
AΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  7ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ TΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΟΥ 

Ν.3463/06 (ΦΕΚ 298/05-09-2011) ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 

           Η Επιτροπή αυτή, με μέλη τους : τον Παναγιώτη Σταύρου, Δικαστικό Πληρεξούσιο του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αναπληρωτής Πρόεδρος και  τον  Άγγελο Νεστορίδη, μέλος 

του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης , αναπληρωματικό   μέλος  που συγκροτήθηκε με την  υπ’ 

αριθμ. 11617/12-08-2011  απόφαση του Γενικού  Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 298/05-09-2011 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων 

Διοίκησης) και τροποποιήθηκε με την υπ΄αρίθμ.27500/31-03-2021 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 277/08-04-2021 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών 

Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 1 του 

Ν.3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”,  συνεδρίασε μετά από την με αριθ. 

73/16-8-2021 νόμιμη πρόσκληση όλων των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, στα 

Γραφεία του Τμήματος Διοικητικού–Οικονομικού Ν.Ροδόπης της Διεύθυνσης Διοίκησης 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, Παρασίου 4-Κομοτηνή, την 24-08-2021  ημέρα 

Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ., παρουσία και του Γραμματέα της Επιτροπής Κων/νου Μπλέτσα, 

υπαλλήλου του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού  Ν. Ροδόπης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας- Θράκης. 

 

   Η Πρόεδρος της Επιτροπής Όλγα Τσιρκινίδου Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ.  δεν συμμετείχε λόγω 

ετήσιας, τακτικής  άδειας . 

 

  Το τακτικό μέλος της Επιτροπής  Ιωάννα Χατζηαντωνίου, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου 

Ροδόπης  (σχετική η με αριθμ.πρωτ. εισερχομένου της Ειδικής  Επιτροπής 75/24-08-2021 δήλωση 

κωλύματος), το τακτικό μέλος της Επιτροπής  Βασίλειος Δέλκος, Δημοτικός Σύμβουλος 

Αλεξανδρούπολης  (σχετική η με αριθμ.πρωτ. εισερχομένου της Ειδικής  Επιτροπής 76/24-08-2021 

δήλωση κωλύματος) και το αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής Λεωνίδας Παππάς , Δημοτικός 

Σύμβουλος Καβάλας (σχετική η με αριθμ.πρωτ. εισερχομένου της Ειδικής  Επιτροπής   78/24-08-

2021 δήλωση κωλύματος), δεν προσήλθαν, λόγω κωλύματος, παρότι προσκλήθηκαν  νομίμως και 

εμπροθέσμως. 

 

Το τακτικό μέλος της Επιτροπής Βασίλειος Δέλκος, Δημοτικός Σύμβουλος  Αλεξανδρούπολης 

δεν  μπορεί να συμμετάσχει στην εξέταση του δεύτερου  θέματος,  δεδομένου ότι, κωλύεται, προς 

τούτο, καθόσον, αυτό, αφορά σε έλεγχο νομιμότητας πράξεως,  που έχει εκδοθεί από όργανο του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης. 
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      Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία αυτής, 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και την εξέταση  των θεμάτων της  από 24-8-2021  

ημερήσιας διάταξης:   

 

Θέμα 1ο: Προσφυγή του Δήμου Προσοτσάνης κατά της υπ. αρίθμ. 109432/15-6-2021 προσφυγής 

του ενώπιον του Συντονιστή της ΑΔΜΘ. 

 

Θέμα 2ο: Προσφυγή των Ευαγγέλου Λαμπάκη του Κωνσταντίνου και Χρήστου Γερακόπουλου του 

Ευστρατίου κατά της υπ. αρίθμ.131165/5-7-2021 απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. 

 

 

Θέμα 2ο: Προσφυγή των Ευαγγέλου Λαμπάκη του Κωνσταντίνου και Χρήστου Γερακόπουλου του 

Ευστρατίου κατά της υπ. αρίθμ.131165/5-7-2021 απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. 

 

Eνώπιον της Επιτροπής, εμφανίστηκαν ο Ευάγγελος Λαμπάκης και ο Σάββας Μανουσόπουλος 

νομικός σύμβουλος του Δήμου Αλεξ/πολης , οι οποίοι, αφού ανέπτυξαν προφορικά τις  απόψεις 

τους , αποχώρησαν. 

 

Ο Αναπληρωτής  Πρόεδρος  της Επιτροπής και Εισηγητής του θέματος Παναγιώτης Σταύρου , 

διάβασε την εισήγηση του, η οποία έχει ως εξής: 

 

I.Εκδικάζεται, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Κ.Δ.Κ., κατά τη συνεδρίαση της 

24.08.2021,  η από 02.08.2021 (η οποία υποβλήθηκεστην Γραμματεία της Ειδικής Επιτροπής στις 

02.08.2021, έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 71/02.08.2021 και τόσο η προσβαλλόμενη πράξη, όσο και 

τα κρίσιμα για την έκδοση της στοιχεία, διαβιβάσθηκαν ενώπιονΕιδικής Επιτροπής του άρθρου 152 

του ν. 3463/2006 στις 11.08.2021 και έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου 72/11.08.2021)ασκηθείσα 

προσφυγήτων Ευάγγελου Λαμπάκη του Κων/νου και Χρήστου Γερακόπουλου του Ευστρατίουκατά 

της με αριθμ. πρωτ. 131165/05-07-2021απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης και κατά της με αρ. 216/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

Με την προσβαλλόμενη απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης, απορρίφθηκε η από 28-05-2021 προσφυγή των Ευάγγελου Λαμπάκη και Χρήστου 

Γερακόπουλου κατά της υπ’αριθμ. 216/21 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης αναφορικά με την λήψη απόφασης : α) για την έγκριση της οικονομοτεχνικής 

μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Αλεξανδρούπολης, 

Σουφλίου & Σαμοθράκης β) για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων 

ΑΔΑ: ΩΖΙ9ΟΡ1Υ-91Θ



Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου & Σαμοθράκης, γ) για την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της 

εταιρείας, δ) για τη συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, 

και ε) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες, για τους 

λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό  της ανωτέρω απόφασης. 

