
  

                                              

                         

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΤΗΣ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 

και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28
Α
 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση 

του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 226 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως ισχύει 

περί αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητας. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (όπως ισχύει) του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων αναφορικά με τον τόπο συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 255 ανωτέρω νόμου αναφορικά με τη διοίκηση των 

κοινωφελών επιχειρήσεων. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) 

αναφορικά με τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    
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ΘΕΜΑ: Ακύρωση της υπ’ αριθ. 6/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α) 
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8. Την υπ’ αριθ. 27/13-8-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έλεγχος 

νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, 

Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη 

λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ (ΆΡΘΡΟ 238 του ν. 3852/2010 

(Α΄87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν. 4555/2018 (Α΄133) 

(Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι). 

9. Την υπ’ αριθ. αριθ. 93/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών 

με θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α) και ορισμός νέου Προέδρου». 

10. Την υπ’ αριθ. 6/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών. 

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2690/1999 (Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας): «1. 

Για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισμός, με πράξη, όλων των 

μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο νόμος. Ο ορισμός του ίδιου 

προσώπου με περισσότερες από μια ιδιότητες δεν επιτρέπεται. Αν ορισμένα μέλη εκλέγονται ή 

υποδεικνύονται από τρίτους και τα μέλη αυτά δεν έχουν ακόμη εκλεγεί ή υποδειχθεί από τα 

αρμόδια όργανα, η συγκρότηση είναι νόμιμη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η 

υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. 2. Τα συλλογικά 

όργανα, αν στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά, συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. 

3. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του συλλογικού οργάνου ορίζονται, μαζί με τους 

αναπληρωματικούς τους, με την πράξη συγκρότησής του. Αν το συλλογικό όργανο συγκροτείται 

αποκλειστικώς από αιρετά μέλη, ο πρόεδρος, ο γραμματέας και τα λοιπά μέλη στα οποία 

ανατίθεται συγκεκριμένο αξίωμα, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, εκλέγονται, με μυστική 

ψηφοφορία, από τα μέλη του συλλογικού οργάνου. 4. Η τυχόν κατά παράνομο τρόπο κτήση της 

ιδιότητας υπό την οποία κάποιος ορίζεται μέλος συλλογικού οργάνου δεν επηρεάζει τη 

νομιμότητα της συγκρότησης του οργάνου. 5. Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι 

όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για 

οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις 

συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. 6. Όταν ο νόμος 

προβλέπει θητεία για τα μέλη του συλλογικού οργάνου, η αντικατάσταση μέλους πριν από τη 

λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του, 

ο οποίος και πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη». 

 

Επειδή περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 255 παρ. 3 και 4 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων) όπως ισχύει «Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να 

αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της  θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού 

ή κοινοτικού συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού  αριθμού των μελών του. Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων 
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και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου  που τους 

πρότεινε. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

τον  πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του (...)».  

 

Επειδή κατά τη λήψη της υπό εξέταση απόφασης στα παρόντα μέλη παρίσταται η κα 

Ποιμενίδου Όλγα ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον ορισμός της από το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών με την απόφαση 93/2019. Ωστόσο αναφορικά με 

την απόφαση  αυτή λεκτέα είναι τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) όπως ισχύει 

«Το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν  

υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του 

προέδρου. Εάν κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας  προκύπτει δεκαδικός αριθμός άνω του 

ημίσεως της μονάδας, τότε αυτός στρογγυλοποιείται  στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα (…) Αν 

κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν  κατά τη 

συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι».  

Από τη γραμματική διατύπωση της ανωτέρω διάταξης συνάγεται  με σαφήνεια ότι 

προκειμένου να ληφθεί μία απόφαση επί θέματος που έχει τεθεί προς συζήτηση στην 

ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκτός εάν 

από ειδικότερη διάταξη απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών . 

 

Επειδή κατά την 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε σε συζήτηση 

το 1
ο
 θέμα Η.Δ. «Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Δ.Σ της ΔΗΚΕΑ και ορισμός νέου 

προέδρου». Ωστόσο όπως προκύπτει από την ψηφοφορία που καταγράφεται στην απόφαση 

το αποτέλεσμα ήταν 11 ψήφοι υπέρ, 9 παρών, 5 κατά και 1 αποχή. Ως εκ τούτου το υπό 

συζήτηση θέμα δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των θετικών ψήφων, συνεπώς το υπό 

συζήτηση θέμα (αποδοχή παραίτησης Προέδρου Δ.Σ της ΔΗΚΕΑ και ο ορισμός νέου 

Προέδρου) δεν εγκρίθηκε. 

 

Επειδή από τα ανωτέρω συνάγεται ότι κατά τη λήψη της υπό εξέταση απόφασης  δεν υπήρχε 

νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της μη νόμιμης συγκρότησής του, καθώς 

με την υπ’ αριθ. 93/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών δεν 

υπερψηφίστηκε ο ορισμός νέου Προέδρου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ακυρώνουμε την υπ’ αριθ. 6/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΑ για 

τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. 

Κατά της παρούσας αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής 

του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός της 
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προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου 

έλαβε γνώση αυτής. (άρθρο 151 του Ν. 3463/2006).     

 
 

     

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών 

Δήμο Αχαρνών 
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