
AΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  2ης  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 :την Όλγα Τσιρκινίδου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους,  Πρόεδρο και  τον  Βασίλειο Δέλκο, Δημοτικό Σύμβουλο Αλεξανδρούπολης, τακτικό  

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΄αριθμ.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 υπ΄ αριθ. 15/11-02-2021 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 14-02-2022 ημέρα Δευτέρα 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. 

 

Tο τακτικό μέλος της Επιτροπής, Ιωάννα Χατζηαντωνίου, Πρόεδρος του Δικηγορικού 

Συλλόγου Ροδόπης (σχετική η με αριθμ.πρωτ. εισερχομένου της Ειδικής  Επιτροπής 16/14-02-

2022 δήλωση κωλύματος) και το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής  Άγγελος Νεστορίδης, 

μέλος  του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης (σχετική η με αριθμ.πρωτ. εισερχομένου της Ειδικής  

Επιτροπής 17/14-02-2022 δήλωση κωλύματος) δεν προσήλθαν, λόγω κωλύματος, παρότι 

προσκλήθηκαν  νομίμως και εμπροθέσμως. 

 

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

της συνεδρίασης και την εξέταση  των θεμάτων της  από 14-02-2022  ημερήσιας διάταξης:   

 

Θέμα 1ο:Προσφυγή του Πρόδρομου Τουμπαρίδη του Αλεξάνδρου κατά της υπ΄ αριθμ. 

293579/01-12-2021 απόφασης  του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. 

 

Θέμα 2ο:Προσφυγή  του Δήμου Αρριανών κατά της υπ΄ αριθμ. 310598/14-12-2021 απόφασης 

του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. 
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Θέμα 3ο:Προσφυγή  της Μαρίας Λυκίδου κατά της υπ΄ αριθμ. 328707/30-12-2021 απόφασης 

του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. 

 

Θέμα 4ο:Προσφυγή  του Δημητρίου  Εμμανουηλίδη  κατά της υπ΄ αριθμ. 13674/17-1-2022 

απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. 

 

 

Θέμα 4ο:Προσφυγή  του Δημητρίου  Εμμανουηλίδη  κατά της υπ΄ αριθμ. 13674/17-1-2022 

απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. 

 

Eνώπιον της Επιτροπής, εμφανίστηκαν, ο Δημήτριος Εμμανουηλίδης με τον  πληρεξούσιο 

Δικηγόρο του Γεώργιο Βαρελόπουλο, ο Θεόδωρος Σκίνδρης, ο Αθανάσιος Γατίδης, ο Αθανάσιος 

Σίμογλου, ο Παρασκευάς Πατσουρίδης, δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Διδ/χου, η Μαρία 

Δρακούλη εκπρόσωπος του Δημάρχου Διδυμοτείχου οι οποίοι, αφού ανέπτυξαν προφορικά τις  

απόψεις τους, αποχώρησαν. 

 

Η Πρόεδρος  της Επιτροπής και Εισηγήτρια του θέματος Όλγα Τσιρκινίδου, διάβασε την 

εισήγηση της, η οποία έχει ως εξής: 

 

I.Ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 (εφεξής Δ.Κ.Κ.)  κατατέθηκε η 

με αριθμό πρωτοκόλλου 7/25.01.2022 προσφυγή του Δημητρίου Εμμανουηλίδη του Αθανασίου, 

δημοτικού συμβούλου και κατοίκου Διδυμοτείχου κατά της με αριθμ. πρωτ. 13674/17.01.2022  

απόφασης του Συντονιστή της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (εφεξής ΑΔΜΘ). 

