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                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
    
 
                                             ΠΡΑΚΤΙΚΟ  2ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του άρθρου 7 του Ν.2839/2000 (πρώην άρθρου 18 του 
Ν.2218/94)  ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 
 
 

    Στην Κομοτηνή σήμερα στις 04-12-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε 

στη Δ/νση Διοίκησης (Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Ροδόπης) της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα με την αριθμ.9986/22-07-2011 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, η Επιτροπή του 

άρθρου 7 του Ν.2839/2000 (πρώην άρθρου 18 του Ν.2218/94) της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, μετά την αριθμ. οικ. 22/02-12-2020 πρόσκληση της  

Προέδρου της, όλων των μελών τακτικών και αναπληρωματικών, για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων επί των  κατωτέρω  θεμάτων  της από 04-12-2020 ημερήσιας διάταξης: 

  
1. Προσφυγή  των Τοψίδη Χριστόδουλου του Αθανασίου , Μαρκόπουλου Θεοδώρου 

του Αλεξίου κλπ, κατά της με αριθμό 160/2020 απόφασης του Π.Σ  ΑΜΘ περί 

ορισμού εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Διαχειριστική 

Έργων Στήριξης ΜΜΕ- Οικονομική Συμβουλευτική» (ΔΕΣΜ-ΟΣ) και  διαβίβαση 

αιτήσεων για τον αυτεπάγγελτο έλεγχο της ανωτέρω αποφάσεως του Π.Σ. από το 

Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Ροδόπης σύμφωνα με το υπ αριθ. πρωτ. 

12559/22-09-2020 διαβιβαστικό και τα συνημμένα αυτού. 

2. Παραπομπή στον έλεγχο νομιμότητας της υπ΄αριθ. 11/2020 αποφάσεως του 

Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Α.Μ.Θ., σχετικής με: «Έγκριση  του σχεδίου 

προκήρυξης για την απόδοση θέσης στη Λαϊκή αγορών Φερών (χειμερινή) του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου σε επαγγελματίες πωλητές (άρθρο59 

παρ.3 του Ν.4497/2017).  

3. Παραπομπή στον έλεγχο νομιμότητας της υπ΄αριθ. 166/2020 απόφασης του  

Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Α.Μ.Θ., σχετικής με «Έγκριση της Μελέτης 

Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. 

Ροδόπης, για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και 

προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά. 

4. Παραπομπή στον έλεγχο νομιμότητας της υπ΄αριθ. 115/2020 απόφασης του  

Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Α.Μ.Θ., σχετικής με «Κήρυξη αναγκαστικής 
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απαλλοτρίωσης για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «Κατασκευή γέφυρας 

Κοσμίου και ποδηλατόδρομου από Ραδιοφωνικό σταθμό έως Κόσμιο». 

5. Προσφυγή της Πρίγγα Χρυσούλας του Κων/νου, υπαλλήλου του Τμήματος 

Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Έβρου της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 

Α.Μ.Θ.  κατά : 1) της, υπ΄αριθ. 17/2019 Αποσπάσματος Πρακτικού, υπ΄αριθ. 

183/2019 απόφασης του Π,Σ. ΑΜΘ, 2) Του Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. με την επωνυμία 

«Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» νομίμως εκπροσωπουμένου και 

3) πάσης  έτερης συναφούς με την ανωτέρω.   

 
      Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν και έλαβαν μέρος: 
 

1. Όλγα Τσιρκινίδου, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρος, 

σύμφωνα με την υπ΄αριθ πρωτ. 16111/27-09-2017  (ΦΕΚ 528/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/26-10-

2017) τροποποιητική απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ.  

2. Θεανώ Καμπαρέλη, Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας & 

Πρόνοιας της Α.Δ.Μ.Θ., του κλάδου ΠΕ Δ/κού – Οικ/κού, με Α΄ βαθμό, ως 

αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Τσέγκα  

Ευαγγελίας, η οποία δήλωσε κώλυμα συμμετοχής στη  συνεδρίαση, ως προς την 

εξέταση του ανωτέρω θέματος της ημερησίας διάταξης,   

3. Κωνσταντίνος Κουρτίδης, Περιφερειακός Σύμβουλος, ως τακτικό μέλος, σύμφωνα 

με την υπ΄αριθ. 17499/05-11-2019 (ΦΕΚ1000/τ.υ.ο.δ.δ./27-11-2019) τροποποιητική 

απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. 

