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Θέμα :Ακύρωση της αριθμ.1/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας 

 
                                                                                             

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
 
       Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 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]».  

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. Το  αριθμ. 1/2022 πρακτικό Εκλογής προεδρείου της από 09/01/2022 ειδικής 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας, που εστάλη με το αριθμ. 

507 /11.01. 2022 έγγραφο του δήμου Ορεστιάδας. 
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Σ Κ Ε Φ Θ Η Κ Α Μ Ε 

 
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 διενέργεια της 

εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου περιέλαβε τα πρακτικά, 

για τη νομιμότητα της εκλογής.».  

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. 3 περίπτωση δ του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι «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 τυχόν υποβληθούν, σύμφωνα με την παράγραφο 2, κατά τη μυστική 

ψηφοφορία που διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικώς υποδειχθείς υποψήφιος, δεν 

καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του 

δημοτικού συμβουλίου.».     

Επειδή, στην αριθμ. 933/29.12.2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου 

δημοτικού συμβουλίου» στην παρ. 5.3 αναφέρεται ότι  «Β΄φάση: εκλογή προέδρου, 

αντιπροέδρου και γραμματέα από το  σύνολο του δημοτικού συμβουλίου «… το σύνολο των 

δημοτικών συμβούλων καλείται να επικυρώσει την εκλογή των υποψηφίων για κάθε αξίωμα 

που έχουν προκύψει από την πρώτη φάση. … Αν δεν υποβληθεί υποψηφιότητα διαφορετική 

από αυτή που έχει προκύψει από την πρώτη φάση της διαδικασίας για την πλήρωση της θέσης 

του προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα, το δημοτικό συμβούλιο επικυρώνει με μυστική 

ψηφοφορία την εκλογή των υποψηφίων που αναδείχτηκαν από την πρώτη φάση…»  

Και στη συνέχεια, στην παρ.6  Έλεγχος του πρακτικού αναφέρεται ότι «…Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. 

ελέγχει τη νομιμότητα της εκλογής και εφόσον κρίνει ότι αυτή δεν είναι νόμιμη, την ακυρώνει, 

προκειμένου να επαναληφθεί η διαδικασία εκλογής, την πρώτη Κυριακή μετά την παραλαβή 

της ακυρωτικής απόφασης.».  

Επειδή, από το 1ο Πρακτικό της Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας 

της 9ης Ιανουαρίου 2022 για την εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου,  προκύπτει 

ότι δεν πραγματοποιήθηκε μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 

3 περ. δ του ν.3852/2010, υπέρ των προτεινόμενων υποψηφίων για καθένα από τα αξιώματα 
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του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, που αναδείχθηκαν από την πρώτη φάση, 

προκειμένου να εκλεγούν για το κάθε αξίωμα. 

   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ακυρώνουμε την αριθμ. 1/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ορεστιάδας, 

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 : 
   Δήμος Ορεστιάδας           
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