Με την προσβαλλόμενη απόφαση του Συντονιστή της ΑΔΜΘ,έγινε δεκτή η προσφυγή των 

δημοτικών συμβούλων του Δήμου Διδ/χου Θεόδωρου Σκίνδρη, Αθανασίου Γατίδη και Αθανασίου 

Σίμογλου και ακυρώθηκε η με αριθμό 1/09.01.2022 απόφαση της ειδικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου για την εκλογή προεδρείου του Δημοτικού 

Συμβουλίου του ως άνω Δήμου,για τους αναφερόμενους σ’ αυτήν λόγους. 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ορίζει τα εξής : 

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) την αγορά και εκποίηση, λόγω πώλησης ή δωρεάς κατά 
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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... 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. 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, 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. 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, 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 
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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 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, 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 
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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. 3... 4. Η έναρξη λειτουργίας κάθε Αυτοτελούς 

Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 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. 

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 227. 7. 

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 124, 125 και 126 του 

παρόντος και εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 232, 233, 234 του ν. 3852/2010. Κατά το 

μεταβατικό αυτό διάστημα τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας ασκεί ο Συντονιστής της 

οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται η συμμετοχή 

υπαλλήλου της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ορίζεται, με απόφαση του οικείου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην κατά το άρθρο 232 παρ. 2 του ν. 

3852/2010 ελεγκτική επιτροπή μετέχει, αντί του Ελεγκτή Νομιμότητας, προϊστάμενος Διεύθυνσης 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον οικείο 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 151 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 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…. 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 Δ.Κ.Κ. 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 
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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.-Επειδήη προθεσμία των τριάντα ημερών που τάσσεται από το άρθρο 152 του Δ.Κ.Κ. 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 (πρβλ. ΣτΕ 

734/2011, 2115/2009 7μ,. 2242/2008 7μ.). 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 με το υπ΄αριθμ.  

28044/31.01.2022  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Γενική Δ/νση 

Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν.Έβρου), στις 

02.02.2022, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 11/02.02.2022, 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 Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, η δε Επιτροπή του 

άρθρου 152 έχει αρμοδιότητα ν΄ αποφαίνεται, ύστερα από άσκηση προσφυγής, μόνο επί των 

εκτελεστών πράξεων του Γεν. Γραμματέα, ο δε έλεγχος νομιμότητας περιορίζεται μόνο επί των 

λόγων ακύρωσης που προβάλλονται κατά της πράξης του Γενικού Γραμματέα (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.  
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δ.-Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε στις 17.01.2022 και αναρτήθηκε  στη διαύγεια 

αυθημερόν  η δε εξεταζόμενη προσφυγή κατατέθηκε στην παρούσα Επιτροπή  στις 25.01.2022, 

είναι σύμφωνα με το άρθρο 151 Δ.Κ.Κ. εμπρόθεσμη και ως εκ τούτου θα πρέπει να ερευνηθεί 

περαιτέρω. 

ε.-Με την προσβαλλόμενη απόφαση του Συντονιστή της ΑΔΜΘ έγινε δεκτή η από 13.01.2022 

προσφυγή των δημοτικών συμβούλων του Δήμου Διδυμοτείχου Θεόδωρου Σκίνδρη, Αθανασίου 

Γατίδη και Αθανασίου Σίμογλου και ακυρώθηκε η υπ΄αριθμ. 1/09.01.2022 απόφαση της ειδικής 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδ/χου για την εκλογή προεδρείου του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδ/χου και κατά συνέπεια ο προσφεύγων, δημοτικός σύμβουλος 

του Δήμου Διδ/χου έχει  ειδικό έννομο συμφέρον (σχετ. το άρθ. 227 παρ. 4 του ν. 3852/2010) 

για την ακύρωση της απόφασης του  Συντονιστή ΑΔΜΘ. 

ΙΙΙ.Από τα στοιχεία του διαβιβασθέντος φακέλου προκύπτουν τα εξής: 

1.Την 09.01.2022  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διδ/χου  συνεδρίασε με θέμα την εκλογή 

προεδρείου του Δημοτικού του Συμβουλίου  κατά τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής 

περιόδου (09.01.2022 έως 31.12.2023). Κατά την ως άνω ειδική συνεδρίαση  με την υπ΄αριθμ. 

