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                    Πρέβεζα, 10 Μαϊου  2017 
             
                   Αριθµ. Πρωτ : 64313 
                   Αρ. εισερχοµένου: 56684/27.04.2017 
    
  
   

                     

     ΠΡΟΣ: κ.κ. Κλάπα Μιλτιάδη, Νόβα Ιωάννη 
και Κωστούλα Βασίλειο, δηµοτικών 
συµβούλων ∆ήµου Πρέβεζας 
(για την ενηµέρωση και των  λοιπών προσφευγόντων) 
                 Σπηλιάδου  &  Περδικάρη 2 
                      Τ.Κ. 48 100,  Πρέβεζα 
     ΚΟΙΝ.: 1) ∆ήµο Πρέβεζας              
                   2)  ∆ΕΥΑΠ            

 
ΘΕΜΑ: Προσφυγή των κ.κ Κλάπα Μιλτιάδη, Νόβα Ιωάννη, Κωστούλα Βασιλείου, 

δηµοτικών συµβούλων, επικεφαλής των τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης και 

έξι επιπλέον δηµοτικών συµβούλων της ελάσσονος αντιπολίτευσης του ∆ήµου 

Πρέβεζας (σύνολο προσφευγόντων εννιά), κατά της υπ’ αριθµ. 121/2017 απόφασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πρέβεζας. 

 

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΗ 

               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

                                                ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις των άρθρων 1, 225, 226 και 227 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2.  Τις διατάξεις άρθρου  238 του Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε τις οποίες ο έλεγχος 

νοµιµότητας πράξεων των Ο.Τ.Α. και η Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών µέχρι 

την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α, ασκείται από 

το Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης . 

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.∆ 141/27.12.2010 «Οργανισµός της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας». 
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4. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 24/Α’/06.02.2015). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014.  

6.  Τις διατάξεις της εγκυκλίου αριθ. 60 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  «Έλεγχος νοµιµότητας των 

συλλογικών και µονοµελών οργάνων των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α».    

7.  Τις διατάξεις της εγκυκλίου αριθ. 11/7666/07-02-07 εγκύκλιο του 

ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. «Εποπτεία πράξεων των συλλογικών και µονοµελών οργάνων των 

πρωτοβάθµιων ΟΤΑ». 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 149 και 150 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και 

Κοινοτήτων) και του άρθρου 65 του  Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

9.  Την αριθµ. 121/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Πρέβεζας  µε θέµα: «Ορισµός µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης  Πρέβεζας». 

10. Tην από 19.04.2017 προσφυγή των κ.κ Κλάπα Μιλτιάδη, Νόβα Ιωάννη, 

Κωστούλα Βασιλείου, δηµοτικών συµβούλων, επικεφαλής των τριών παρατάξεων 

της αντιπολίτευσης και έξι επιπλέον δηµοτικών συµβούλων της ελάσσονος 

αντιπολίτευσης του ∆ήµου Πρέβεζας (σύνολο προσφευγόντων εννιά), κατά της υπ’ 

αριθµ. 121/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πρέβεζας. 

11.  Το υπ’ αριθµ. 53371/20.04.2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιοικητικού – 

Οικονοµικού, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας προς 

το ∆ήµο Πρέβεζας, για την άµεση αποστολή των στοιχείων του φακέλου και των 

απόψεων του ∆ήµου επί της προσφυγής.  

12. Τις απόψεις του ∆ήµου Πρέβεζας επί της προσφυγής, που µας υποβλήθηκαν 

µε το αριθµ.  56684/27.04.2017  έγγραφο του ∆ήµου. 

13.   Τα στοιχεία του φακέλου της συγκεκριµένης υπόθεσης.  

 

 Επειδή ο Γενικός Γραµµατέας εξετάζει µόνο τους λόγους που προβάλλονται 

µε την προσφυγή και δεν ερευνά και άλλους λόγους ακυρότητας της πράξης, οι 

οποίοι δεν προβάλλονται από τον προσφεύγοντα και ότι σε περίπτωση υποβολής 

προσφυγής ο έλεγχος αφορά καταρχήν το παραδεκτό αυτής και στη συνέχεια το 

βάσιµο.  