 

II. α)ΟΝ. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ορίζει τα εξής : 

Άρθρο 225 (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) την αγορά και εκποίηση, λόγω πώλησης ή δωρεάς 

κατά κυριότητα, ακινήτων, δ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ε) τη μίσθωση ακινήτων 

από τρίτους, στ) τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων, ζ) την ίδρυση πάσης φύσεως νομικών 

προσώπων, τη συμμετοχή σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα, καθώς και τη λύση και τη θέση σε 

εκκαθάριση νομικών προσώπων, [η) τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, με την επιφύλαξη 

του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 100]και θ) τη 

διεξαγωγή δημοτικού ή περιφερειακού δημοψηφίσματος.Στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. αποστέλλονται προς 

έλεγχο νομιμότητας και οι αποφάσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων 

Ύδρευσης - Αποχέτευσης και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. που αφορούν: α) 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, γ) αγορά και 

εκποίηση ακινήτων, δ) σύναψη δανείων, ε) ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, 

εάν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., στ) μίσθωση 

ακινήτων από τρίτους και ζ) τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, με την επιφύλαξη της 

περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 100. Ειδικά, για τις ΔΕΥΑ, εκτός από τις παραπάνω 

αποφάσεις, αποστέλλονται επιπλέον προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις εκείνες που αφορούν 

την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και του τεχνικού προγράμματος έργων, καθώς 

και κάθε τροποποίησή τους. Επίσης, αποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των 

Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, εφόσον υπάγονται στις περιπτώσεις των προηγούμενων 

εδαφίων της παραγράφου αυτής, καθώς και ο προϋπολογισμός τους. Οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις αυτών κοινοποιούνται στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α.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 
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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 περιέλευση 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. Εκθέσεις τακτικού ή έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου 

σε Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών, από ορκωτούς ελεγκτές ή από υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, 

που διενεργείται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις νόμου ή Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, 

διαβιβάζονται υποχρεωτικά στον Επόπτη Ο.Τ.Α., για την παρακολούθηση και υλοποίηση των 

σχετικών συστάσεων ή πορισμάτων.». 

Άρθρο 226 (Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας): «1. 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. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνώμη του Συμβουλίου Εποπτών Ο.Τ.Α. και της Επιτροπής Συντονισμού και Ελέγχου Εποπτείας 

Ο.Τ.Α., μπορεί να προβλέπεται η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σύμφωνα με συγκεκριμένες 

ποσοστώσεις ανά κατηγορία πράξης ή ανά Ο.Τ.Α., με τη χρήση μεθόδων εκτίμησης κινδύνου, 

καθώς και η διαδικασία μέσω της οποίας η ΑΥΕ Ο.Τ.Α. θα λαμβάνει γνώση των εκδιδόμενων 

πράξεων, η μέθοδος ανάρτησης ή ηλεκτρονικής διακίνησης της σχετικής αλληλογραφίας, καθώς και 

κάθε άλλο σχετικό θέμα». 

Άρθρο 227 (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. Προσφυγή 

επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης 

παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 

παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας 

πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του 

ενδιαφερομένου.3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των 

παραλείψεων της παραγράφου 2, οι προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής 
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προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης 

θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ` αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής 

προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 

2690/1999 (Α` 45).4. 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. 

Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 

επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει 

κοινωνικούς σκοπούς. 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: «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 Διοίκησης2. 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 Διοίκησης και με 

τοάρθρο 283 παρ. 4: «….Από την έναρξη λειτουργίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων 

καταργούνται οι περιφέρειες που έχουν ιδρυθεί με τον ν. 2503/1997 και υπεισέρχονται αυτοδικαίως 

από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των καταργούμενων περιφερειών…..».  

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου151 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08.06.2006) 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»: «Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον 

μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα που εκδίδονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 149 και 150, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του επόμενου άρθρου, εντός 
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προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε 

γνώση αυτής.», ενώ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 152 του ιδίου νόμου: «1. Στην έδρα 

κάθε Περιφέρειας συνιστάται τουλάχιστον μία (1) τριμελής Ειδική Επιτροπή που αποτελείται 

από……….2. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας, και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της…..5. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και 

Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αποζημίωση 

των μελών της Επιτροπής και του Γραμματέα αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες, κάθε φορά, 

διατάξεις. Θέματα λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 

Σύμφωνα με την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση της πιο πάνω παρ. 5 του άρθρου 152 του ΚΔΚ με αριθμό 

31925/06.06.2007 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης «Κανονισμός λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών 

κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας» (ΦΕΚ Β΄1020/22.06.2007):«Η 

λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα 

της Περιφέρειας που εκδίδονται στο πλαίσιο της άσκησης εποπτείας επί των πράξεων των οργάνων των 

δήμων και κοινοτήτων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου διέπεται από τον παρόντα 

κανονισμό. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς, με την παρούσα, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι 

διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της Διοίκησης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, 

ΦΕΚ Α΄45) (Άρθρο 1)», «Εξέταση προσφυγής. 1. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει προσφυγές που ασκούνται 

ενώπιον της από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και στρέφονται κατά των αποφάσεων ή 

παραλείψεων του γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 149 και 150 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006). Η Ειδική Επιτροπή αποφασίζει 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της προσφυγής σε αυτήν….4. Η 

Ειδική Επιτροπή, εφόσον η προσφυγή έχει ασκηθεί παραδεκτά, ασκεί έλεγχο νομιμότητας μόνο επί των 

λόγων ακύρωσης που προβάλλονται με την προσφυγή κατά της πράξης του Γενικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας (Άρθρο 4 παρ. 1 και 4)». 