1/09.01.2022 απόφασή του, εξέλεξε ως πρόεδρο τον ήδη προσφεύγοντα, Δημήτριο Εμμανουηλίδη 

του Αθανασίου, ως αντιπρόεδρο τον Νικόλαο Τολίδη  και ως γραμματέα τη Χρύσα Ζαφειροπούλου. 

Η υπ΄αριθμ. 1/2022 απόφαση διαβιβάσθηκε στο Συντονιστή της ΑΘΜΘ  με το υπ΄αριθμ. 

224/12.01.2022 έγγραφο του Δήμου Διδ/χου προκειμένου να ασκηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος 

νομιμότητας. 

2.Κατά της υπ΄αριθμ. 1/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδ/χου ασκήθηκε 

η υπ΄αριθμ. πρωτ. 10019/13.01.2022 ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 

3852/2010 από το δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Διδ/χου Θεόδωρο Σκίνδρη. Την προσφυγή 

συνυπογράφουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι του ίδιου Δήμου, Αθανάσιος Γατίδης και Αθανάσιος 

Σίμογλου. 

3.Ο Συντονιστής της ΑΔΜΘ με το υπ΄αριθμ. 10246/13.01.2022 έγγραφό του ζήτησε από το  Δήμο 

Διδ/χου τα στοιχεία και τις απόψεις του για την εξέταση της παραπάνω προσφυγής. 

4.Ο Δήμος Διδ/χου με το υπ΄αριθμ. 283/14.01.2022 έγγραφό του διαβίβασε τις απόψεις του και τα  

στοιχεία του φακέλου προς το Συντονιστή της ΑΔΜΘ. 

5.Ο Συντονιστής της ΑΔΜΘ εξέδωσε την προσβαλλόμενη με αριθμό 13674/17.01.2022 απόφασή 

του με την οποία  έκανε δεκτή την  προσφυγή και ακύρωσε την υπ΄αριθμ. 1/2022 απόφαση της 

ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδ/χου. 

IV.  Κατά της ως άνω απόφασης προσέφυγε ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Διδ/χου,Δημήτριος 

Εμμανουηλίδης με την κρινόμενη προσφυγή του, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ.  
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V.- Επί της ως άνω απόφασης του  Συντονιστή  Α.Δ.Μ.Θ. και της κρινόμενης προσφυγής 

παρατηρούμε τα ακόλουθα:  

1.Ο Συντονιστής της ΑΔΜΘ έκανε δεκτή την από 13.01.2022 προσφυγή του δημοτικού συμβούλου 

Θεοδώρου Σκίνδρη κ.λ.π. με την εξής αιτιολογία:«…Επειδή,στις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 3 του 

Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν,ορίζεται ότι […].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 […]. Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η εκλογή των μελών για 

καθένα από τα αξιώματα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου 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 σε καμία φάση της εκλογής υποψηφίου για κάθε αξίωμα των 

μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου.Επειδή,όπως 

αποδέχεται και το αριθμ. πρωτ. 283/14-1-2022 έγγραφο του Δήμου Διδυμοτείχου «…Ως εκ τούτου 

τα καταγγελόμενα από τους τρεις δημοτικούς συμβούλους είναι αληθή δεδομένου ότι δεν τηρήθηκε 

η προβλεπόμενη διαδικασία από την πλειονότητα των δημοτικών συμβούλων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 3 εδάφιο α΄του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) και την αριθ. πρωτ. 

96605/933/29.12.2021 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 του Προέδρου,Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού 

Συμβουλίου.». Επειδή, συνακόλουθα διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του άρθρου 64 παρ. 

3 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν στην προσβαλλόμενη (1/2022) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου και στη διαδικασία εκλογής των μελών του Προεδρείου του 

Δημοτικού Συμβουλίου Διδυμοτείχου…». 