  Επειδή σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, 

το έννοµο συµφέρον πρέπει να είναι: προσωπικό, δηλ. να υπάρχει ειδικός δεσµός 
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του προσφεύγοντος µε την προσβαλλόµενη πράξη, η οποία θίγει συγκεκριµένη 

νοµική ή πραγµατική κατάσταση που τον αφορά, άµεσο, δηλ. την βλάβη να 

υφίσταται ο ίδιος ο προσφεύγων και όχι άλλο πρόσωπο, µε το οποίο αυτός συνδέεται 

µε ορισµένη σχέση (π.χ. σύζυγος), ενεστώς, δηλ. να υφίσταται συγχρόνως κατά το 

χρόνο λήψης της απόφασης από τον ΟΤΑ, κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής 

και κατά το χρόνο εξέτασης της προσφυγής. 

   Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1.α. του άρθρου 227 του  Ν. 

3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις 

των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσµων για λόγους νοµιµότητας, 

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 

γνώση αυτής. 

Επειδή η προσβαλλόµενη απόφαση αναρτήθηκε στη ∆ιαύγεια στις 04.04.2017 

και η προσφυγή υποβλήθηκε στις 19.04.2017, η προσφυγή κρίνεται εµπρόθεσµη. 

Επιπλέον, επειδή  µε την ιδιότητα τους ως δηµοτικοί σύµβουλοι και οι εννιά 

προσφεύγοντες έχουν προδήλως έννοµο συµφέρον, συνεπώς η προσφυγή εξετάζεται 

κατ΄ ουσίαν. 

 

Α/ Ο προβαλλόµενος λόγος ακύρωσης της προσβαλλόµενης απόφασης, επειδή 

κατά παράβαση των άρθρων 240 και 255 του ∆ΚΚ (Ν. 3463/2016), µε τις οποίες 

προβλέπεται ότι «…Για τις δηµοτικές επιχειρήσεις, όπως η ∆.Ε.Υ.Α.Π.,  ένα τουλάχιστον από 

τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του ν.π. ορίζεται από τη µειοψηφία του δηµοτικού ή 

κοινοτικού συµβουλίου. Η µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί αντί δηµοτικού 

συµβούλου να ορίσει εκπρόσωπό της δηµότη ή κάτοικο και µόνο αν δεν ορίσει συµβούλους 

δηµότες ή κατοίκους ή παραιτηθούν οι ορισθέντες, χωρίς να αντικατασταθούν, µετέχουν 

σύµβουλοι δηµότες ή  κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία», στη διαδικασία ενώπιον 

του δηµοτικού συµβουλίου, όπου συνήλθαν οι δεκατρείς (13) σύµβουλοι της 

µειοψηφίας για τον ορισµό του ενός (1) εκπροσώπου της στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της ∆.Ε.Υ.Α.Π. και ενώ ο κ. Σπυράκος Ιωσήφ, δηµοτικός σύµβουλος, έλαβε εννιά (9) 

θετικές ψήφους, της δηµοτικής παράταξης ΑΣΥΠ απέχουσας µε δήλωσή της από τη 

διαδικασία, ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου αντί να δεχτεί τον ορισµό 

σύµφωνα µε την παραπάνω έκφραση της βούλησης της πλειοψηφίας των δηµοτικών 

συµβούλων της µειοψηφίας, αποδέχθηκε ενώπιον του συνόλου των µελών του 
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δηµοτικού συµβουλίου την υποψηφιότητα του κ. Τσούτση Χρήστου, δηµοτικού 

συµβούλου, εκ µέρους της παράταξης ΑΣΥΠ, η οποία όπως προλέχθηκε απείχε της 

ειδικής διαδικασίας του συνόλου των µελών της µειοψηφίας και ακολούθως δια της 

ψηφοφορίας του συνόλου των µελών του δηµοτικού συµβουλίου εξελέγη ο κ. 

Τσούτσης Χρήστος, ο οποίος δεν ήταν ο οριζόµενος από τη µειοψηφία, µε 

αποτέλεσµα η πλειοψηφούσα παράταξη του δηµοτικού συµβουλίου να καθορίσει και 

τον έναν (1) εκπρόσωπο της µειοψηφίας, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος,  

καθώς στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκρότησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

∆ΕΥΑΠ, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 3. Ν.1069/80, όπως ισχύουν, µετά 

την τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2307/1995 και της αριθµ. Οικ. 

9484/417/24.03.2017 (ΦΕΚ 757/Β/06.05.2011), απόφασης Γενικής Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας: «Τροποποίηση της 

συστατικής Πράξης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας 

(∆ΕΥΑΠ), σύµφωνα µε τις οποίες,  «Η επιχείρηση διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ως εξής: τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου, εκ των οποίων τουλάχιστον 

ένας (1) προέρχεται από τη µειοψηφία, ένας (1)  είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην 

επιχείρηση, ένας (1)  είναι εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα και δύο (2) είναι δηµότες ή 

κάτοικοι του ∆ήµου οι οποίοι έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της 

επιχείρησης». 

