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Θέμα:  Ακύρωση της υπ’ αριθ. 254/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Νάξου & Μικρών 

Κυκλάδων.       

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

 των άρθρων 6, 226 και 280 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

 του άρθρου 281 του ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 

 του άρθρου 17 του ν. 2690/99 (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ. 47 τ.Α΄/2015) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

 του Π.Δ. 143/2010 (Φ.Ε.Κ. 236/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», όπως ισχύει.  

2. Την υπ’ αριθ. 14192/15.05.2017 (Φ.Ε.Κ. 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικόλαου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της Α.Δ. 

Αιγαίου. 
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3. Την υπ’ αριθ. 254/2017 (ΑΔΑ:6Θ3ΗΩΚΗ-51Ο) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία μας κοινοποιήθηκε με την από 31-08-

2017 ειδική διοικητική προσφυγή του Νικολάου Ιακώβου Μαϊτού. 

4. Την από 31-8-2017 ειδική διοικητική προσφυγή του κ. Νικόλαου Ιακώβου Μαϊτού κατά 

της υπ’ αριθ. 254/14-08-2017 (ΑΔΑ:6Θ3ΗΩΚΗ-51Ο) και κάθε άλλης σχετικής απόφασης 

με την ανωτέρω. 

5. Το αρ. πρωτ. 53273/04-09-2017 έγγραφο μας προς το Δήμου Νάξου & Μικρών 

Κυκλάδων περί παροχής απόψεων επί της ως άνω προσφυγής. 

6. Το αρ. πρωτ. 19649/ 20-9-2017 έγγραφο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με 

θέμα «Απάντηση σε έγγραφο- αποστολή απόψεων». 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 226 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης): «1. Ο 

Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των 

συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των επιχειρήσεών τους, εκτός από τις αποφάσεις 

των ανωνύμων εταιρειών στις οποίες οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν την 

πλειοψηφία, καθώς και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο 

μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί. 2. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών και οι επιχειρήσεις τους, καθώς και οι σύνδεσμοι 

υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία 

Εποπτείας Ο.Τ.Α. με σκοπό την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας». 

Επειδή, κατά τον έλεγχο νομιμότητας που ασκείται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας είτε 

βάσει του άρθρου 225 είτε αυτεπαγγέλτως, κατά το άρ. 226, ερευνάται αν η ρύθμιση που 

επιβάλλεται με την απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με ισχύοντα κανόνα δικαίου (νόμο, 

προεδρικό διάταγμα, κανονιστική απόφαση της διοίκησης, αλλά και κανονιστικές 

αποφάσεις που θεσπίζουν οι ίδιοι οι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 79 Δ.Κ.Κ. 

κ.λπ.). Μεταξύ των λόγων που επιφέρουν την ακύρωση της πράξης είναι η παράβαση 

τύπων της διαδικασίας και η παράβαση νόμου. 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 προβλέπεται ότι:  «1. 

Η οικονομική επιτροπή… ιε) 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. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή 

γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με 

απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού 
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χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα 

του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή 

του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.» 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 προβλέπεται ότι: «1. 

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Η αμοιβή τους 

μπορεί να ελαττωθεί, με απόφαση του δικαστηρίου που δικάζει πίνακα αμοιβών τους έως 

το πενήντα τοις εκατό (50%) των κατώτατων ορίων που ορίζονται στον Κώδικα, ύστερα 

από εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας που έχει διορίσει 

το δικηγόρο. (…)».  

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) 

σχετικά με την αιτιολογία των ατομικών διοικητικών πράξεων: “1. Η ατομική διοικητική 

πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της 

συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. 2. Η αιτιολογία πρέπει να 

είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν 

προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης”. 

Ειδικότερα, έχει παγίως γίνει δεκτό ότι ειδική και επαρκής αιτιολογία υπάρχει όταν στο 

σώμα της πράξεως γίνεται αναφορά των εφαρμοζομένων κανόνων δικαίου, της 

διαπίστωσης ότι συντρέχουν οι πραγματικές και νομικές καταστάσεις ενόψει των οποίων 

επιβάλλεται ή επιτρέπεται η έκδοση της πράξης κατ' εφαρμογή των κανόνων αυτών, της 

εκτίμησης των σχετικών πραγματικών περιστατικών, καθώς και των σκέψεων του 

διοικητικού οργάνου που το οδήγησαν στην έκδοση ή την παράλειψη της έκδοσης της 

πράξης (Ε. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμος 1, Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2010, σελ. 174).  Περαιτέρω, πλήρης ή επαρκής είναι η αιτιολογία όταν 

περιέχει με σαφήνεια όλα τα στοιχεία της, κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν αφήνει κενά ή 

αμφιβολίες για την ορθότητα της κρίσεως του διοικητικού οργάνου (ΣτΕ 4150/73, ΓνΝΣΚ 

754/93). Τέλος, η αιτιολογία καθίσταται αόριστη όταν απλώς παρατίθενται διατάξεις του 

νόμου και αναφέρονται γενικόλογα κάποια στοιχεία του πραγματικού δίχως μνεία 

συγκεκριμένων περιστατικών ή άλλων δεδομένων που καταδεικνύουν μελέτη και 

επεξεργασία του φακέλου. Η αοριστία της αιτιολογίας δεν θεραπεύεται ακόμη και αν το 

διοικητικό όργανο, εκτός από τις διατάξεις που διέπουν την υπόθεση, παραθέσει και τη 

φρασεολογία τους, προκειμένου να καταδείξει ότι έλαβε υπόψη τις νόμιμες προϋποθέσεις 

