015 και το σύνολο  των αποφάσεων που ελήφθησαν σ΄ αυτήν λόγω έλλειψης της εκ του 

νόμου απαρτίας ..  

Κατά της παρούσης αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 

152 του Ν3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. 

(άρθρο 151 του Ν.3463/2006). 

 

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
 ΓΕΝΙΚΟΥ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  

      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
  
 
 
                                                                                    ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

1)Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού  

2) Βασίλειο Δημόπουλο δημοτικό σύμβουλο 

3) Ουρανία Παπαδάκη – Παπανδρέου , δημοτικό σύμβουλο  

Εσωτ. Διανομή: 

Χρονολ. αρχείο 
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