 

β.-Επειδή, η προθεσμία των τριάντα ημερών που τάσσεται από το άρθρο 152 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων για να εξετασθεί η προσφυγή είναι μεν αποκλειστική, αρχίζει, όμως, σε περίπτωση που 

αυτή κατατεθεί απευθείας στην ίδια την επιτροπή, από την λήψη της πράξης και των στοιχείων που 

προβλέπονται από τον νόμο για την έκδοσή της και είναι κρίσιμα για την διάγνωση της υπόθεσης 

(πβλ. ΣτΕ 734/2011, 2115/2009 7μ,. 2242/2008 7μ.), τα δε εδάφια δ΄και ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 

4 της με αριθμό 31925/06.06.2007 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β΄ 1020) αναφορικά με τη μη αναστολή της αποκλειστικής προθεσμίας της 
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παραγράφου 1 του αυτού άρθρου, αφορούν, κατά τη ρητή διατύπωση της διάταξης την παροχή 

επιπλέον εγγράφων και όχι την περιέλευση στην Ειδική Επιτροπή της προσβαλλόμενης πράξης και 

των κρισίμων για την έκδοσή της εγγράφων. Επομένως, εν προκειμένω, με δεδομένο ότι ο σχετικός 

φάκελος με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα και κρίσιμα για τη διάγνωση της υπόθεσης στοιχεία, 

διαβιβάσθηκαν στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, δυνάμει του με αριθμό 

170520/11.08.2021 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης(Γενική Δ/νση 

Εσωτερικής Λειτουργίας-Δ/νσηΔιοίκησης-Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό Ν. Έβρου), στις 11.08.2021, 

λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 72/11.08.2021, η Επιτροπή τυγχάνει χρονικά αρμόδια, 

προκειμένου να αποφανθεί επί της  υποβληθείσας προσφυγής. 

γ.-Επειδή, από τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται διαδικασία κατασταλτικού ελέγχου 

νομιμότητας των πράξεων των οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, η οποία διαρθρώνεται σε δύο 

επίπεδα. Σε πρώτο βαθμό αρμόδιος είναι ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η δε Επιτροπή 

του άρθρου 152 έχει αρμοδιότητα να αποφαίνεται, ύστερα από άσκηση προσφυγής, μόνο επί των 

εκτελεστών πράξεων του Συντονιστή, ο δε έλεγχος νομιμότητας περιορίζεται μόνο επί των λόγων 

ακύρωσης που προβάλλονται κατά της πράξης του Συντονιστή(άρθρο 4 παρ. 4 της κατ’ 

εξουσιοδότηση εκδοθείσας 31925/6.6.2007 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ΦΕΚ Β΄ 1020). Σε κάθε περίπτωση, δεν υπόκεινται σε άσκηση 

προσφυγής απ’ ευθείας ενώπιον της Επιτροπής οι πράξεις των οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.  

δ.-Επειδή με δεδομένο ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε στις 05.07.2021, η δε προσφυγή 

υποβλήθηκε στις 02-08-2021 στην Γραμματεία της Ειδικής Επιτροπής και τόσο η προσβαλλόμενη 

πράξη, όσο και τα κρίσιμα για την έκδοση της στοιχεία, διαβιβάσθηκαν ενώπιον της Ειδικής 

Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 στις 11.08.2021 και έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου 

72/11.08.2021,θεωρούμε ότι ασκήθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 151 Κ.Δ.Κ. δηλαδή 

εντός της τριακονθήμερης προθεσμίας και ως εκ τούτου θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω.    

 

ΙΙΙ.Επειδή, από τα στοιχεία του διαβιβασθέντος φακέλου προκύπτουν τα εξής: 

1. Στις 10.08.2020εκδόθηκε η υπ’αρ. 165/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η σκοπιμότητα σύστασης του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης.  

2.Στις 16.12.2020 εκδόθηκε η υπ’αρ. 268/20 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με την οποία δεν εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η λήψη απόφασης σχετικά 

με τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και 

Σαμοθράκης.  
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3.Στις 27.04.2021 εκδόθηκε η υπ’αρ. 216/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε ησύσταση Αναπτυξιακού 

Οργανισμού των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης. 

4. Κατά της πιο πάνω απόφασης στράφηκαν οι προσφεύγοντες με την από 28.05.2021 προσφυγή 

τους ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

5. Με την υπ’αρ. 131165/05.07.2021 προσβαλλόμενη απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, απορρίφθηκε η από 28-05-2021 προσφυγή των 

δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ευάγγελου Λαμπάκη και Χρήστου Γερακόπουλουκατά της υπ’αριθμ. 

216/21 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με την λήψη 

απόφασης : α) για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση 

Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου & Σαμοθράκης β) για τη 

Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου & Σαμοθράκης, γ) για 

την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας, δ) για τη συμμετοχή του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, και ε) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων 

για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό  της 

ανωτέρω απόφασης. 

 

IV. Κατά της υπ’αρ.πρωτ. 131165/05.07.2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης,στρέφονται με την κρινόμενη προσφυγή οιΕυάγγελος Λαμπάκης και 

ΧρήστοςΓερακόπουλος. 