 

       Επίσης, παρέστη η Παναγοπούλου Αθηνά, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικού – 

Οικονομικού Ν. Ροδόπης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης του κλάδου 

ΠΕ Δ/κού – Οικ/κού με Α’ βαθμό, ως Γραμματέας της ανωτέρω Επιτροπής. 

 

     Η  Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία αυτής, κήρυξε την 

έναρξη της  συνεδρίασης και την εξέταση  του θέματος που αναφέρεται  στην από 04-12-

2020  ημερησία διάταξη: 

 

    ΘΕΜΑ 1ον:  Προσφυγή  των Τοψίδη Χριστόδουλου του Αθανασίου , Μαρκόπουλου 

Θεοδώρου του Αλεξίου κλπ, κατά της με αριθμό 160/2020 απόφασης του Π.Σ  ΑΜΘ 

περί ορισμού εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Διαχειριστική Έργων 

Στήριξης ΜΜΕ- Οικονομική Συμβουλευτική» (ΔΕΣΜ-ΟΣ) και  διαβίβαση αιτήσεων για 

τον αυτεπάγγελτο έλεγχο της ανωτέρω αποφάσεως του Π.Σ. από το Τμήμα 
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Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Ροδόπης σύμφωνα με το υπ αριθ. πρωτ. 12559/22-09-

2020 διαβιβαστικό και τα συνημμένα αυτού. 

 

    

   Ενώπιον της Επιτροπής εμφανίστηκαν πριν την έναρξη της συζητήσεως της υπό κρίση 

παραπομπής, η κ. Πουρνάρα Μαρίκα του Λουκά, Δικηγόρος του Δ.Σ. Ροδόπης (Α.Μ.316     

),   ως πληρεξούσια δικηγόρος των προσφευγόντων και ο κ. Εξακουστός Κωνσταντίνος του 

Αναστασίου, Περιφερειακός Σύμβουλος και προσφεύγων, ο κ. Χατζηπέμου Χρήστος του 

Αριστείδη, Περιφερειακός Σύμβουλος και  καταγγέλων, καθώς και ο κ. Παπαθεοδώρου 

Χρήστος του Θεοδώρου, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,  οι οποίοι αφού ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους , 

κατέθεσαν και σχετικά έγγραφα, απεχώρησαν. 

 

Η   Εισηγήτρια  του  θέματος  και Πρόεδρος της Επιτροπής  διάβασε την εισήγησή της, που 

έχει ως εξής: 

