
 

ΘΕΜΑ: Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 296/2014 απόφασης του Δημοτικού  

              Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών με θέμα : «Εκλογή αντιπροσώπων  

             του Δήμου Αχαρνών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΠΑ».  

              
               

      

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ/Α/228/2010 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/Α/114/2006) του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, περί άσκησης και εξέτασης προσφυγών. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 214  και 238 του Ν. 3852/201 

(ΦΕΚ/87/Α/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 103 και του άρθρου 74 του Ν. 

3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/10) 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 246, 240, 92του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 

Α΄114/2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 

6. Την υπ΄αρ, εγκ. 11/2007 του Υπουργείου Εσωτερικών περί εποπτείας 

των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων τον 

πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. 

7. Την αρ. εγκ. 52/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ορισμός 

των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων 

των Δήμων». 

8. Την αριθ. 296/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Αχαρνών με θέμα : «Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Αχαρνών στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΠΑ».  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΝΠΔΔ 
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Επειδή από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 246  του ν. 3463/2006 

ΚΔΚ, ορίζεται ότι: «Για όλη τη διάρκεια της δημοτικής ή κοινοτικής 

περιόδου, τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια εκλέγουν ως 

αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου μέλη 

τους ή τον δήμαρχο. Στην περίπτωση που ένα δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο εκλέγει περισσότερους από δύο (2) εκπροσώπους, ένας (1) 

από αυτούς εκλέγεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται μέσα σε έναν (1)  μήνα από την 

εγκατάσταση των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών. Περαιτέρω κατ΄ 

ανάλογη εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 240 του 

ΚΔΚ «Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου», σε περίπτωση 

που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, μετέχουν σύμβουλοι που 

ορίζονται από τη πλειοψηφία. 

 

 Επειδή,  στα διαλαμβανόμενα της αρ. εγκ. 52 ορίζεται ότι το διοικητικό 

συμβούλιο συνδέσμου των ΟΤΑ συγκροτείται από αιρετούς 

αντιπροσώπους του κάθε δήμου που συμμετέχει σε αυτόν. Οι 

αντιπρόσωποι εκλέγονται από τα δημοτικά συμβούλια ανάλογα με τον 

πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου που 

εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο. Ο αριθμός των αντιπροσώπων 

υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 246 του ΚΔΚ. Στην 

περίπτωση  που ένα δημοτικό συμβούλιο εκλέγει περισσότερους από δύο 

εκπροσώπους ο ένας από αυτούς εκλέγεται από τη μειοψηφία του 

δημοτικού συμβουλίου και όπως ορίζεται στο υπ΄αρ.πρωτ.34504/15-6-

2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών : «Το άρθρο 92 παρ. 1 του 

ΔΚΚ περιέχει λεπτομερείς ρυθμίσεις όσον αφορά την διαδικασία 

υπόδειξης από το σύνολο της μειοψηφίας του δημοτικού  

συμβουλίου. 

 

Επειδή, με την αρ. 296/2014 ελεγχόμενη απόφαση, αποφασίζεται η 

εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Αχαρνών στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΣΥΝΠΑ. Κατά τη διαδικασία, εκ μέρους της πλειοψηφίας 

αυτοπροτείνεται ο δήμαρχος και εν συνεχεία προτείνει εκ μέρους της 

πλειοψηφίας τρεις δημοτικούς συμβούλους. Εκ μέρους της μειοψηφίας, 

συμμετείχαν στην εκλογή δύο εκπρόσωποί της  και όχι ένας  όπως 

προβλέπεται,  με αποτέλεσμα  την μη τήρηση της διαδικασίας όπως 

ορίζεται στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις.   

  

           Για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 Ακυρώνουμε την υπ΄ αρ. 296/2014 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών με θέμα : «Εκλογή αντιπροσώπων του 

Δήμου Αχαρνών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΠΑ»  για τους 

λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης  

 

Κατά της παρούσης αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί προσφυγή 

ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από 

οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας (άρθρο 151 του Ν. 3463/2006).  

 

 

 

 
                                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    

                                                           ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

                                                                                              

                                                                         ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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