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Θέμα : Εξέταση προσφυγής  του κ. Δημητρίου Κολιού κατά του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης και της με αριθμό 2/2022 απόφασης της ειδικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις 9-01-2022, σχετικά με την 

εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

                                                                                             

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 

       Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 64, 214, 280  του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα  

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  

Καλλικράτης» όπως ισχύουν. 

2. Τις  διατάξεις  του άρθρου 71  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. 933/2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 

96605/29.12.2021) με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου». 

8. Την αριθμ. 912019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. Πρωτ. 59851/21-08-

2019) του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία δημοτικών παρατάξεων». 

9. Το  αριθμ. 02/2022 πρακτικό Εκλογής προεδρείου της από 09/01/2022 ειδικής 

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

αριθμ. 1005 /13.01. 2022 έγγραφο του δήμου Αλεξανδρούπολης. 

10. Την από 14-1-2022 προσφυγή του δημοτικού συμβούλου του κ. Δημητρίου Κολιού κατά 

του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της με αριθμό 2/2022 απόφασης της ειδικής συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

11. Το αριθμ. Πρωτ. 12285/17-01-2022 έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκαν από το 

Δήμο Αλεξανδρούπολης τα στοιχεία οι  απόψεις για την εξέταση της παραπάνω 

προσφυγής. 

12. Το  αριθμ.  1337/17.01.2022 έγγραφο του Δήμου Αλεξανδρούπολης  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 64 παρ. 6 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 14- 

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

περαιτέρω. 

Επειδή το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος είναι πρόδηλο, ως εκ της ιδιότητάς του 

ως δημοτικός σύμβουλος και δημότης γενικότερα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, παραδεκτά 

εξετάζεται η προσφυγή του. 

Επειδή, τα πρακτικά της εκλογής των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Αλεξανδρούπολης εμπροθέσμως διαβιβάστηκαν, σύμφωνα με την ανωτέρω 

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

9802/13-01-2022. 

Επειδή ο προσφεύγων δημοτικός σύμβουλος, με την υπό κρίση προσφυγή του, 

προσφεύγει κατά της νομιμότητας της αριθμ. 02/09-01-2022 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης ως προς τον αποκλεισμό του  από την διαδικασία 

εκλογής προέδρου του Δ.Σ. διότι α) θεωρεί ότι η διαγραφή του από την παράταξη «Δήμος 

για όλους πρώτα εσύ» δεν είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 των μελών της 

παράταξης και β) θεωρεί ότι η διαγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί νομότυπα με την 

ανακοίνωσή της στο σώμα του Δ.Σ.  από τον πρόεδρο της ειδικής συνεδρίασης καθώς το 

Δ.Σ. δεν βρισκόταν σε τακτική συνεδρίαση. 

Ως προς το 1ο λόγο της προσφυγής 

Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, ορίζεται ότι 

«Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και 

με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος, ο 

οποίος είναι μέλος της.». 

Επειδή, από την από 08-01-2022 απόφαση της παράταξης «Δήμος για όλους πρώτα εσύ» 

περί διαγραφής του προσφεύγοντος προκύπτει ότι επί συνόλου δεκαπέντε (15) μελών 

ψήφισαν και υπέγραψαν υπέρ της διαγραφής έντεκα (11) μέλη και αναφέρεται ότι άλλο 

ένα (1) μέλος δήλωσε την συναίνεσή του αλλά λόγω υγείας δεν μπορεί να υπογράψει.    

Επειδή, η απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 για την διαγραφή του προσφεύγοντος από την 

παράταξή του, που απαριθμούσε δεκαπέντε (15) μέλη, είναι τουλάχιστον δέκα (10) 

ψήφοι (15 χ 2 : 3 = 10). 

Επειδή, από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η διαγραφή του προσφεύγοντος  έγινε με 

πλειοψηφία άνω των 2/3 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 66 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν.  
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Κρίνουμε τον 1ο λόγο της προσφυγής ως αβάσιμο. 