 

V.- Επί της ως άνω απόφασης του  Συντονιστή  ΑΔΜΘ και της κρινόμενης προσφυγής 

παρατηρούμε τα ακόλουθα:  

 

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3463/06  (ΦΕΚ - 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και της με αριθμό 3125/6.6.2007 απόφασης του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Κανονισμός λειτουργίας της Ειδικής 

Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας>> (ΦΕΚ 1020/22.6.2007, τ. Β΄) και, ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 

4 της πιο πάνω υπ. απόφασης « …4. Η Ειδική Επιτροπή εφόσον η προσφυγή έχει ασκηθεί 

παραδεκτά ασκεί έλεγχο νομιμότητας μόνο επί των λόγων ακύρωσης που προβάλλονται με την 

προσφυγή κατά της πράξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας». 

Από τα πιο πάνω παρατιθέμενα, προκύπτει, ότι δεν καταλείπεται ευχέρεια στην παρούσα Επιτροπή 

άσκησης αυτεπάγγελτης έρευνας λόγων νομιμότητας σε αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης και, τούτο, λόγω του ότι η κρίση της Επιτροπής οριοθετείται από τα σφάλματα που 
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αποδίδει ο προσφεύγων στην απόφαση του Γ.Γ. και τα οποία συγκροτούν και τους αντίστοιχους 

λόγους προσφυγής.   

         Εξάλλου, από τις ίδιες, πιο πάνω, διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 31925/2007 Υπουργικής Απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, συνάγεται ότι το περιεχόμενο του εγγράφου της ενώπιον της Ειδικής 

Επιτροπής του άρθρου αυτού προσφυγής, πρέπει να φέρει και τα εξής στοιχεία: 

I. Να στρέφεται κατά συγκεκριμένης πράξης του Γ. Γ. της οικείας Περιφέρειας 

(ήδη, Αποκεντρωμένης Διοίκησης), την οποία και να μνημονεύει με ακρίβεια. 

II. Να ιστορεί συγκεκριμένους λόγους οι οποίοι να θεμελιώνουν το αίτημα της 

ακύρωσής της και οι οποίοι να στρέφονται κατά της νομιμότητος της προσβαλλόμενης πράξης του 

Γ. Γ. 

III. Να εμπεριέχει σαφώς καθορισμένο αίτημα. 

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 2 ΑΚ, ο νόμος διατηρεί την ισχύ του, εφόσον άλλος κανόνας δικαίου δεν 

τον καταργήσει ρητά ή σιωπηρά. Τούτο συμβαίνει όταν από την έννοια του περιεχομένου 

προκύπτει κατά τρόπο σαφή ότι ο νεότερος νόμος αποσκοπεί στην κατάργηση του παλαιού, γενικού 

ή ειδικού, και μάλιστα με ρύθμιση του ίδιου θέματος κατά τρόπο αντίθετο και ασυμβίβαστο προς 

αυτή του παλαιού. Έτσι η αρχή της κατάργησης του προγενέστερου νόμου με νεότερο δεν 

εφαρμόζεται όταν ο νεότερος νόμος είναι γενικός και ο παλαιός ειδικός, εκτός αν από την έννοια 

του περιεχομένου του νεότερου νόμου προκύπτει ότι αυτός αποσκοπούσε στην κατάργηση και του 

ειδικού νόμου (Α.Π. 284/2014, Α.Π. 413/2003). 

3.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

ορίζεται ότι “1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός 

από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του 

δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.....”.  

4.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκαν, προστέθηκαν και 

ισχύουν ορίζεται ότι “1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και 

την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: .... ιε) Αποφασίζει για: .... κ) 

Αποφασίζει για την ίδρυση ή συμμετοχή του Δήμου σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. του άρθρου 

2 του ν. 4674/2020 (Α' 53).[Προστέθηκε η περίπτωση κ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 72 με την παρ. 1 

του άρθρου 65 του Ν. 4795/21, ΦΕΚ-62 Α/17-4-21].  2. Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής είναι αποκλειστικές. Με ειδική απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα, η Οικονομική 

Επιτροπή μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο 

για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. Με 
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απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να 

μεταβιβάζει περαιτέρω αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή....”. 

5.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4674/20 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν ορίζεται ότι “6. Έως την 30ή.6.2021, οι δήμοι, οι περιφερειακές ενώσεις τους και οι 

περιφέρειες μπορούν να λάβουν αποφάσεις για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, για την 

προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και των δικτύων δήμων ή 

περιφερειών στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή για τη συμμετοχή τους σε Αναπτυξιακούς 

Οργανισμούς. Λειτουργούσες αναπτυξιακές εταιρείες των Ο.Τ.Α. και δίκτυα δήμων ή περιφερειών 

που μετατρέπονται σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς οφείλουν να προσαρμόζουν τη μετοχική τους 

σύνθεση κατά την παρ. 2. Μετά τη μετατροπή αναπτυξιακής εταιρείας ή δικτύου σε Αναπτυξιακό 

Οργανισμό, οι τελευταίοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοι. Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α., 

και δίκτυα που λειτουργούν και δεν μετατρέπονται σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, συνεχίζουν να 

λειτουργούν και να διέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του 

άρθρου 121 και της παρ. 8 του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 

114). Για τις εταιρείες αυτές, δεν έχουν εφαρμογή τα άρθρα 3 και 4.”.  

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4674/20 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν ορίζεται ότι “3. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους 

ΟΤΑ ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου 

του ν. 3845/2010 (Α΄ 65)....”. 

