
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ορθή επανάληψη

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:  130/2021
                               AΔΑ :Ψ5Μ4Ω1Η-6Η5 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 14ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Σερίφου

ΘΕΜΑ 1ο: «Ορισμός νομικού συμβούλου για τη σύνταξη και παροχή γνωμοδότησης

για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αιγαίου( ΚΑ 00.6111)».

Στη  Σέριφο  σήμερα,  13   Μαΐου   2021,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  15:00  μμ.  στο

Δημοτικό  Κατάστημα  (Δημαρχείο)  του  Δήμου  Σερίφου,  συνήλθε σε  έκτακτη

συνεδρίαση,  δια  περιφοράς,  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την  2320-

13/05/2021 πρόσκληση του Προέδρου,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό  στα

μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,  δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν

παρόντα τα παρακάτω (6) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος        1. Λιβάνιος Στυλιανός, Αντιπρόεδρος
2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος

3. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

4. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος

5. Μποφίλιος Πέτρος, μέλος 

6. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος     

                   

               



Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου  Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη .

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των

μελών της επιτροπής τα εξής:

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1, περιπτ. ιζ’ του Ν. 3852/2010, η

Οικονομική  Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  υποβολή  προσφυγών  ενώπιον  των

Διοικητικών Αρχών. Η διάταξη δε του άρθρου 72 παρ.2 του ν. 3852/2010 ορίζει ότι

απαιτείται γνωμοδότηση δικηγόρου

Επειδή με την περίπτωση ιθ΄ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 ορίζεται ότι η

Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για

την  ανάκληση  της  πληρεξουσιότητάς  του,  σε  όσους  δήμους,  είτε  δεν  έχουν

προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν

έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει  την αμοιβή

τους.  Μπορεί  επίσης  να  αναθέτει  την  παροχή  γνωμοδοτήσεων,  μόνο  εφόσον  δεν

έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία.

Επειδή στο άρθρο 151 Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Δ.) ορίζεται ότι 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 κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

Επειδή  στο  άρθρο  152  Ν.  3463/2006  (Κ.Δ.Δ.)  ορίζεται  ότι  στην  έδρα  κάθε

Περιφέρειας  συνιστάται  τουλάχιστον  μία  (1)  τριμελής  Ειδική  Επιτροπή  που

αποτελείται από: «i. Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ορίζεται,

μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Σώματος και το οποίο προεδρεύει

της Ειδικής Επιτροπής. ii. Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της

Ειδικής Επιτροπής, ο οποίος αναπληρούται από μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου, το

οποίο ορίζεται από τον ίδιο. iii. Εναν αιρετό εκπρόσωπο της Τοπικής Ενωσης Δήμων

και  Κοινοτήτων  (Τ.Ε.Δ.Κ.)  του  πολυπληθέστερου  νομού,  με  αναπληρωτή,  που

προέρχεται από την Τ.Ε.Δ.Κ. του επόμενου σε πληθυσμό νομού, οι οποίοι ορίζονται

με απόφαση των οικείων διοικητικών συμβουλίων….   2. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί

έλεγχο νομιμότητας, και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Συνεδριάζει, τουλάχιστον, δύο

(2) φορές το μήνα.



Επειδή στο άρθρο 238 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 131 του ν.

4555/2018  προβλέπεται ότι 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.

Επειδή η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη της ότι:

α)  Με  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  20539/21.4.2021  Απόφαση  του  Συντονιστή

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου έγινε δεκτή ως νόμω βάσιμη η υπ’ αρ. πρωτ.

9189/23-02-2021  ειδική  διοικητική  προσφυγή  του  κ.  Καταλειφού  Πέτρου  και

ακυρώθηκε η υπ’ αρ.  06/2021 (ΑΔΑ: 9ΟΔΓΩ1Η-9ΔΞ) απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Σερίφου.

β)  Με  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  20872/23.4.2021  Απόφαση  του  Συντονιστή

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου ακυρώθηκε  η  υπ’  αρ.  33/2021 απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου.

γ)  Με  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  21936/5.5.2021  Απόφαση  του  Συντονιστή

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου έγινε δεκτή ως νόμω βάσιμη η υπ’ αρ. πρωτ.

11699/2-03-2021  ειδική  διοικητική  προσφυγή  και  ακυρώθηκε  η  παράλειψη

οφειλόμενης  ενέργειας  του  Δήμου  Σερίφου  να  εκδώσει  απόφαση  επί  της  από

18.1.2021 Ένστασης – Αίτησης Θεραπείας του κ. Γαλανού Οδυσσέα.

δ)  Με  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  21937/5.5.2021  Απόφαση  του  Συντονιστή

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου έγινε δεκτή ως νόμω βάσιμη η υπ’ αρ. πρωτ.

11882/3-03-2021  ειδική  διοικητική  προσφυγή  και  ακυρώθηκε  η  παράλειψη

οφειλόμενης  ενέργειας  του  Δήμου  Σερίφου  να  εκδώσει  απόφαση  επί  της  από

18.1.2021 Ένστασης – Αίτησης Θεραπείας του κ. Γαλανού Ιωάννη.

ε)  Με  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  21939/5.5.2021  Απόφαση  του  Συντονιστή

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου έγινε δεκτή ως νόμω βάσιμη η υπ’ αρ. πρωτ.

11700/2-03-2021  ειδική  διοικητική  προσφυγή  και  ακυρώθηκε  η  παράλειψη

οφειλόμενης  ενέργειας  του  Δήμου  Σερίφου  να  εκδώσει  απόφαση  επί  της  από

18.1.2021 Ένστασης – Αίτησης Θεραπείας  της  εταιρείας  «Ι.  Γ.  Κονδύλης – Εμμ.

Πελοποννήσιος Ο.Ε.».



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει  στο δικηγόρο Αθηνών Αθανάσιο Κόντη (Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγο –

Δρ. Νομικής, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Δεκελείας αρ. 32, 14343 Ν. Χαλκηδόνα) τη

σύνταξη και παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση προσφυγής κατά των πιο πάνω

αναφερόμενων  αποφάσεων  του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου

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

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 του Ν. 3463/2006 και 238 Ν. 3852/2010,

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 131 του Ν. 4555/2018.

Ο κ. Χρυσολωράς Θ., μειοψήφισε, ο κ. Λυμβαίος Ι. δήλωσε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 130/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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