Ως προς το 2ο λόγο της προσφυγής 

Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, ορίζεται ότι 

«Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και 

με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος, ο 

οποίος είναι μέλος της.». 

Επειδή, στην περ. 3 της Εγκυκλίου 91 με αριθμ. πρωτοκόλλου 59851/21-08-2019 του 

Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία δημοτικών παρατάξεων»  ορίζεται «Ομοίως, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 5 του ν. 3852/201012, οι δημοτικοί σύμβουλοι 

μπορούν να διαγραφούν από τη δημοτική παράταξη στην οποία ανήκουν. Για να λάβει 

χώρα το ανωτέρω, εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία μέλη, απαιτείται 

απόφαση της πλειοψηφίας των δύο τρίτων αυτών. Η απόφαση πρέπει να είναι ειδικά 

αιτιολογημένη, ενώ το πρακτικό λήψης της απόφασης, το οποίο φέρει τις απαιτούμενες 

υπογραφές, κοινοποιείται υποχρεωτικά στον πρόεδρο του οικείου δημοτικού συμβουλίου, 

δίχως όμως να ελέγχεται από αυτόν, καθώς και στον διαγραφέντα σύμβουλο. Σε 

αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου οφείλει να 

ανακοινώσει την απόφαση διαγραφής ή ανεξαρτητοποίησης στο δημοτικό συμβούλιο, 

καθώς και να την κοινοποιήσει στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ (μεταβατικά 

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση).». 

Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 64  του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, ορίζεται ότι «2. Το 

προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου συγκροτείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και 

τον γραμματέα, ως εξής: α) Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος 

δημάρχου, είτε αναδείχθηκε πρώτη είτε δεύτερη σε εκλογική δύναμη….  

3. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου εκλέγονται 

κατά τη συνεδρίαση της παραγράφου 1, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με 

την ακόλουθη διαδικασία: α) …., β)… γ)….Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε από τις 

ανωτέρω θέσεις δεν υπάρξει υποψηφιότητα προερχόμενη από την αντίστοιχη παράταξη, 

τότε καλείται το σύνολο του σώματος, προκειμένου να εκλέξει μεταξύ του συνόλου των 

δημοτικών συμβούλων τον προτεινόμενο για το αξίωμα για το οποίο ελλείπει υποψήφιος, 

με την διαδικασία της περίπτωσης Α`. δ) Μετά την εκλογή του προτεινόμενου υποψηφίου 

για καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, το δημοτικό 

συμβούλιο καλείται να επικυρώσει με ψηφοφορία την εκλογή του υποδειχθέντος 

υποψηφίου για κάθε αξίωμα. Ο υποδειχθείς υποψήφιος για κάθε αξίωμα θεωρείται ότι 

εκλέχθηκε, αν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση ή εάν καμία από τις διαφορετικές 

προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, σύμφωνα με την παράγραφο 2, κατά τη μυστική 

ψηφοφορία που διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικώς υποδειχθείς υποψήφιος, 
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δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του 

δημοτικού συμβουλίου.». 

Επειδή, στην αριθμ. 933/Α.Π.: 96605/29.12.2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Εκλογή 

μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου» στην παρ. 5.3 Εκλογή, αναφέρεται  «Αφού 

διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου εκλέγουν χωριστά για 

κάθε αξίωμα τα μέλη του προεδρείου με μυστική ψηφοφορία….  

Ειδικότερα, η διαδικασία για την ανάδειξη του προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα του 

δημοτικού συμβουλίου διαρθρώνεται σε δύο φάσεις, ως εξής :  

Α’ φάση: ανάδειξη υποψηφίου για κάθε αξίωμα από την οικεία παράταξη …. 