7.Ακόμη,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει ορίζεται “1. Η εκμίσθωση ακινήτων των δήμων γίνεται με δημοπρασία. Η δημοπρασία 

επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά για μία (1) φορά, εάν δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης. Αν η 

δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της 

οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο. 2. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου, επιτρέπεται η εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία: α) Αν η ετήσια πρόσοδος του υπό 

εκμίσθωση ακινήτου δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. β) Αν πρόκειται για 

την εκμίσθωση ακινήτων των δήμων στο δημόσιο, σε άλλους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

α΄ και β΄ βαθμού, σε επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, σε 

Ν.Π.Δ.Δ., σε οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, σε συνεταιρισμούς για την ικανοποίηση 

των αναγκών τους, καθώς και σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α΄ 5), εφόσον η 

πλειοψηφία του συνεταιριστικού τους κεφαλαίου ανήκει σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, επιχειρήσεις 

και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εν γένει. 

Για την εκμίσθωση σε συνεταιρισμούς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 9 του 

άρθρου 186. γ) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, θεάτρων και 

κινηματοθεάτρων ή άλλων χώρων, για επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, αφού το 
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δημοτικό συμβούλιο εκτιμήσει την ποιότητα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν. Στην 

περίπτωση (β), η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των μελών του. Το μίσθωμα των ακινήτων των περιπτώσεων α΄ και β΄ 

καθορίζεται από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186....”. 

8.Στις διατάξεις των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 2 του Ν. 4674/20 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν ορίζεται ότι «1.Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Αναπτυξιακοί 

Οργανισμοί») είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού των ΟΤΑ, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του 

δημοσίου συμφέροντος. Σκοπός των Αναπτυξιακών Οργανισμών είναι, ιδίως: α) η από κοινού με 

τους ΟΤΑ εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, β) η 

ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ, μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής 

και τεχνικής υποστήριξης, γ) η ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής, δ) η υλοποίηση δράσεων 

και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, ε) η 

εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης, στ) η εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ 

στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και ζ) η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η 

συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή των σχετικών πολιτικών. Η περιοχή 

παρέμβασης των Αναπτυξιακών Οργανισμών καθορίζεται με το οικείο καταστατικό.» Για την 

επίτευξη των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν την εκτέλεση δράσεων 

κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, 

επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.... 5.α. 

....Στον ΚΕΥ προβλέπεται υποχρεωτικά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.... 6. Έως την 30ή.6.2021, 

οι δήμοι, οι περιφερειακές ενώσεις τους και οι περιφέρειες μπορούν να λάβουν αποφάσεις για τη 

σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, για την προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών 

ανωνύμων εταιρειών και των δικτύων δήμων ή περιφερειών στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή για 

τη συμμετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Λειτουργούσες αναπτυξιακές εταιρείες των 

Ο.Τ.Α. και δίκτυα δήμων ή περιφερειών που μετατρέπονται σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς 

οφείλουν να προσαρμόζουν τη μετοχική τους σύνθεση κατά την παρ. 2. Μετά τη μετατροπή 

αναπτυξιακής εταιρείας ή δικτύου σε Αναπτυξιακό Οργανισμό, οι τελευταίοι καθίστανται καθολικοί 

διάδοχοι. Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α., και δίκτυα που λειτουργούν και δεν 

μετατρέπονται σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, συνεχίζουν να λειτουργούν και να διέπονται από το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 και της παρ. 8 του άρθρου 

265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114). Για τις εταιρείες αυτές, δεν έχουν 

εφαρμογή τα άρθρα 3 και 4.».   

9.Σύμφωνα με την αριθμ. 37260/200/16-06-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

αναφέρεται “A.8 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Απόφαση για 

τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Η απόφαση λαμβάνεται με 
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απόλυτη πλειοψηφία .... · Στην απόφαση αυτή καθορίζονται η επωνυμία.... · Αναλογική εφαρμογή 

επίσης της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 3463/2006, περί εκπόνησης σχετικής 

οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας.... · Οι μετοχές που θα διατηρούν δήμοι ....   · Περαιτέρω 

και ειδικώς για μετόχους ΟΤΑ....        · Περιεχόμενο του καταστατικού.... · Εταιρική  Επωνυμία.... · 

Έδρα της εταιρείας ....      · Διάρκεια της εταιρείας....  · Ύψος και τρόπος  καταβολής του 

κεφαλαίου....”. 

10. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν ορίζεται ότι “1. Οι αναθέτουσες αρχές που κρίνουν ότι δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή η 

τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής, μπορούν ιδίως: α) να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, 

κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 12, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την 

εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης,...”. 

11.Με τον πρώτο λόγο ακύρωσης,οι προσφεύγοντες προβάλουν ότιμη νομίμως μεταφέρθηκε η 

αρμοδιότητα για την λήψη της κρίσιμης απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 

Είναι γενικώς αποδεκτό ως οιονεί "αξίωμα" (πρβλ. και άρθρο 2 του ΑΚ) ότι κατ' αρχήν ο 

μεταγενέστερος νόμος καταργεί τον προγενέστερο. Εν προκειμένω, η ισχύς του προηγούμενου 

νόμου και συγκεκριμένα των διατάξεων του Ν. 3852/2010, από τις οποίες δεν προέκυπτε ως 

αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ενός Δήμου η σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού και 

βάσει του οποίου είχε εκδοθεί η υπ’αρ. 268/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αλεξανδρούπολης, έπαψε να είναι σε ισχύ αφ’ής στιγμής υπάρχει νέος νόμος και συγκεκριμένα το 

άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 4795/2021, που μεταφέρει την αρμοδιότητα για την λήψη της 

συγκεκριμένης απόφασης σε άλλο Όργανο του Δήμου. 

