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                ΠΡΟΣ:  ∆ήµο  Πρέβεζας     

  
   
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: Ακύρωση της αριθµ. 69/2016 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πρέβεζας, 

αναφορικά µε  τον καθορισµό και την καταβολή των µηνιαίων εξόδων παράστασης Προέδρου, 

Αντιπροέδρου και µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο 

Πρέβεζας». 

                                                       

                                                               ΑΠΟΦΑΣΗ 

                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤ. 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 

των πράξεων των ΟΤΑ 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.  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». 

5.  Τις διατάξεις της εγκυκλίου αριθ. 11/7666/07-02-07 του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. «Εποπτεία πράξεων 

των συλλογικών και µονοµελών οργάνων των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ». 

6. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 24/Α’/06.02.2015). 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2015.  

8. Τις διατάξεις των άρθρων 149  και 242 του N.3463/06 (∆.Κ.Κ.):   Έλεγχος νοµιµότητας από 

τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και Έξοδα παράστασης – Αποζηµίωση µελών, 

αντίστοιχα. 

9. Την αριθµ. 69/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πρέβεζας, που µας 

υποβλήθηκε µε το αριθµ. 9385/19.04.2016 έγγραφο του ∆ήµου, αναφορικά µε  τον καθορισµό και 

την καταβολή των µηνιαίων εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και  για την 

αποζηµίωση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του 

οργάνου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πρέβεζας». 

10. Το αριθµ. 61472/05.05.2016 έγγραφό µας προς το ∆ήµο Πρέβεζας, σύµφωνα µε την αριθµ. 

11/7666/07-02-07 Εγκύκλιο, του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α: 2.2 Έλεγχος νοµιµότητας… 

11. Το υπ’ αριθµ. 12760/26.05.2016 απαντητικό έγγραφο του ∆ήµου Πρέβεζας. 

12. Τα στοιχεία του φακέλου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

   Ακυρώνουµε  την αριθµ. 69/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Πρέβεζας, αναφορικά µε  τον καθορισµό και την καταβολή των µηνιαίων εξόδων παράστασης 

Προέδρου και Αντιπροέδρου, καθώς και την αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πρέβεζας», όπως ειδικότερα σε αυτή αναφέρεται,   για 

παράβαση νόµου: 

 

 α) Επειδή προσκρούει στη διατάξεις της παρ. 1  του άρθρου 242 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006)  

και της αριθµ. 241/2015 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά την οποία «…στον πρόεδρο και 

τον αντιπρόεδρο  του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου επιτρέπεται να καταβάλλονται 

έξοδα παράστασης, ύστερα από απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, όταν ο 

οικονοµικός απολογισµός του προηγούµενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ 

(300.000 €)». 
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      Στην προκειµένη περίπτωση ούτε αναφέρεται στην απόφαση, ούτε προκύπτει από τα στοιχεία 

του φακέλου, ότι αυτή λήφθηκε µε βάση τον οικονοµικό  απολογισµό του προηγούµενου έτους στο 

οποίο αφορά, τα έσοδα του οποίου θα έπρεπε να ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 300.00 

ευρώ. 

 β) Επειδή απουσιάζει η οποιαδήποτε αναφορά, ως προς το ότι η δαπάνη έχει εγγραφεί 

στον προϋπολογισµό, του οικονοµικού έτους 2016, του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου και η 

σχετική πίστωση είναι επαρκής, ώστε να µην δηµιουργούνται ελλείµµατα. 

 Στο ανωτέρω αριθµ. 12760/26.05.2016 απαντητικό του έγγραφο ο ∆ήµος Πρέβεζας, 

αναφέρει ότι στον προϋπολογισµό του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, Κ.Α. 61 «Αµοιβές αιρετών 

και τρίτων», έχει προβλεφθεί πίστωση 83.054.00 ευρώ. 

 Από τον έλεγχο όµως του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2016, του ίδιου Νοµικού 

Προσώπου, προκύπτει ότι για «∆απάνες Αιρετών», έχει εγγραφεί πίστωση 5.000,00 ευρώ, η οποία 

είναι προδήλως ανεπαρκής, όχι µόνο για την κάλυψη των δαπανών της απόφασης που αφορούν 

αναδροµικές καταβολές, αλλά και για την κάλυψη των δαπανών που αντιστοιχών στο οικονοµικό 

έτος 2016, όταν µε την απόφαση αναλαµβάνονται µηνιαίες δαπάνες 451,05 ευρώ για την Πρόεδρο 

του ∆.Σ., 180,42 ευρώ για τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. και 17,10 ευρώ ανά συνεδρίαση και µέχρι 

τρεις (3) συνεδριάσεις το µήνα, για αποζηµίωση από τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις, του 

επταµελούς ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

γ) Επειδή απουσιάζει η οποιαδήποτε αναφορά, τόσο κατά το εισηγητικό όσο και κατά το 

αποφασιστικό σκέλος αυτής, στο κανονιστικό πλαίσιο επί του οποίου στηρίζεται η αναδροµική 

καταβολή εξόδων παράστασης και αποζηµίωσης για τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις,  από 

10.11.2014. 

 

 δ) Επειδή στη λήψη της συµµετείχαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Παρθενία Καζάκου και  

Κορωναίος Κοσµάς, πρόεδρος και αντιπρόεδρος, αντιστοίχως του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 

Πρέβεζας, κατά παράβαση του άρθρου 99 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), παρ. 1, σύµφωνα µε την 

οποία: «∆ηµοτικός Σύµβουλος δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός θέµατος ή στην κατάρτιση 

αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου ή να συµµετέχει σε γνωµοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία 

γνωµοδοτούν για θέµα που θα εισαχθεί στο δηµοτικό συµβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το 

δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον» και παρ. 2 του ίδιου άρθρου, 

«Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύµβουλος που έλαβε 
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µέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιµωρείται µε την ποινή της 

αργίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 142 και 143».  

Επιπρόσθετα µε τα ανωτέρω και όπως ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 

2690/1999: «Τα διοικητικά όργανα, µονοµελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις 

αµερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους».  

 

    Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 

152 του Ν. 3463/2006 (Ταχ. ∆/νση: Μαρ. Κοτοπούλη 62, 45445 Ιωάννινα), εντός ενός (1) µηνός 

από την έκδοση  ή την κοινοποίησή της. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  

                                                                                        ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

 

 

                                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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