Με το ανωτέρω περιεχόμενο η προσβαλλόμενη απόφαση του Συντονιστή της ΑΔΜΘ είναι νόμιμη, 

ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου προβαλλόμενων με 

την εξεταζόμενη προσφυγή, δεδομένου ότι: 

2.Στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010 όπως ισχύουν κατά τον κρίσιμο χρόνο 

ορίζεται:«1. Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται για διετή θητεία το πρώτο και το 

τρίτο έτος της δημοτικής περιόδου. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της 

δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το δημοτικό 

συμβούλιο συνέρχεται προς τούτο, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού του 

εκλεγέντος δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, 

εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση 

αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του 

ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου...2. Το προεδρείο του 
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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.β) Ο αντιπρόεδρος προέρχεται από την παράταξη που 

αναδείχθηκε, αντίστοιχα, δεύτερη ή πρώτη σε εκλογική δύναμη, αλλά δεν ανέδειξε τον δήμαρχο.γ) 

Ο γραμματέας προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη... 3. Ο πρόεδρος, ο 

αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου εκλέγοντα κατά τη συνεδρίαση της 

παραγράφου 1, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: α) 

Πρώτα καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκουν στην παράταξη του δημάρχου και εκλέγουν 

με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού 

συμβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν 

συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη 

δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της 

παράταξης ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο 

επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική 

πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο 

προεδρεύων σύμβουλος. β) Έπειτα καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκουν στην παράταξη 

της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως 

προτεινόμενο για το αξίωμα του αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου, με την ίδια διαδικασία. 

γ) Εν συνεχεία καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκουν στην παράταξη της περίπτωσης γ΄ 

της παραγράφου 2 και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο για το 

αξίωμα του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου, με την ίδια διαδικασία. 

Στην περίπτωση ενός μόνο υποψηφίου για κάποιο από τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού 

συμβουλίου, αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται από την παράταξη. 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, δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού 

των μελών του δημοτικού συμβουλίου.4... 5... 6. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε 
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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 παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής. 

7...8...». 

3. Ισχυρίζεται ο προσφεύγων ότι έσφαλε ο Συντονιστής της ΑΔΜΘ ο οποίος έκρινε με την 

προσβαλλόμενη απόφασή του ότι η μη προσέλευση στο παραβάν όλων των δημοτικών συμβούλων 

συνιστά παραβίαση της αρχής της μυστικότητας της ψηφοφορίας και ότι η προαγωγή της 

προσέλευσης του δημοτικού συμβούλου στο παραβάν και συνακόλουθα της εκδήλωσης της 

προτίμησής του με την επιλογή του ψηφοδελτίου της προτίμησής του εντός αυτού και  μόνο,σε 

θεμελιώδες στοιχείο,η μη συνδρομή του οποίου πλήττει την εγκυρότητα της ίδιας της ψηφοφορίας 

ως μυστική, συνιστά ευθεία παραβίαση των άρθ. 5 και 11 του Σ και των διατάξεων του άρθρου 64 

του ν.3852/2010 στις οποίες απουσιάζει  παντελώς η λέξη «παραβάν». Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι 

απορριπτέοι ως αβάσιμοι, διότι από τις προρρηθείσες διατάξεις  του άρθ. 64 του ν. 3852/2010 

συνάγεται ότι  η διεξαγωγή «δημαιρεσιών» ήτοι η ανάδειξη του Προέδρου, Αντιπροέδρου και 

Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αποβλέπει στη συγκρότηση του ανωτέρω οργάνου 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία του προς άσκηση των απονεμημένων, σ΄αυτό 

αρμοδιοτήτων,  διέπεται από την αρχή της μυστικής ψηφοφορίας (ή της μυστικότητας της ψήφου) 

η οποία είναι η πιο θεμελιώδης ίσως εγγύηση της γνησιότητας της εκλογικής βούλησης δεδομένου 

ότι οι ως άνω θέσεις (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέως) κατανέμονται στις δημοτικές 

παρατάξεις, οι οποίες συγκροτούνται από τους δημοτικούς συμβούλους των συνδυασμών, με 

αποτέλεσμα η πλήρωση των θέσεων αυτών και, τελικά, η συγκρότηση και λειτουργία του ως άνω 

οργάνου, να έχει αναγωγή στη βούληση του εκλογικού σώματος (πρβλ. ΣτΕ τμ. Γ΄ 78/2015 σκέψη 

9, Νομοτέλεια). 