Συνεπώς, με βάση τα αναλυτικώς παρατιθέμενα ανωτέρω,η υπ’αριθμ. 268/20 απόφαση (περί μη 

έγκρισης του εν λόγω αναπτυξιακού οργανισμού) λήφθηκε, ορθώς, στις 16-12-2020  από το 

δημοτικό συμβούλιο διότι κατά την ημερομηνία λήψης της δεν περιλαμβάνονταν στις σχετικές 

διατάξεις για τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής η ίδρυση ή συμμετοχή του Δήμου σε 

Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. Η,δε, απόφαση για την ίδρυση του εν λόγω οργανισμού λήφθηκε, 

ορθώς, στις 27-04-2021  από την οικονομική επιτροπή διότι κατά την ημερομηνία λήψης της 

περιλαμβάνονταν στις σχετικές διατάξεις για τις αρμοδιότητές της η ίδρυση ή συμμετοχή του Δήμου 

σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α.  

Κατ΄ οριζόμενα στις  διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκαν, προστέθηκαν 

και ισχύουν, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης και της σύστασης ή 

συμμετοχής του Δήμου σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α., είναι αποκλειστικές και ανήκουν μόνο σ΄ 

αυτή, το δημοτικό συμβούλιο δεν δύναται να αποφασίζει για θέματα που ανήκουν στις 

αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής 

μεταβιβάζονται στο δημοτικό συμβουλίου μόνο εφόσον το κρίνει η ίδια,  και δεν προβλέπεται καμία 
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ειδική εξαίρεση ή απαγόρευση που να πηγάζει από προηγούμενη σχετική απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου.  

Άρα, η προσβαλλόμενη απόφαση λήφθηκε από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο σύμφωνα και κατ΄ 

εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ο πρώτος λόγος της προσφυγής πρέπει να απορριφθεί. 

12.Με τον δεύτερο λόγο ακύρωσης, οι προσφεύγοντες προβάλουν ότι η υπ’αρ. 165/2020 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου περί σκοπιμότητας ίδρυσης του Αναπτυξιακού Οργανισμού, η οποία 

συμπεριλήφθηκε στην υπ’αρ. 268/2020 απορριπτική απόφαση για την σύσταση του αναπτυξιακού 

Οργανισμού, θεωρείται και αυτή απορριφθείσα. 

Εν προκειμένω,το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθμ. 268/2020 απόφασης του δημοτικού 

συμβουλίου δεν περιλαμβάνει ακύρωση ή ανάκληση της προγενέστερης απόφασής του με  αριθμό 

165/2020 περί σκοπιμότητας σύστασης αναπτυξιακού οργανισμού από το δήμο Αλεξανδρούπολης. 

Η απλή αναφορά της αριθμ. 165/2020 απόφασης του Δ.Σ. στα έχοντας υπόψη  μεταγενέστερου 

θέματος του δημοτικού συμβουλίου, που δεν έτυχε έγκριση από αυτό, δεν την καθιστά άκυρη ή 

ανακληθείσα.    

Συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση συμπεριλαμβάνει στα έχοντας υπόψη  προγενέστερη 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που δεν έχει ακυρωθεί, δεν έχει ανακληθεί και εξακολουθεί να 

έχει νομική ισχύ. 

Ως εκ τούτου και αυτός ο λόγος δέον όπως απορριφθεί. 

13. Με τον τρίτο λόγο ακύρωσης οι προσφεύγοντες προβάλουν ότι η απόφαση περί σύστασης του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού είναι καταχρηστική, δεδομένης της ύπαρξης αναπτυξιακής εταιρίας και 

μάλιστα με εταίρους τους τρεις Δήμους. 

Εν προκειμένω,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4674/20 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν,αναφέρεται με σαφήνεια ότι δήμοι μπορούν να λάβουν αποφάσεις για 

την σύσταση  Αναπτυξιακού Οργανισμού και για την προσαρμογή υφιστάμενων αναπτυξιακών 

ανωνύμων εταιρειών ή για τη συμμετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Οι ανωτέρω 

διατάξεις έχουν δυνητικό χαρακτήρα. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διατάξεις όροι που 

απαγορεύουν την σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού σε περίπτωση που υφίστανται αναπτυξιακές 

εταιρείες που δύναται να προσαρμοστούν.      

Συνεπώς, η απόφαση της οικονομικής επιτροπής για σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού, παρόλο 

που υφίσταται αναπτυξιακή εταιρεία, λήφθηκε σύμφωνα και κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω 

διατάξεων. 

Άρα και αυτός ο λόγος πρέπει να απορριφθεί. 

14. Με τον τέταρτο λόγο ακύρωσης οι προσφεύγοντες προβάλουν ότι σύμφωνα με το καταστατικό 

της εταιρίας αλλά και την νομοθεσία που διέπει την σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού 

απαγορεύεται ρητά η άμεση ή έμμεση χρηματοδότησή του από τους δήμους. 

ΑΔΑ: ΩΖΙ9ΟΡ1Υ-91Θ



Εν προκειμένω,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύειορίζεται η διαδικασία μίσθωσης του ακίνητου του δήμου μέσω της οποίας προκύπτει ο 

μισθωτής, ο πραγματικός χώρος μίσθωσης καθώς και το χρηματικό ποσό του μισθώματος 

εγκεκριμένα από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του δήμου Αλεξανδρούπολης.  

Η υπ’αρ. 216/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης δεν έχει 

εγκρίνει την μίσθωση του εν λόγω κτηρίου κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. Ο λόγος, δε, 

αυτός της προσφυγής προβάλει στοιχεία που δεν είναι βέβαια, δεν έχουν προσδιοριστεί επακριβώς 

και κυρίως θα εγκριθούν και θα προσδιοριστούν με άλλη απόφαση συλλογικού οργάνου του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης. Ως εκ τούτου ο λόγος αυτός τυγχάνει απορριπτέος ως αορίστως και 

απαραδέκτως προβληθείς. 