 Συνεπώς από τις σχετικές διατάξεις απουσιάζει ο όρος «ορίζεται», από τη 

µειοψηφία, η παράβαση του οποίου προβάλλεται ως λόγος ακύρωσης µε την 

προσφυγή. Ό όρος που διαλαµβάνει στις ανωτέρω «προέρχεται» από τη µειοψηφία, 

εκπληρώνεται από την προσβαλλόµενη απόφαση, καθώς ο κ. Τσούτσης Χρήστος είναι 

δηµοτικός σύµβουλος που «προέρχεται» από τη µειοψηφία. 

Β/ Ο προβαλλόµενος λόγος ακύρωσης της προσβαλλόµενης απόφασης, επειδή δεν 

υπάρχει νέο έγγραφο  του Τ.Ε.Ε. που να ορίζει τον εκπρόσωπό του στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της ∆ΕΥΑΠ, καθώς το έγγραφο φέρει ηµεροµηνία 31.10.2014, πρέπει να 

απορριφθεί ως αβάσιµος, καθώς στο έγγραφο αυτό ρητά διατυπώνεται, ότι για τη 

συγκρότηση του ∆Σ της ∆ΕΥΑΠ, «το ∆.Σ. της Ν.Ε./Τ.Ε.Ε. ορίζει: τον ∆ηµήτριο 

Παππά (Πολ. Μηχανικό) ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή τον Ανδρέα Αναστασόπουλο 

(Πολ. Μηχανικό), µέχρι της θητείας της ∆ηµοτικής Αρχής 31.08.2019». 

 Γ/ Ο προβαλλόµενος λόγος ακύρωσης της προσβαλλόµενης απόφασης, επειδή 

δεν υπάρχει νέο έγγραφο, του Σωµατείου Εργαζοµένων στη ∆ΕΥΑ Πρέβεζας,  που 

να ενηµερώνει για τους εκπροσώπους, τακτικό και αναπληρωµατικό, που ορίστηκαν, 
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µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιµος,  καθώς µε 

το αριθµ. 2/05.09.2014 έγγραφό του, το Σωµατείο Εργαζοµένων στη ∆ΕΥΑΠ 

ενηµερώνει το ∆ήµο Πρέβεζας, ότι κατά τη Γενική Συνέλευση των εργαζοµένων την 

3.9.2014, εξέλεξε τους εκπροσώπους του σωµατείου για την εκπροσώπηση στο ∆Σ 

της ∆ΕΥΑΠ: Χαράλαµπο Οικονόµου, τακτικό και Σταυρούλα Ηλιοπούλου, 

αναπληρωµατικό, χωρίς να αναφέρεται στη χρονική διάρκεια της εκπροσώπησης.  

Συνεπώς δεδοµένου ότι όπως προκύπτει από την προσβαλλόµενη απόφαση το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Πρέβεζας µε την αριθµ. 349/2014 απόφασή του, όρισε τη 

θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΠ έως 05.03.2017, δεν προκύπτει 

νεότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εργαζοµένων στη ∆ΕΥΑΠ, για τον 

ορισµό των εκπροσώπων της, τακτικού και αναπληρωµατικού, στο ∆Σ της ∆ΕΥΑΠ, 

για το χρόνο έως τη λήξη της θητείας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

∆/ Ο προβαλλόµενος λόγος ακύρωσης της προσβαλλόµενης απόφασης, επειδή 

«∆εν τηρήθηκε από την προσβαλλόµενη απόφαση η προβλεπόµενη από το νόµο (άρθρο 6 Ν. 