«Εισήγηση επί της από 11.9.2020  προσφυγής των Χριστόδουλου Τοψίδη κ.λ.π. συν. 5  
Περιφερειακών Συμβούλων κατά της υπ΄αριθμ. 160/2020 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης . 
 1. Στις 11.09.2020 κατατέθηκε στην Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 2839/2000   της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΜΘ) η με  αριθμό πρωτ. εισερχ.  
11/11.09.2020  προσφυγή του Χριστόδουλου Τοψίδη κ.λ.π. συν. 5  κατά της υπ΄ αριθμ. 
160/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης (ΠΑΜΘ). 
2. Με την υπό κρίση προσφυγή οι προσφεύγοντες αιτούνται  την ακύρωση  της απόφασης 
160/2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ με την οποία ορίστηκαν  οκτώ (8) 
εκπρόσωποι  της ΠΑΜΘ προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστική Έργων Στήριξης 
ΜΜΕ-Οικονομική Συμβουλευτική» (Δ.Ε.Σ.Μ.-Ο.Σ.). 
3. Από τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι η κρινόμενη προσφυγή 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 και 
της με αριθμό 36156/2000 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης «Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπών του άρθρου 18 ν. 2218/1994» (ΦΕΚ Β΄ 
1388), η δε παρούσα Επιτροπή, αρμοδίως, κατά χρόνο, επιλαμβάνεται της εξετάσεώς της 
δεδομένου ότι τα κρίσιμα για την έκδοσή της στοιχεία, περιήλθαν στην Επιτροπή στις    
18.11.2020 με το από 17.11.2020  έγγραφο του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της ΠΑΜΘ (αριθμ. πρωτ. εισερχ. της Επιτροπής 21/18.11.2020). 
4.Οι προσφεύγοντες  έχουν έννομο συμφέρον καθώς σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 227 
του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 118  ν.4555/2018, δικαίωμα για την 
άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου 
δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία 
ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν.  
5.Επί της προσφυγής αυτής εκθέτω και εισηγούμαι τα ακόλουθα: 
 Ο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ορίζει τα εξής : 
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Άρθρο 225, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 116 του ν. 4555/2018 (Α΄133/19.7.2018)  
(Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας): «1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων 
και των περιφερειών, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο 
νομιμότητας στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, β) 
την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, αν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., γ) …..2. Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο 
νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα 
στοιχεία που είναι αναγκαία για την νόμιμη έκδοσή της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και 
οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμελλητί και κάθε επιπλέον 
στοιχείο που ζητείται από την ΑΥΕ Ο.Τ.Α.3. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ελέγχει τη νομιμότητα της 
απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην 
ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Η μη έκδοση της ειδικής πράξης του 
προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του Επόπτη Ο.Τ.Α.4….». 
Άρθρο 226, όπως αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 117  ν.4555/2018, (Αυτεπάγγελτος έλεγχος 
νομιμότητας): «1. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε 
απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών 
προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία 
δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευτεί ή εκδοθεί.2. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι 
σύνδεσμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν αμελλητί κάθε στοιχείο 
που ζητείται από την ΑΥΕ Ο.Τ.Α. με σκοπό την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας. 3….». 
Άρθρο 227, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 118  ν.4555/2018, (Ειδική διοικητική 
προσφυγή- Αιτήσεις θεραπείας). « 1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να 
προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, 
των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, 
ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., 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 πλήρη 
γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής 
και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ` αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.2. ….3… 4….5. Ο 
Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) 
μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση 
θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής 
προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων 
δικαστηρίων». 
Άρθρο 238, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 131 του  ν.4555/2018, (Εποπτεία των Ο.Τ.Α. 
μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. - Μετάταξη στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. προσωπικού 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων - Έναρξη λειτουργίας ΑΥΕ Ο.Τ.Α.). «1. Μέχρι την έναρξη 
λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, 
ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές 
του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α` 114), 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, Α` 21), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 2. Όπου στα ανωτέρω άρθρα αναφέρεται ο Επόπτης Ο.Τ.Α., κατά 
το μεταβατικό διάστημα, νοείται ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όπου 
αναφέρεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. της ΑΥΕ Ο.Τ.Α., νοείται ο 
Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ή της αντίστοιχης Διεύθυνσης 
στην οποία υπάγεται η εποπτεία των Ο.Τ.Α. της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όπου 
αναφέρεται υπάλληλος της ΑΥΕ Ο.Τ.Α., νοείται υπάλληλος της οικείας Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης.3.…..4….5. Οι πράξεις των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου αυτών, των επιχειρήσεων τους, των συνδέσμων, καθώς και προσφυγές που 
εκκρεμούν προς έλεγχο νομιμότητας και εκκρεμείς πειθαρχικές διώξεις, κατά το χρόνο έναρξης 
λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των 
ανωτέρω Επιτροπών, διαβιβάζονται στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν από 
την περιέλευσή τους στην εν λόγω Υπηρεσία.6...». 
6. Από τα στοιχεία του φακέλου που τέθηκαν υπόψη μου προκύπτουν τα εξής: Σύμφωνα με 
το  άρθρο 9 του καταστατικού  της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία 
«Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ-Οικονομική Συμβουλευτική ΑΜΘ» και το διακριτικό 
τίτλο «ΔΕΣΜΟΣ» και κατ΄εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 163 και 196 του ν. 
3852/2010, μετά την ακύρωση από το Συντονιστή της ΑΔΜΘ προγενέστερων αποφάσεων 
του Περιφερειάρχη της ΑΔΜΘ περί ορισμού και αντικατάστασης μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της ως άνω εταιρείας, το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΑΜΘ με την 
προσβαλλόμενη υπ΄αριθμ. 160/2020 απόφασή του όρισε οκτώ (8) πρόσωπα ως εκπροσώπους 
της ΠΑΜΘ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά της  απόφασης αυτής ασκήθηκε η κρινόμενη 
προσφυγή από τους ήδη προσφεύγοντες με την ιδιότητα του Περιφερειακού Συμβούλου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ με την οποία ζητούν την ακύρωση της απόφασης 
λόγω παραβίασης : α)της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 4623/2019, β)του κανονισμού 
λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου και γ) του άρθρου 170 παρ. 6 του ν. 3852/2010. 
7. Στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν.4623/2019 (Α΄134) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του 
άρθρου  177 του ν. 4635/2019 (Α΄167) και ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο έκδοσης της 
προσβαλλόμενης απόφασης  ορίζεται: «1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών 
διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη 
διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των 
συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των 
μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού 
συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα 
μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή 
υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους 
ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με 
τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που 
εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου 
εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, 
θεωρούνται νόμιμες. Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται 
διαπιστωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση 
που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με 
απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο 
συμβούλιο.». 
 