 Αλλά σε κάθε περίπτωση και λαμβανομένου υπόψιν του γεγονότος ότι πρόκριμα για τη διερεύνηση 

της ύπαρξης άμεσης ή έμμεσης χρηματοδότησης είναι το ύψος του μισθώματος λεκτέα είναι τα 

εξής:Από τις προαναφερόμενες διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 

προκύπτει ότι την εκμίσθωση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων ο νόμος την προβλέπει, κατ' αρχήν, 

για την εξυπηρέτηση ταμιευτικών σκοπών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως. Ειδικότερα, η 

εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις αποβλέπει, 

όπως έχει κριθεί, στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού οικονομικού αποτελέσματος και στην 

εξυπηρέτηση ταμιευτικών σκοπών των Ο.Τ.Α., οι δε συναπτόμενες συμβάσεις είναι συμβάσεις 

ιδιωτικού δικαίου. Επομένως, οι διαφορές που γεννώνται από τις συμβάσεις αυτές ή από πράξεις 

που προηγούνται της συνάψεώς τους μεταξύ των προσώπων που πρόκειται να μετάσχουν στον 

συμβατικό δεσμό, ως συμβαλλόμενοι, είναι ιδιωτικές και εκδικάζονται από τα πολιτικά δικαστήρια. 

Τα ανωτέρω δεν μεταβάλλονται, άνευ ετέρου, όταν το υπό εκμίσθωση ακίνητο βρίσκεται εντός ή 

αποτελεί τμήμα κοινοχρήστου χώρου. Και τούτο, διότι, η φύση των ανωτέρω διαφορών ως 

διοικητικών ή μη δεν προσδιορίζεται μόνον, εφ` όσον πρόκειται για μετέχοντα στον συμβατικό 

δεσμό πρόσωπα, από τον χαρακτήρα του υπό εκμίσθωση ακινήτου και ιδίως από το ενδεχόμενο η 

εκμίσθωσή του να ενέχει παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος κατά το άρθρο 970 του Αστικού 

Κώδικα. Προσδιορίζεται, επίσης, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, από τον ειδικότερο 

σκοπό της υπό κατάρτιση συμβάσεως ως σκοπό δημοσίου συμφέροντος, καθώς και από το αν ο 

συμβατικός δεσμός διέπεται από εξαιρετικό νομοθετικό ή κανονιστικό καθεστώς ή από εξαιρετικές 

ρήτρες (πρβλ. ΣτΕΟλομ. 891/2008, επίσης 137/2010 σε συμβούλιο, 512/2009 σε συμβούλιο, 

3627/2009, 814/2002 κ.ά.).Λαμβανομένης υπ' όψη, στην προκειμένη περίπτωση, της σκοπουμένης 

χρήσεως του μισθίου, η αριθ. 216/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης, ακόμα και αν ήθελε κριθεί ότι περιέχει οιαδήποτε μνεία περί έγκρισης της 

μισθώσεως του επίμαχου ακινήτου, όσον αφορά το σκέλος αυτό, δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική 

πράξη, αλλά πράξη διαχειρίσεως της ιδιωτικής του περιουσίας, ληφθείσα στα πλαίσια συμβάσεως 
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ιδιωτικού δικαίου και εντασσόμενη στην διαδικασία δημιουργίας σχέσεων ιδιωτικού δικαίου (Σ.τ.Ε. 

257/2011, 2660/05, 1050/05, 1925/02).  Συνεπώς ο κρινόμενος λόγος της προσφυγής, 

στρεφόμενος κατά της υπ’αρ.131165/05-07-2021 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτoς, δεδομένου ότι, η αριθ. 

216/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όσον αφορά αυτό το 

σκέλος της, στερείται εκτελεστότητος. Μη εκτελεστή διοικητική πράξη αποτελεί και η 131165/05-

07-2021 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, κατά το 

σκέλος αυτό. Και τούτο, διότι, πράξη εκδιδόμενη επί αποφάσεως στερούμενης εκτελεστότητας 

στερείται, επίσης, εκτελεστότητας, δεν υπόκειται σε προσφυγή και δεν παράγει έννομες συνέπειες 

(ΣτΕ 2965/2009, 11/2009, 998/2008). 

Ως εκ τούτου, ο λόγος αυτός δέον όπως απορριφθεί ως απαραδέκτως ασκηθείς και για αυτό τον 

λόγο πέραν των ανωτέρω αναφερομένων. 

15. Με τον πέμπτο λόγο ακύρωσης οι προσφεύγοντες προβάλουν ότι δεν υφίσταται σκοπιμότητα 

και αναγκαιότητα δημιουργίας Αναπτυξιακού Οργανισμού και κατ’επέκταση δεύτερης τεχνικής 

υπηρεσίας. 

Εν προκειμένω,στις διατάξεις των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 2 του Ν. 4674/20 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν για την σύσταση, τους επιδιωκόμενους σκοπούς, την επίτευξη των 

επιδιωκόμενων σκοπών και την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού, δεν 

περιλαμβάνονται περιοριστικοί όροι που απαγορεύουν τον σύσταση του εν λόγω Οργανισμού 

εφόσον υφίσταται Τεχνική Υπηρεσία στον δήμο που τον συστήνει. Επίσης, ορίζεται ότι ο 

Αναπτυξιακός Οργανισμός υποχρεωτικά περιλαμβάνει στον ΚΕΥ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Διαπιστώνεται ότι εκ του νόμου ο συνιστώμενος Αναπτυξιακός Οργανισμός υποχρεωτικά πρέπει να 

διαθέτει Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  χωρίς προϋποθέσεις, περιορισμούς και απαγορεύσεις που 

σχετίζονται με την εν λόγω Διεύθυνση. 