2839/2000) ποσόστωση, που ρητά προβλέπει τη συµµετοχή τουλάχιστον του 1/3 από κάθε φύλο 

(άνδρες – γυναίκες) των διοριζοµένων, οριζοµένων ή υποδεικνυοµένων από ΟΤΑ µελών ∆Σ 

νπδδ ή νπιδ. ∆ηλαδή δεν ορίστηκαν στο ∆Σ της ∆ΕΥΑΠ (όπως αυτό εξελέγη, υπό τις 

προαναφερόµενες ακυρότητες) γυναίκες στο 1/3 του αριθµού των εκλεγέντων – ορισθέντων 

µελών του ∆Σ της ∆ΕΥΑΠ, αφού στα 7 τακτικά µέλη 1 µόνο συγκαταλέγεται από το άλλο φύλο 

(γυναίκα) και συνεπώς η συγκρότηση του ∆Σ της ∆ΕΥΑΠ δεν είναι νόµιµη (…)  και φυσικά δεν 

προτάθηκαν µε βάση αυτή την ποσόστωση», πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιµος, καθώς 

όπως προκύπτει από την αριθµ. 121/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Πρέβεζας, το ίδιο κλήθηκε να ορίσει τα πέντε (5) σε σύνολο επτά (7) τακτικών µελών 

του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Π., εκ των οποίων τρεις (3) αιρετοί και δύο (2) δηµότες ή 

κάτοικοι του ∆ήµου (που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της 

επιχείρησης) και ο δεκαδικός αριθµός εκπροσώπησης του κάθε φύλου, 1,67, 

στρογγυλοποιούµενος µας δίνει τον αριθµό δύο (2) και συνεπώς ο ορισµός µίας (1) 

γυναίκας σε σύνολο πέντε (5) οριζόµενων µελών από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 

αντίκειται: 

 

i) στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6  του Ν. 2839/2000, σύµφωνα µε τις 

οποίες «β) Στις περιπτώσεις διορισµού ή υποδείξεως από το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τους 

Ο.Τ.Α., µελών διοικητικών συµβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.∆.∆. ή 

Ν.Π.Ι.∆., ο αριθµός των διοριζοµένων ή υποδεικνυοµένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε 
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ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το 1/3 των διοριζοµένων ή υποδεικνυοµένων σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις, εφόσον τα µέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1).  

Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα 

είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω».  

ii)  Στα οριζόµενα στο αριθµ. 509/01.02.2010 έγγραφο του Υπουργείου 

                  ∆ικαιοσύνης, Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, µε θέµα, ορισµός µελών 

υπηρεσιακών συµβουλίων και συλλογικών οργάνων του ∆ηµοσίου, των ∆ηµοσίων 

Οργανισµών και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης: 

              « Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 2839/2000, όπως αυτό ενσωµατώθηκε µε 

την παρ. 3 του άρθρου 160 στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528, ΦΕΚ Α726/9-2-

2007) και µε την παρ. 5 του άρθρου 7 στον Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και 

Κοινοτικών Υπάλληλων (Ν. 3584, ΦΕΚ Α7143/28-6-2007), σε εφαρµογή της 

Σύστασης του Συµβουλίου των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της 

Ε.Ε. του 1996) καθιερώθηκε η υποχρεωτική, κατ’ ελάχιστο στο 1/3, συµµετοχή κάθε 

φύλου στα υπηρεσιακά συµβούλια και στα συλλογικά όργανα των Υπουργείων και 

ΝΠ∆∆, των ∆ηµοσίων Οργανισµών και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

[…] Σας επισηµαίνουµε ότι n µη τήρηση της διάταξης του εν λόγω νόµου, είναι 

δυνατό να επιφέρει θέµα ακυρότητας των αποφάσεων των υπηρεσιακών και 

διοικητικών συµβουλίων, καθώς και των άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης, 

εφόσον αµφισβητηθεί η νοµιµότητα της σύνθεσης τους». 

 

                                 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ      

 

Κάνουµε δεκτή την από 19.04.2017 προσφυγή  των κ.κ Κλάπα Μιλτιάδη, Νόβα 

Ιωάννη, Κωστούλα Βασιλείου, δηµοτικών συµβούλων, επικεφαλής των τριών 

παρατάξεων της αντιπολίτευσης και έξι επιπλέον δηµοτικών συµβούλων της 

ελάσσονος αντιπολίτευσης του ∆ήµου Πρέβεζας (σύνολο προσφευγόντων εννιά) και 

ακυρώνουµε την αριθµ. 121/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πρέβεζας,  

για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.  

 

ΑΔΑ: ΩΘΖΜΟΡ1Γ-ΦΛΞ



[7] 
 

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής 

του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Ταχ. ∆/νση: Βορείου Ηπείρου 20, 45445 

Ιωάννινα), εντός ενός (1) µηνός από την έκδοση  ή την κοινοποίησή της.   

 

 

 

                                   

                                                                                     Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
                                                                                     ΓΕΝΙΚΟΥ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
                                                                            ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
                                                                          ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

 
 

                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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