4. Η αρχή της μυστικής ψηφοφορίας επιτάσσει να μην καθίσταται άμεσα γνωστό το περιεχόμενο 

της ψήφου σε κανέναν,εκτός από τον ίδιο τον εκλογέα, όπως θα συνέβαινε αν αυτός ψήφιζε 

φανερά, με παρουσία τρίτων προσώπων. Η μυστικότητα της ψήφου δεν αποτελεί απλώς δικαίωμα 

για τον εκλογέα, αλλά και αντικειμενικό κανόνα δικαίου που δεσμεύει και τον ίδιο, επειδή η τήρησή 

της διασφαλίζει τη γνησιότητα της έκφρασης της θέλησης καθενός, χωρίς πιέσεις και επηρεασμούς 

από το κοινωνικό του περιβάλλον. Συνεπώς υφίσταται συνταγματική υποχρέωση των αρμόδιων για 

τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας κρατικών οργάνων να εμποδίσουν όποιον τυχόν θα ήθελε να 

ψηφίσει φανερά να το πράξει, ενώ πάντως η παραβίαση της μυστικότητας καθιστά την ψήφο 

ακυρώσιμη (βλ. και το άρθρο 51 παρ. 3 εδ. α΄του Σ.  ακόμη δηλαδή και αν δεν υπήρχαν σχετικές 

διατάξεις στην κοινή νομοθεσία)  (βλ. σχετ.  Κ.Χρυσόγονου, Συνταγματικό Δίκαιο,2η έκδοση 2014, 

σελ. 413-415). 
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5. Εν προκειμένω από το περιεχόμενο του υπ΄αριθμ. 283/14.01.2022 εγγράφου του Δημάρχου 

Διδυμοτείχου προκύπτει ότι,  κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Διδ/χου της 09.01.2022 για την εκλογή του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου,έλαβαν χώρα τα 

καταγγελόμενα από τους προσφεύγοντες με την από 13.01.2022 προσφυγή τους ενώπιον του 

Συντονιστή της ΑΔΜΘ δημοτικούς συμβούλους Θεόδωρου Σκίνδρη κ.λ.π.  ήτοι αφού είχαν 

μοιραστεί οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια, οι δημοτικοί σύμβουλοι βρίσκονταν όλοι μαζί εντός της 

αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου, συνομιλούσαν μεταξύ τους και κινούνταν εντός και εκτός της 

αίθουσας με το ψηφοδέλτιο και το φάκελο ανά χείρας, ψήφιζαν μπροστά στους υπόλοιπους και όχι 

μέσα στο παραβάν δείχνοντας στους λοιπούς και βλέποντας αντίστοιχα τα δικά τους ψηφοδέλτια 

και στην πορεία  επανέρχονταν για  να ρίξουν  το ψηφοδέλτιο στην κάλπη. Κατά το ως άνω 

έγγραφο του Δημάρχου Διδ/χου «…Ως εκ τούτου τα καταγγελόμενα από τους τρεις δημοτικούς 

συμβούλους είναι αληθή δεδομένου ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία από την 

πλειονότητα των δημοτικών συμβούλων,…ήτοι η διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας με προσέλευση 

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

του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου…». Κατά το ίδιο έγγραφο, 

υπήρχαν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι ασκούσαν το εκλογικό τους δικαίωμα εκτός της αίθουσας 

του Δημοτικού Συμβουλίου ακόμη και στο μπαλκόνι και στο φουαγιέ του δημοτικού μεγάρου και 

αυτοί που ήταν εντός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω της γειτνίασής τους  με τους 

άλλους συμβούλους ήταν ορατή η δήλωση της προτίμησής τους από τους υπόλοιπους συμβούλους.  