Άρα και αυτός ο λόγος δέον όπως απορριφθεί. 

16. Με τον έκτο λόγο ακύρωσης οι προσφεύγοντες προβάλουν πως ο νόμος περί μεταβίβασης της 

αρμοδιότητας για λήψη απόφασης περί σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από τον Δήμο στην 

Ο.Ε., δεν εμπεριέχει και την σκοπιμότητα η οποία πρέπει να προηγηθεί της σύστασης του Α.Ο. 

Εν προκειμένω,στο αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθμ. 268/2020 του δημοτικού συμβουλίου δεν 

περιλαμβάνεται ακύρωση ή ανάκλησης της προγενέστερης απόφασης του με  αριθμό 165/2020 περί 

σκοπιμότητας σύστασης αναπτυξιακού οργανισμού από το δήμο Αλεξανδρούπολης. Η απλή 

αναφορά της αριθμ. 165/2020 απόφασης του Δ.Σ. στα έχοντας υπόψη  μεταγενέστερου θέματος 

του δημοτικού συμβουλίου, που δεν έτυχε έγκριση από αυτό, δεν την καθιστά άκυρη ή 

ανακληθείσα.  
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Συνεπώς, η αριθμ.165/2020 απόφαση του Δ.Σ. περί σκοπιμότητας σύστασης αναπτυξιακού 

οργανισμού από το δήμο Αλεξανδρούπολης δεν έχει ακυρωθεί, ούτε έχει ανακληθεί, εξακολουθεί να 

έχει νομική ισχύ και ορθώς έχει συμπεριληφθεί στα έχοντας υπόψη της υπ’αρ. 268/2020 απόφασης 

χωρίς να απαιτείται εκ νέου η έγκριση σκοπιμότητας του αναπτυξιακού οργανισμού από το Δ.Σ. 

Συνεπώς και αυτός ο λόγος πρέπει να απορριφθεί. 

17. Με τον έβδομο λόγο ακύρωσης οι προσφεύγοντες προβάλουν ότι απαιτείται η ύπαρξη 

βεβαίωσης από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Εν προκειμένω,στις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 4674/20 και στην αριθμ. 200 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 

δεν ορίζεται ούτε αναφέρεται ότι για την σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού απαιτείται  

βεβαίωση, του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου,  περί της αναγκαιότητας ίδρυσης 

νέας Τεχνικής Υπηρεσίας δια του εν λόγω Οργανισμού. Στις ανωτέρω διατάξεις του  Ν. 4412/16 

ορίζεται ότι  εφόσον διαπιστωθεί έλλειψη τεχνικής επάρκειας δύναται να  συνάπτονται 

προγραμματικές συμβάσεις για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την 

επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης.     

Συνεπώς, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι βεβαιώσεις – διαπιστώσεις που επικαλούνται οι 

προσφεύγοντες αφορούν την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και όχι την σύσταση του 

Αναπτυξιακού οργανισμού. 

Ως εκ τούτου και αυτός ο λόγος δέον όπως απορριφθεί. 

18. Όσον αφορά δε συνολικά τους λόγους ακύρωσης καθ’ό μέρος στρέφονται κατά της υπ’αρ. 

216/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούποληςλεκτέα είναι τα εξής: 

Σύμφωνα με τιςανωτέρω παρατιθεμένες διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 31925/2007 Υπουργικής Απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, και λαμβανομένου υπόψιν του γεγονότος ότιτο περιεχόμενο του εγγράφου 

της ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου αυτού προσφυγής, πρέπει να φέρει, μεταξύ άλλων,  

και τα εξής στοιχείο, να στρέφεται, δηλαδή, κατά συγκεκριμένης πράξης του Γ. Γ. της οικείας 

Περιφέρειας (ήδη, Αποκεντρωμένης Διοίκησης), την οποία και να μνημονεύει με ακρίβεια, άπαντες 

οι λόγοι ακύρωσης καθ’ό μέρος στρέφονται κατά της υπ’αρ. 216/2021 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης τυγχάνουν, προεχόντως, απαράδεκτοι, καθιστώντας  την 

προσφυγή απορριπτέα καθ’ο μέρος στρέφεται κατά της υπ’αρ. 216/2021 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Εισηγούμαι την απόρριψη της από 02.08.2021 (η οποία κατατέθηκε ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής 

του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 στις 02.08.2021 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 71/02.08.2021) 
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ασκηθείσας προσφυγής των Ευάγγελου Λαμπάκη του Κων/νου και Χρήστου Γερακόπουλου του 

Ευστρατίου κατά της με αριθμ. πρωτ. 131165/05-07-2021 απόφασης του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. 

 

H Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα στοιχεία του σχηματισθέντος φακέλου, μετά 

από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού σκέφθηκε κατά Νόμο 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα τα εξής: 

Την απόρριψη  της  με αριθμ. πρωτ. 71/02-08-2021  προσφυγής  των Ευαγγέλου Λαμπάκη 

του Κωνσταντίνου και Χρήστου Γερακόπουλου του Ευστρατίου κατά της υπ. αρίθμ.131165/5-

7-2021 απόφασης  του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 

σύμφωνα με τις σκέψεις που εκτέθηκαν στην ανωτέρω εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  17 /2021 

 
Ο  Γραμματέας                                            Ο Αναπληρωτής  Πρόεδρος 

 

 

    Κων/νος Μπλέτσας                                           Παναγιώτης Σταύρου 

 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού                           Δικ.  Πληρεξούσιος του  Ν.Σ.Κ.   
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