Β’ φάση: εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα από το σύνολο του 

δημοτικού συμβουλίου 

Στη φάση αυτή, το σύνολο των δημοτικών συμβούλων καλείται να επικυρώσει την εκλογή 

των υποψηφίων για κάθε αξίωμα που έχουν προκύψει από την πρώτη φάση. Είναι 

δυνατόν, ωστόσο, κατά το δεύτερο αυτό στάδιο εκλογής να υποβληθεί  πρόταση για 

υποψηφιότητα διαφορετική από αυτή που έχει προκύψει κατά το προηγούμενο στάδιο της 

διαδικασίας, τηρουμένων των προϋποθέσεων αναφορικά με την παράταξη από την 

οποία θα πρέπει να προέρχεται ο υποψήφιος ανάλογα με τη θέση που διεκδικεί…». 

Επειδή, από την προσβαλλόμενη απόφαση προκύπτει ότι στη Β΄ φάση ο προσφεύγων, μη 

αποδεχόμενος την διαγραφή του,  δήλωσε ότι επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για την 

θέση του προέδρου ως μέλος της παράταξης «Δήμος για όλους πρώτα εσύ». Η πρότασή 

του δεν έγινε αποδεκτή από τον Προεδρεύοντα της ειδικής συνεδρίασης διότι είχε 

διαγραφεί από την παράταξη  που εκλέγει τον πρόεδρο και πλέον θεωρείται ανεξάρτητος 

σύμβουλος.  

Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 64  του Ν.3852/2010 και την αριθμ.  

933/Α.Π.: 96605/29.12.2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. συνάγεται ότι στην Β΄ φάση η 

διαφορετική υποψηφιότητα αφορά μόνο συμβούλους που προέρχονται από την 

παράταξη που εκλέγει τον πρόεδρο.  

Επειδή στις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, δεν ορίζεται η 

υποχρέωση κοινοποίησης της απόφασης διαγραφής δημοτικού συμβούλου – μέλους 

παράταξης στον πρόεδρο του οικείου δημοτικού συμβουλίου αλλά αναφέρεται μόνο στην 

αριθμ. πρωτ. 59851/91/21-8-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία δεν έχει 

ισχύ κανόνα δικαίου. 

Επειδή, επικουρικά, η διοικητική πράξη τελειούται με την έκδοσή της, η δε κοινοποίησή 

της, που έπεται της τελειώσεως αυτής, δεν είναι στοιχείο του υποστατού της, ώστε να 

επηρεάζει το κύρος της αλλά απλό μέσο γνωστοποίησης (οράτε Ολομέλεια ΣτΕ 2160/1998, 

ΣτΕ 2390/2004 και 2391/2004). 
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Επειδή, στην ανωτέρω αριθμ. 91  Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτοκόλλου 59851/21-08-2019 του 

Υπουργείου Εσωτερικών  αναφέρεται ότι  η κοινοποίηση της διαγραφής γίνεται στον 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για να την ανακοινώσει στο σώμα του Δ.Σ. χωρίς 

περιορισμούς και απαγορεύσεις που να αφορούν την τακτική ή ειδική συνεδρίαση του 

δημοτικού συμβουλίου. 

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ορθώς απορρίφθηκε η πρόταση του προσφεύγοντος για 

υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου διότι ήταν διαγραμμένος από την παράταξη που 

θα εξέλεγε τον πρόεδρο και ανήκε στους ανεξάρτητους συμβούλους.  

Κρίνουμε τον 2ο λόγο της προσφυγής ως αβάσιμο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Απορρίπτουμε την από 14-1-2022 προσφυγή του δημοτικού συμβούλου του κ. 

Δημητρίου Κολιού κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της με αριθμό 2/2022 απόφασης 

της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την 

εκλογή προεδρείου  και επικυρώνουμε 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 Αλεξανδρούπολης 

(με αποδεικτικό παραλαβής  

το οποίο θα μας αποσταλεί) 

2. κ. Δημήτριο  Κολιό 

δια του Δήμου Αλεξανδρούπολης   

(με αποδεικτικό παραλαβής  

το οποίο θα μας αποσταλεί) 

         

ΑΔΑ: ΨΔ7ΤΟΡ1Υ-Δ1Ο
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