Επειδή βάσει των περιγραφομένων, αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας,  στο ως 

άνω έγγραφο του Δημάρχου, ορθά ο Συντονιστής της ΑΔΜΘ έκρινε ότι  δεν τηρήθηκε η αρχή της 

μυστικής ψηφοφορίας σε καμία φάση της εκλογής υποψηφίου για κάθε αξίωμα των μελών του 

προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου ήτοι η ψηφοφορία έλαβε χώρα 

κατά παράβαση των διατάξεων του άρθ. 64 παρ. 3 του ν. 3852/2010. 

Επειδή το γεγονός ότι κατά τη διεξαγωγή της ένδικης ψηφοφορίας έγινε χρήση ψηφοδελτίων και 

κάλπης καθώς επίσης υπήρχε και παραβάν, δεν συνεπάγεται την τήρηση της  αρχής της 

μυστικότητας της ψηφοφορίας,  όπως  αβάσιμα ισχυρίζεται  ο προσφεύγων, δεδομένου ότι  από 

τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας, όπως περιγράφεται στο ως άνω έγγραφο του Δημάρχου, 

προκύπτει ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω αρχή. 

Επειδή και ο ισχυρισμός του προσφεύγοντα ότι ο Συντονιστής της ΑΔΜΘ δεν απευθύνθηκε με το 

υπ΄αριθμ. 10246/13.01.2022 έγγραφό του στον προεδρεύοντα της ειδικής συνεδρίασης της 

09.01.2022 ούτως ώστε ο τελευταίος να εκφράσεις τις απόψεις του,αλλά απευθύνθηκε αορίστως 

προς το Δήμο Διδ/χου  που απάντησε δια του Δημάρχου ο οποίος δεν είχε την ευθύνη και την 

αρμοδιότητα να απαντήσει και ο οποίος μάλιστα απάντησε δίχως καν να εκθέτει ότι διαβουλεύθηκε 

με τον προεδρεύοντα, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος διότι ο Δήμαρχος ως προϊστάμενος των 
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υπηρεσιών του Δήμου κατ΄άρθρο 86 παρ. 1 περ. γ του Δ.Κ.Κ. που εκπροσωπεί το Δήμο σε κάθε 

δημόσια αρχή κατ΄άρθ. 86 παρ. 1 περ. α, ήταν αρμόδιος να παρέχει τις απόψεις του προς το 

Συντονιστή της ΑΔΜΘ επί της προσφυγής  των δημοτικών συμβούλων Θ.Σκίνδρη κ.λ.π. τις οποίες 

και εξέφρασε  αρμοδίως με το υπ΄αριθμ. 283/14.01.2022 έγγραφό του ενόψει μάλιστα και του 

γεγονότος ότι ήταν παρών κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Διδ/χου της 09.01.2022 (βλ. απόσπασμα από το 1ο πρακτικό της από 09.01.2022 συνεδρίασης)  και 

επομένως ήταν σε θέση να περιγράψει τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας. 

 

Κατ΄ακολουθία των ανωτέρω έχω τη γνώμη ότι θα πρέπει ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ η με αριθμό 

πρωτοκόλλου 7/25.01.2022 προσφυγή του Δημητρίου Εμμανουηλίδη του Αθανασίου, δημοτικού 

συμβούλου του Δήμου Διδυμοτείχου  κατά της με αριθμ. πρωτ. 13674/17.01.2022  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. 7/25-01-2022 προσφυγής του Δημητρίου Εμμανουηλίδη 

του Αθανασίου κατά της υπ΄αριθμ. 13674/17-01-2022  απόφασης  του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με τις σκέψεις που εκτέθηκαν 

στην ανωτέρω εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή  μπορεί να προσβληθεί μόνο στα αρμόδια δικαστήρια (άρθ.152 παρ. 4 

Δ.Κ.Κ.). 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   5 /2022 

     Ο  Γραμματέας                                                       Η Πρόεδρος 

 

   Κων/νος Μπλέτσας                                             Όλγα Τσιρκινίδου 

 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού                                  Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.   

 

ΑΔΑ: 9Ι0ΣΟΡ1Υ-ΡΝΤ


		2022-02-28T12:33:33+0200
	Athens