που έχει θεσπίσει ο νομοθέτης (Μιχάλης Πικραμένος, Η αιτιολογία των διοικητικών 

πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος, εκδόσεις Σάκκουλα, 2012, σελ. 306). 
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Επειδή, σύμφωνα με την Πράξη 48/2014 του Ελ.Συν. Κλ. Ζ’:  «Περαιτέρω, στην 

περίπτωση που έχει συσταθεί νομική υπηρεσία σε Δήμο και έχουν πληρωθεί οι σχετικές 

οργανικές θέσεις, τότε, κατ’ επιταγή της αρχής της οικονομικότητας, η οποία διέπει τη 

δράση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και επιβάλλει την εκπλήρωση των 

σκοπών τους με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους, 

όλες τις νομικές υποθέσεις του Δήμου τις χειρίζεται, δικαστικά ή εξώδικα, ο νομικός 

σύμβουλός του που υπηρετεί σ’ αυτόν με πάγια αντιμισθία (…). Κατ’ εξαίρεση 

επιτρέπεται, με αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου και 

προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων του, να 

ανατίθεται σε εξωτερικό δικηγόρο ο χειρισμός μεμονωμένων εξώδικων ή δικαστικών 

υποθέσεων που έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και, σωρευτικά, απαιτούν 

εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Λόγω όμως του εξαιρετικού χαρακτήρα της διαδικασίας 

αυτής, η απόφαση για την ανάθεση της εντολής απαιτείται να διαλαμβάνει πλήρη και 

ειδική αιτιολογία με την οποία να καταδεικνύεται τόσο η αδυναμία του δικηγόρου που 

υπηρετεί στο δήμο με έμμισθη εντολή να χειριστεί την ανατιθέμενη υπόθεση όσο και η 

ιδιαίτερη σοβαρότητα και δυσκολία της και το είδος των ειδικών γνώσεων που 

απαιτεί και επιβάλλουν τον χειρισμό της από δικηγόρο με εξειδικευμένες γνώσεις και 

εμπειρία την οποία δεν διαθέτει ο υπηρετών νομικός σύμβουλος, αλλά επιπλέον και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της που την καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική για τα συμφέροντα 

του δήμου (ΕΣ Ι Τμ. πρ. 236/2010)… ». 

Επειδή, από τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις καθώς και την Πράξη 48/2014 του 

Ελ.Συν. Κλ. Ζ’ συνάγεται ότι  ο φόρτος εργασίας των υπηρετούντων με πάγια αντιμισθία 

δικηγόρων είναι αιτιολογία η οποία δεν συνιστά δικαιολογητικό λόγο ανάθεσης εντολής 

σε εξωτερικό συνεργάτη.  

Επειδή, με την αριθ. 254/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 

ανάθεση της λήψης αναγκαίων διοικητικών και δικαστικών ενεργειών καθώς και η 

υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου, για την απρόσκοπτη λειτουργία των 

ηλεκτρομηχανολογικών δημοτικών εγκαταστάσεων ύδρευσης- αποχέτευσης και όλων των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΒΙΟ.ΚΑ) σε πληρεξούσιο δικηγόρο και 

συγκεκριμένα στην Αγγελική Κάλλια-Αντωνίου παρόλο που στο δήμο Νάξου υπηρετεί 

δικηγόρος με πάγια αντιμισθία.  

Επειδή, στην εξεταζόμενη απόφαση δεν αιτιολογείται πλήρως και ειδικώς η ανάγκη 

παροχής πληρεξουσιότητας σε άλλο δικηγόρο και όχι στο δικηγόρο του δήμου, ώστε να 

τύχει εφαρμογής η εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 72 παρ.1 εδάφιο ιε΄του Ν. 
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3852/2010, και συγκεκριμένα: α) στην απόφαση δεν τεκμηριώνεται ότι ο χειρισμός της 

υπόθεσης απαιτεί την ανάθεση σε δικηγόρο με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία την 

οποία δεν διαθέτει ο υπηρετών νομικός σύμβουλος, πόσο μάλλον όταν η ίδια η δικηγόρος 

του Δήμου στην εισήγησή της βεβαιώνει ότι θα μπορούσε να την αναλάβει και προβάλει 

το φόρτο εργασίας ως αιτιολογία αδυναμίας να χειριστεί την ανατιθέμενη υπόθεση, β) δεν 

προκύπτει η ουσία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανατιθέμενης υπόθεσης και γ) δεν 

περιγράφονται στο σώμα της απόφασης οι διοικητικές και δικαστικές ενέργειες στις 

οποίες θα προβεί η πληρεξούσια δικηγόρος καθώς και η αντιστοίχηση τους με τις νόμιμες 

αμοιβές.  

Επειδή, η υπ’ αριθ. 254/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο αρμοδιοτήτων 

των Υπηρεσιών του Δήμου δεν πληροί σωρευτικά τους όρους της παρ.1 του άρθρου 72 

του Ν.3852/2010 και δεν εμπεριέχει νόμιμη, σαφή, ειδική και εμπεριστατωμένη 

αιτιολογία. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ακυρώνουμε την υπ’ αριθ. 254/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με θέμα «Λήψη αναγκαίων διοικητικών και 

δικαστικών ενεργειών για την αντιμετώπιση συνεχών καταγγελιών - προσφυγών αναφορικά 

με τον ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλων»,  σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας. 

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός ενός (1) μηνός από 

την έκδοση ή την κοινοποίηση αυτής, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 

3463/2006, που εδρεύει στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στην 

Επτανήσου 35 Ερμούπολη, και εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την έναρξη λειτουργίας της 

Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου των Ο.Τ.Α.  

  

 

                                           Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

 

 

                                         ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

 

Κοινοποίηση: 

- Διεύθυνση Εσωτερικών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
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