Κατά την αιτιολογική έκθεση της ως άνω διάταξης  «…Με το άρθρο 6 εισάγονται ρυθμίσεις 
για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των δήμων και 
των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΥΑ, ώστε να επιτυγχάνεται σε κάθε 
περίπτωση ότι η πλειοψηφία προέρχεται από τον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο Δήμαρχος ή 
ο Περιφερειάρχης, ώστε να μπορεί να διοικηθεί το νομικό πρόσωπο και να λαμβάνονται 
αποφάσεις, οι οποίες απηχούν τη λαϊκή εντολή...». 
 
Κατά τη γραμματική διατύπωση της ως άνω διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 4623/2019  
προϋποθέσεις εφαρμογής  αυτής  είναι να πρόκειται για συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου 
νομικού προσώπου της Περιφέρειας και να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διάταξη νόμου, 
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προεδρικού διατάγματος και άλλης κανονιστικής πράξης που να προβλέπει τον ορισμό μελών 
στη διοίκηση του νομικού προσώπου της Περιφέρειας  με συγκεκριμένη αναλογία. 
 
8. Κατά το άρθρο 196 του ν. 3852/2010  όπως ισχύει «1. Αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα οι οποίες έχουν συσταθεί από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και νομαρχιακά 
διαμερίσματα περιέρχονται στις περιφέρειες. Εφεξής, η Σύσταση αστικής εταιρίας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα από περιφέρειες ή άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
επιτρέπεται μόνον, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά από ειδική νομοθετική ρύθμιση ή 
από το κανονιστικό πλαίσιο εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων και με την προϋπόθεση 
της συμβατότητας της δράσης αυτών, με τις εθνικές πολιτικές και την εθνική και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία, εφόσον αφορούν εδαφική συνεργασία. Κατ` εξαίρεση, οι 
περιφέρειες δύνανται να συμμετέχουν, μετά από απόφαση του περιφερειακού 
συμβουλίου, σε περισσότερες της μιας αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
εδρεύουν εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους και έχουν ως σκοπό την αντιμετώπιση 
προβλημάτων που αφορούν στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και θέματα πρόληψης 
αυτών.2…3. Δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση των αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, εκτός εάν προβλέπεται η επιχορήγηση τέτοιων εταιρειών από ειδική 
νομοθετική διάταξη.  Οι ετήσιες εισφορές, τις οποίες οι περιφέρειες υποχρεούνται να 
καταβάλλουν ως εταίροι, σύμφωνα με το καταστατικό τους, σε αστικές εταιρίες μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις οποίες συμμετέχουν, δεν θεωρούνται επιχορήγηση. 
Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί ή καταβάλλεται από περιφέρεια, στο πλαίσιο 
συμμετοχής της στην καταβολή της ετήσιας εισφοράς προς τις ανωτέρω εταιρίες, δεν 
συνιστά επιχορήγηση και η καταβολή του είναι νόμιμη. 4. Το προσωπικό προσλαμβάνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994  όπως ισχύουν. Για τη σύναψη συμβάσεων 
μίσθωσης έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως 
ισχύουν.5…  6. Οι αστικές εταιρίες τηρούν λογιστικά βιβλία Γ` κατηγορίας με τη 
διπλογραφική μέθοδο για την οικονομική διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας τους 
από την πρώτη διαχειριστική περίοδο, που αρχίζει μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που τα βιβλία αυτά τηρούνται κατά τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Β.Σ., υποκαθιστούν την οριζόμενη από τον Κώδικα αυτόν 
υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β` και Γ` κατηγορίας». 
 
