
                        

 
 
ΘΕΜΑ: Προσφυγή ∆ηµοτικού Συµβούλου ∆ήµου Φαναρίου κ.Λιόλιου Αθανασίου 

κατά των αριθµ. 111 έως 128  και 131  αποφάσεων  της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του  

∆ήµου Φαναρίου. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  

 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις: α) του ν. 2503/ 1997 και   β) των άρθρων 93,149 και 150 ∆.Κ.Κ.  (N. 

3463/06) 

2.  Την αριθ. 7666/εγκύκλιο 11/07-02-07 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.  

3. Την αριθ. 484/2008 γνωµοδότηση του Ε΄ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους, 

4. Την από 08.10.2010  προσφυγή του  ∆ηµοτικού Συµβούλου του  ∆ήµου Φαναρίου 

κ.Λιόλιου Αθανασίου, µε την οποία ζητεί   την ακύρωση των αριθ. 111 έως 128  και 

131  αποφάσεων  της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του  ∆ήµου Φαναρίου  για τους 

ειδικότερους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή. 

5.  Των  αριθµ. 111 έως 128  και 131  αποφάσεων  της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του  

∆ήµου Φαναρίου, οι οποίες  λήφθηκαν στις 22-9-2010, τοιχοκολλήθηκαν  στις 23-9-

2010 και πρωτοκολλήθηκαν στην υπηρεσία µας στις  07-10-2010.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ∆/ΣΗΣ 
              Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΝΠ∆∆ 
 
Ταχ. ∆/νση  : Ελ. Βενιζέλου 2 
Ταχ. Κώδικας  : 481 00 - Πρέβεζα 
Πληροφορίες   : ∆.Καραβοκυράκος  Η.Χάιδας  
Τηλέφωνο       : 26820 - 27017 
Fax  : 26820 - 25795 

            Πρέβεζα:     21   Οκτωβρίου   2010 
               
            Αριθµ. Πρωτ: 69474/4797 
     
                   
 

  



6.   Τις διατάξεις της παρ.1.α. του άρθρου 150 του ∆ΚΚ (Ν.3463/06), σύµφωνα µε τις 

οποίες ,οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσφύγει στον Γενικό 

Γραµµατέα της Περιφέρειας και να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή 

µονοµελών οργάνων των ∆ήµων, των Κοινοτήτων… για λόγους νοµιµότητας, µέσα 

σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή από την 

κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. 

            Επειδή σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας 

(Εγκύκλιος 11 αριθµ. 7666/07.02.2008 του ΥΠΕΣ∆∆Α), σαν προϋπόθεση 

παραδεκτού της προσφυγής ορίζεται µεταξύ άλλων και η ύπαρξη εννόµου 

συµφέροντος προσωπικού,  άµεσου και υφιστάµενου κατά το χρόνο λήψης της 

απόφασης.  

              Επειδή σύµφωνα µε την αριθ. 484/2008 γνωµοδότηση του Ε΄ Τµήµατος του 

Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό 

Εσωτερικών, µόνη η επίκληση της ιδιότητας του επικεφαλής δηµοτικής παράταξης ή 

εκείνης του δηµοτικού συµβούλου δεν καθιδρύει, αυτοτελώς, έννοµο συµφέρον προς 

άσκηση των ειδικών διοικητικών προσφυγών, που προβλέπονται από τις διατάξεις 

των άρθρων 150 και 151 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

 Επειδή από το περιεχόµενο, τόσο των προσβαλλόµενων αποφάσεων  της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής του  ∆ήµου Φαναρίου. όσο και της προσφυγής, δεν 

προκύπτει ότι από τις  προσβαλλόµενες αποφάσεις θίγεται νοµική ή πραγµατική 

κατάσταση που αφορά προσωπικά τον ίδιο τον προσφεύγοντα, ούτε ότι υφίστανται 

άµεση βλάβη ο ίδιος ο προσφεύγων και εποµένως κατά τα νοµολογηθέντα του ΣτΕ 

και την ανωτέρω απόφαση του Ν.Σ.Κ., δεν υφίσταται και η ειδική προϋπόθεση του 

εννόµου συµφέροντος στο πρόσωπο του προσφεύγοντος, γεγονός που καθιστά την 

προσφυγή τυπικά απαράδεκτη. 

           .   

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

       

          Κρίνουµε ότι η  από 08.10.2010  προσφυγή του  ∆ηµοτικού Συµβούλου του  

∆ήµου Φαναρίου κ.Λιόλιου Αθανασίου,  µε την οποία ζητεί   την ακύρωση των αριθ. 

111 έως 128  και 131  αποφάσεων  της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του  ∆ήµου 

Φαναρίου  , πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη,  για τους λόγους που αναφέρονται 

στο σκεπτικό της παρούσας. 



          Κατά της απόφασής µας αυτής µπορεί να ασκηθεί προσφυγή, κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 152 ∆.Κ.Κ.  (N. 3463/06), στην  Ειδική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Ηπείρου, που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας (Μαρίκας Κοτοπούλη 

62 45445-Ιωάννινα), µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την έκδοση της 

απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση ο ενδιαφερόµενος.   

           Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στον  προσφεύγοντα και στο ∆ήµο 
Φαναρίου . 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ∆ήµο Φαναρίου  
2. Προσφεύγοντα κ.Λιόλιο Αθανάσιο 
(∆ηµοτικό Συµβούλο ∆ήµου Φαναρίου  
δια  του ∆ήµου Φαναρίου) 
                                                                              
                                                                           Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                                                                              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
 
 
 
 
 
                                                            ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ -ΜΠΑΣΤΑ  
 
                                                                                   
                                                     

                                                                                       

 
 


