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Θέμα : Εξέταση προσφυγής  των κ. Σκίνδρη Θεόδωρου, κ. Γατίδη Αθανασίου και κ. 

Σίμογλου Αθανασίου κατά του Δήμου Διδυμοτείχου και της με αριθμό 3/2022 απόφασης 

της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου στις 9-01-

2022, σχετικά με την εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Διδυμοτείχου. 

                                                                                             

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 

       Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74, 214, 280  του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα  

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  

Καλλικράτης» όπως ισχύουν. 

2. Τις  διατάξεις  του άρθρου 76  του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τ.Α.- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της 

Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ 

[Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]».  
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3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  24  του Π.Δ 142/2010 «Οργανισμός  της  

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας – Θράκης».  

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/ 2015) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση . Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), όπως ισχύει  

6. Την αριθ.14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/26-5-2017 ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για το διορισμό του Συντονιστή  της Α.Δ.Μ.Θ. 

7. Την αριθμ. 932/2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 

96599/29.12.2021) με θέμα «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 

8. Το  αριθμ. 3/2022 πρακτικό Εκλογής προεδρείου της από 09/01/2022 ειδικής 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου, που εστάλη με το 

αριθμ. 226/12.01. 2022 έγγραφο του δήμου Διδυμοτείχου. 

9. Την από 13-1-2022 (ημερομηνία εισόδου στην Υπηρεσία μας) προσφυγή των 

δημοτικών συμβούλων κ. Σκίνδρη Θεόδωρου, κ. Γατίδη Αθανασίου και κ. Σίμογλου 

Αθανασίου κατά του Δήμου Διδυμοτείχου και της με αριθμό 3/2022 απόφασης της 

ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου. 

10. Το αριθμ. Πρωτ. 10246/13-01-2022 έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκαν από το 

Δήμο Διδυμοτείχου  τα στοιχεία οι  απόψεις για την εξέταση της παραπάνω 

προσφυγής. 

11. Το  αριθμ. 283/14.01.2022 έγγραφο του Δήμου Διδυμοτείχου περί παροχής των 

ζητηθέντων στοιχείων. 

  

Σ Κ Ε Φ Θ Η Κ Α Μ Ε 

 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010, μέχρι την έναρξη 

λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. η εποπτεία του Κράτους επί των 

Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του 

ν.3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού – 

Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

Επειδή,  στις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 10 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι «Τα πρακτικά 

της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της 

εκλογής στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη 

ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη 
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διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου 

περιέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.».  

Επειδή, η προσβαλλόμενη απόφαση λήφθηκε και η εκλογή διενεργήθηκε κατά τη 

συνεδρίαση της 9ης Ιανουαρίου 2022, η δε προσφυγή περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις 13- 

1-2022, είναι εμπρόθεσμη, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη και πρέπει να εξετασθεί 

περαιτέρω. 

Επειδή το έννομο συμφέρον των προσφευγόντων είναι πρόδηλο, ως εκ της ιδιότητάς τους 

ως δημοτικών συμβούλων και δημοτών γενικότερα του Δήμου Διδυμοτείχου, παραδεκτά 

εξετάζεται η προσφυγή τους. 

Επειδή, τα πρακτικά της εκλογής εμπροθέσμως διαβιβάστηκαν, σύμφωνα με την ανωτέρω 

διάταξη, στην Υπηρεσία μας για τον κατά νόμο έλεγχο και έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου  

8649/12-01-2022. 

Επειδή οι προσφεύγοντες δημοτικοί σύμβουλοι, με την υπό κρίση προσφυγή τους, 

προσφεύγουν κατά της νομιμότητας της εκλογής των μελών της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Διδυμοτείχου και επικαλούνται ως λόγο ακυρότητας αυτής το ότι δεν 

τηρήθηκε η μυστική ψηφοφορία κατά παράβαση, όπως ισχυρίζονται, των διατάξεων του 

άρθρου 74  του Ν. 3852/2010 και της υπ’ αριθμ. 932/29-12-2021 Εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, ορίζεται ότι 

«3. Η εκλογή των μελών γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά παράταξη με μυστική 

ψηφοφορία…». 

Επειδή, στην αριθμ. 932/Α.Π.: 96559/29.12.2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα 

«Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» στην παρ. 3. Σταυροδοσία, αναφέρεται  «Κάθε δημοτικός 

σύμβουλος επιλέγει μυστικά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (παραβάν) ένα ψηφοδέλτιο, 

θέτοντας σταυρό ή σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους, μέχρι του συνολικού 

αριθμού των εκλεγόμενων μελών της επιτροπής, χωρίς, δηλαδή, να λαμβάνονται υπόψη 

ο Δήμαρχος και οι οριζόμενοι από αυτόν Αντιδήμαρχοι.». 

Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η εκλογή των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής πραγματοποιείται υποχρεωτικά με μυστική ψηφοφορία.  

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσφυγή των κ. Σκίνδρη 

Θεόδωρου, κ. Γατίδη Αθανασίου και κ. Σίμογλου Αθανασίου δεν τηρήθηκε η μυστική 

ψηφοφορία στης εκλογή  υποψηφίων για  τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Διδυμοτείχου. 

Επειδή, όπως αποδέχεται και το αριθμ. πρωτ. 283/14-1-2022 έγγραφο του Δήμου 

Διδυμοτείχου «…  Ως εκ τούτου τα καταγγελλόμενα από τους τρεις δημοτικούς συμβούλους 
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είναι αληθή δεδομένου ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία από την πλειονότητα 

των δημοτικών συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) και την αριθ. πρωτ. 96599/932/29.12.2021 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών ήτοι η διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας με προσέλευση των 

δημοτικών συμβούλων εντός του παραβάν για έκφραση της προτίμησης τους, για την 

εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.». 

Επειδή, συνακόλουθα διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του άρθρου 74 παρ. 5 του 

Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, στην προσβαλλόμενη (3/2022) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου και στη διαδικασία εκλογής των μελών της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διδυμοτείχου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Αποδεχόμαστε την προσφυγή των κ. Σκίνδρη Θεόδωρου, κ. Γατίδη Αθανασίου και κ. 

Σίμογλου Αθανασίου κατά του Δήμου Διδυμοτείχου και της με αριθμό 3/2022 απόφασης της 

ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου στις 9-01-2022 και 

ακυρώνουμε αυτήν, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. 

Η παρούσα απόφαση αυτή μπορεί να προσβληθεί από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 3463/2006 ενώπιον της Ειδικής 

Επιτροπής του άρθρου  152 του ιδίου νόμου , που εδρεύει στην οδό Παρασίου 4  Τ.Κ. 

69100 Κομοτηνή, εντός (1) ενός μηνός  από την κοινοποίηση αυτής. 

 

 

                                                                                   Ο Συντονιστής                                                                                                                                                                     

                                                                                                        

                                                                               Δρ Ιωάννης Κ. Σάββας 

                                                                                             

ΚΟΙΝ/ΣΗ : 

1. Δήμο Διδυμοτείχου 

(με αποδεικτικό παραλαβής  

το οποίο θα μας αποσταλεί) 

2. κ.κ. Σκίνδρη Θεόδωρο, Γατίδη Αθανάσιο, Σίμογλου Αθανάσιο  

δια του Δήμου Διδυμοτείχου   

(με αποδεικτικό παραλαβής  

το οποίο θα μας αποσταλεί) 
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