 9. Εν προκειμένω η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστική 
Έργων Στήριξης ΜΜΕ-Οικονομική Συμβουλευτική ΑΜΘ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΜΟΣ» 
συστάθηκε την  29-10-1996 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 επ. ΑΚ με έδρα την 
Κομοτηνή. Κατόπιν σχετικής τροποποίησης του καταστατικού στις 24-2-2011  κατ΄εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 3852/2010, η ΠΑΜΘ ανέλαβε πλήρως τα μερίδια των καταργημένων 
Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της 
Περιφέρειας οι οποίες είχαν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 73 του π.δ. 30/1996. Κατά το 
άρθρο 2 του καταστατικού η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε ορισμένου χρόνου με 
δυνατότητα παράτασης. Σκοπός της εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
καταστατικού της, η ανάληψη και διαχείριση, ως ενδιάμεσου φορέα, εθνικών κοινοτικών 
και των διαρθρωτικών ταμείων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, για την ανάπτυξη και 
τον εκσυγχρονισμό κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της ΠΑΜΘ. Κατά 
το άρθρο 7 του καταστατικού, τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις 
της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ κατά 
το άρθρο 8 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της 
εταιρείας στην οποία μετέχουν τα μέλη της εταιρείας δια των νομίμων εκπροσώπων τους ή 
των αναπληρωτών τους όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 714 και 723 ΑΚ. Κατ΄άρθρο 
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9 του από 24-02-2011 καταστατικού «1.Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), 
αποτελούμενο από δέκα πέντε (15) μέλη τα οποία προέρχονται από οκτώ (8) από την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, από ένα από τα έξι  (6)  Επιμελητήρια της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., και  ένα (1) από την Εταιρεία Διαχείρισης της Περιουσίας του Δ.Π.Θ. Το 
Δ.Σ. αμέσως μετά τον ορισμό του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.2…». Εξάλλου σύμφωνα με το  άρθρο 11 του 
καταστατικού όπως τροποποιήθηκε με το από 24-10-2011 πρακτικό συνεδρίασης της 13ης 
Γενικής Συνέλευσης το οποίο καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου 
Ροδόπης με αύξ. αριθμό 220/25-10-2011 «Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται από την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και ο Αντιπρόεδρος ορίζεται από τους 
εκπροσώπους των Επιμελητηρίων». 
 
10. Με το από 30-12-2016 πρακτικό της 23ης έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων που 
δημοσιεύθηκε στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Ροδόπης με αριθμό 1/14-2-2017 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης ποσοστού 3,6% του εταιρικού κεφαλαίου της 
εταιρείας  από την ΠΑΜΘ προς τα Επιμελητήρια που είχε αποφασιστεί με την υπ΄αριθμ. 
198/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ και η αντίστοιχη 
τροποποίηση του  καταστατικού (άρθρο 5). Σύμφωνα με το πρακτικό αυτό, τα ποσοστά 
συμμετοχής των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκαν και έχουν 
σήμερα ως εξής: 1) ΠΑΜΘ 49,212 %, 2) Επιμελητήριο Έβρου 8,145 %, 3)Επιμελητήριο 
Ροδόπης 8,145 %, 4)Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης 8,145%, 
5)Επιμελητήριο Ξάνθης 8,145%, 6)Επιμελητήριο Καβάλας 8,145 %, 7) Επιμελητήριο 
Δράμας 8,145 %, 8) Εταιρεία Διαχείρισης της περιουσίας του Δ.Π.Θ. 0,960% και 9)Εθνική 
Αναπτυξιακή Βορείου Ελλάδος 0,960%. 
 Επισημαίνεται ότι πριν την ως άνω τροποποίηση του καταστατικού, όταν δηλαδή το 
ποσοστό συμμετοχής της ΠΑΜΘ στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχονταν σε 52,812%, όσον 
αφορά τη νομική υπόσταση της εταιρείας, κατά την άποψη του Υπουργείου Εσωτερικών, 
αυτή, αποτελεί «επιχείρηση» ΟΤΑ β΄βαθμού κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 
2190/1994, παρότι δεν έχει την έννοια της δημοτικής ή κοινωφελούς επιχείρησης ούτε είναι 
ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ και προπάντων είναι αστική και μάλιστα μικτή και όχι  αμιγής 
εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τούτο διότι η ΠΑΜΘ βρέθηκε να κατέχει μετά 
τον Καλλικράτη ποσοστό άνω του  50% στο κεφάλαιό της (βλ. 198/2016 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ). 
11. Επειδή μετά την  διαμόρφωση του ποσοστού συμμετοχής της ΠΑΜΘ στο εταιρικό  
κεφάλαιο της εν θέματι εταιρείας  σε 49,212% ήτοι σε ποσοστό κατώτερο του 50%, η 
εταιρεία  δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο της Περιφέρειας ΑΜΘ  με την έννοια του άρθρου 6 
παρ. 1 του ν.4623/2019. Επιπλέον δεν υπάρχει εν προκειμένω κάποια συγκεκριμένη διάταξη 
νόμου, προεδρικού διατάγματος και άλλης κανονιστικής πράξης που να προβλέπει τον 
ορισμό μελών στη διοίκηση της εταιρείας με συγκεκριμένη αναλογία όπως απαιτεί η ως άνω 
διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του ν. 4623/2019 αλλά η ανάγκη ορισμού μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου εκ μέρους της ΠΑΜΘ με συγκεκριμένη αναλογία συνάγεται  από 
την ιδιωτική βούληση των εταίρων όπως αποτυπώθηκε στο άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού 
της. Επομένως η 160/2020 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ  δεν 
εκδόθηκε κατ’ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας ούτε η έκδοσή της αποβλέπει στην άμεση 
θεραπεία συγκεκριμένου δημόσιου σκοπού της Περιφέρειας ΑΜΘ. Και τούτο διότι κατά την 
έκδοση της ως άνω απόφασης, το Περιφερειακό Συμβούλιο  δεν άσκησε εξουσία ως δημόσια 
αρχή, δηλαδή ως όργανο διοίκησης Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄βαθμού, αλλά 
ενήργησε ως μέτοχος αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με νομική προσωπικότητα  (πρβλ. 
ΣτΕ 1639,1640/2019). Επομένως οι ισχυρισμοί των προσφευγόντων περί ακυρότητας της 
προσβαλλόμενης απόφασης λόγω παράβασης της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 
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4623/2019 και του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά την έκδοσή 
της είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. 
 
12. Κατ΄άρθρο 170 παρ. 6 του ν. 3852/2010  «6. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του 
περιφερειακού συμβουλίου, με ευθύνη του γραμματέα, δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο 
σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και το περιεχόμενο 
τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της περιφέρειας, παράλληλα με 
άλλες διατάξεις που προβλέπουν τυχόν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των αποφάσεων 
του περιφερειακού συμβουλίου». Εν προκειμένω η προσβαλλόμενη υπ΄αριθμ. 160/2020 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ, λήφθηκε στη συνεδρίαση της 21ης 
Αυγούστου 2020,ημέρα Παρασκευή και συγκεκριμένα η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε τις 
πρώτες πρωϊνές ώρες της 22ας Αυγούστου 2020. Ο  προβλεπόμενος  από την ως άνω 
διάταξη πίνακας των θεμάτων της υπ΄αριθμ. 8/21-08-2020 συνεδρίασης όπου 
συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η προσβαλλόμενη απόφαση, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας στις 26-08-2020 ήτοι εντός τριών (3) ημερών μετά τη 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το λόγο ότι η 22α και 23η Αυγούστου 2020 
ήταν εξαιρετέες ημέρες (Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα). Επομένως η τριήμερη 
προθεσμία του άρθρου 170 παρ. 6 του ν. 3852/2010 άρχισε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 
και έληγε την Τετάρτη 26 Αυγούστου οπότε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας ΑΜΘ ο σχετικός πίνακας θεμάτων. Κατά συνέπεια και ο τρίτος λόγος της 
κρινόμενης προσφυγής θα πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. 
 
Κατ΄ακολουθία των ανωτέρω αναφερομένων, εισηγούμαι να απορριφθεί η με  αριθμό πρωτ. 
εισερχ.  11/11.09.2020  προσφυγή του Χριστόδουλου Τοψίδη κ.λ.π. συν. 5 Περιφερειακών 
Συμβούλων  κατά της υπ΄αριθμ. 160/2020 απόφασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΠΑΜΘ)  ως αβάσιμη». 
 

       Η Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε όλα τα στοιχεία του σχηματισθέντος 

φακέλου, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού σκέφθηκε κατά 

Νόμον, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ   τα εξής:  

Την απόρριψη της με αριθμό πρωτ. εισερχ.11/11.09.2020 προσφυγής του 
Χριστόδουλου Τοψίδη κ.λ.π. συν. 5 Περιφερειακών Συμβούλων κατά της υπ΄αριθμ. 
160/2020 απόφασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης (ΠΑΜΘ) ως αβάσιμη, σύμφωνα με τις σκέψεις που εκτέθηκαν 
αναλυτικά ανωτέρω και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
 

 

                                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   2/2020 

 

 

 

  

 

                                             

  

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 
 

            ΟΛΓΑ  ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΟΥ                  
                ΠΑΡΕΔΡΟΣ  ΝΣΚ 

 
              Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
              ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

ΑΘΗΝΑ  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ   
ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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