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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 72, 214, 224, 225, 226, 227 και 238 του 

Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/7-6-2010,τευχος Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

2. Τις  διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-

Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 

των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ »κλπ. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας».  

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28
Α 

του Ν.4325/15 (ΦΕΚ 47/11-05-2015 τεύχος Α) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις »όπως το τελευταίο 

προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α΄21). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Καρδίτσα :  6  Φεβρουαρίου  2020 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Αριθμ. Πρωτ: 171/16946 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 

Ταχ. Δ/νση : Σαρανταπόρου 140 

Ταχ. Κώδικας : 43100     

Πληροφορίες : Μιλτιάδης Ρεβενήσιος 
Τηλέφωνο : 24413 – 54424 

Fax : 24413 – 54432 

e-mail : miltiadis.revenisios@apdthest.gov.gr    

ΘΕΜΑ: Εξέταση προσφυγής των α) Καραβίδα Δ. Γεώργιου, Δημοτικού Συμβούλου 

Μουζακίου, β) Περιβαλλοντικής Κίνησης ¨Εξόρμηση για την προστασία του 

χωριού Οξυάς¨, γ) Μόνιμων κατοίκων και προσωρινών κατοίκων της 

Κοινότητας Οξυάς, δ) Κούτσικου Β. Νικόλαου Τοπικού Συμβούλου 

Κοινότητας Οξυάς και ε) Χαλίλη Β. Κων/νου Τοπικού Συμβούλου Κοινότητας 

Οξυάς, κατά της αριθμ. 164/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Μουζακίου. 
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6. Την αρίθμ.13917/15-5-2017(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 250) απόφαση του Υπουργού Συντονιστή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας. 

7. Την αριθμ. 7666/07-02-2007/Εγκ. 11 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και 

μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.». 

8. Την αριθμ. 60/74895/30-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Έλεγχος νομιμότητας των πράξεων 

Ο.Τ.Α., Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της 

Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 ¨Πρόγραμμα 

Καλλικράτης¨».  

9. Την αριθμ. 1959/18509/6.2.2018 απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Θ.Στ.Ε., περί ορισμού 

Αναπληρωτή Συντονιστή Α.Δ.Θ.Στ.Ε. 

10. Την αριθμ. 164/22-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Μουζακίου, η οποία τοιχοκολλήθηκε την 25-12-2019. 

11. Την από 08-01-2020 προσφυγή των εν θέματι αναφερομένων, με την οποία ζητούν την 

ακύρωση της αριθμ. 164/22-11-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Μουζακίου, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.  

12. Τα αρίθμ.πρωτ. 1680/218943/18-12-2019 και 14/1160/17-01-2020 έγγραφά μας, με τα 

οποία ζητήσαμε από το Δήμο Μουζακίου την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων. 

13.  Τα αρίθμ.πρωτ. 9757/2019/02-01-2020 και 362/20-01-2020 απαντητικά έγγραφα του 

Δήμου Μουζακίου. 

14.  Επειδή, σύμφωνα με τις παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 227 του ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από τις όμοιες του άρθρου 118 του ν. 4555/2018 «1. Οποιοσδήποτε 

έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή 

μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, 

καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., 

μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την 

ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση 

αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής 

και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 

4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν 

όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος 

στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την 

υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους 

περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς. 5. Ο Επόπτης 

Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) 

μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί 

απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 

ΑΔΑ: ΩΥ1ΙΟΡ10-ΤΓ0



3 

 

15. Επειδή, σύμφωνα με την αριθ. 11/7666/07-02-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Εποπτεία των πράξεων των 

συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ», (κεφάλαιο 3.1 παρ. 

iii, φύση της προσβαλλόμενης πράξης, σελ. 18), για να είναι παραδεκτή η 

προσφυγή, πρέπει, εκτός του εννόμου συμφέροντος των προσφευγόντων και την 

εμπρόθεσμη υποβολή της, η προσβαλλόμενη πράξη να έχει εκτελεστό χαρακτήρα.  

16. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση,  από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι το 

Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου, με την αριθμ. 31/13-02-2019 απόφασή του, ενέκρινε 

το  αριθμ. 1/2019 Πρακτικό του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς 

(συνεδρίαση στις 27-01-2019) και αποφάσισε τη σύναψη και υπογραφή συμφωνητικού 

με την εταιρεία «ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ» για την παραχώρηση δικαιώματος 

διέλευσης στο δρόμο του οικισμού Μελίσσι Οξυάς, για την εγκατάσταση του αγωγού 

του Μικρού υδροηλεκτρικού  Έργου στη θέση «Μελίσσι» για τις ανάγκες λειτουργίας 

του έργου και την έγκριση διενέργειας τομής μήκους  2.120 μέτρων με τους όρους που 

περιλαμβάνονται σε αυτή (ΑΔΑ:Ω3ΨΞΩΚΕ-ΑΔΦ).  

Ακολούθως, η Οικονομική Επιτροπή Μουζακίου, με την αριθμ. 91/11-06-2019 

απόφασή της, διόρισε πληρεξούσιο δικηγόρο προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά 

και να συντάξει κάθε σχετικό έγγραφο αναφορικά με τη σύνταξη του συμβολαίου 

εγκατάστασης μικρού υδροηλεκτρικού εργοστασίου στη θέση «Μελίσσι» της 

Κοινότητας Οξυάς μεταξύ του Δήμου Μουζακίου και της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ».  

 Στη συνέχεια, με την αριθμ. 164/22-11-2019 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει την αποδοχή της σχετικής γνωμοδότησης του πληρεξούσιου δικηγόρου. 

 Κατόπιν αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου, έλαβε την αριθμ. 18/2020 

απόφασή του, με την οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία ¨Τη σύναψη της έγγραφης 

συμφωνίας για εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού στη θέση Μελίσσι της Τ.Κ. 

Οξυάς μεταξύ του Δήμου και της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας με τον διακριτικό 

τίτλο «ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ»¨ σύμφωνα με τους όρους του υποδείγματος που 

εμπεριέχονται στην εν λόγω απόφαση. 

17. Επειδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως προς τον εκπρόσωπο (Πρόεδρο) του 

Σωματείου ¨Εξόρμηση για την προστασία του χωριού Οξυάς¨, δεν προκύπτουν από το 

σχετικό φάκελο στοιχεία νομιμοποίησης αυτού για την υποβολή προσφυγής κατ’ 

άρθρο 8 παρ.3 του Καταστατικού του εν λόγω Σωματείου που μας προσκομίσθηκε, 

ήτοι απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί παροχής εξουσιοδότησης κατάθεσης 

προσφυγής.  

Επιπλέον, η προσβαλλόμενη απόφαση αριθμ. 164/2019 της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Μουζακίου στερείται εκτελεστότητας, δεδομένου ότι εν προκειμένου,  η 

αριθμ. 18/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου αποτελεί τη μόνη 

εκτελεστή πράξη των οργάνων διοίκησης του Δήμου, ληφθείσα κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 65 του ν. 3852/2010.  

Ως εκ τούτου, η εν λόγω προσφυγή δεν γίνεται τυπικά δεκτή και πρέπει να 

απορριφθεί ως απαραδέκτως υποβληθείσα. 

18. Επειδή ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εξετάζει μόνο τους λόγους που 
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προβάλλονται με την προσφυγή και δεν ερευνά και άλλους λόγους ακυρότητας της 

πράξης, οι οποίοι δεν προβάλλονται από τον προσφεύγοντα (βλ. Εγκ.11/2007 σελ.15). 

19.  Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν. 4555/2018, 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. 

20. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 138/2010, μέχρι την έναρξη 

λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ η εποπτεία του Κράτους επί 

των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του Ν. 

3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 108 του ν. 4555/2018, ασκείται 

από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδος. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Απορρίπτουμε την προσφυγή των α) Καραβίδα Δ. Γεώργιου, Δημοτικού 

Συμβούλου Μουζακίου, β) Περιβαλλοντικής Κίνησης ¨Εξόρμηση για την προστασία του 

χωριού Οξυάς¨, γ) Μόνιμων κατοίκων και προσωρινών κατοίκων της Κοινότητας Οξυάς, 

δ) Κούτσικου Β. Νικόλαου Συμβούλου Κοινότητας Οξυάς και ε) Χαλίλη Β. Κων/νου 

Συμβούλου Κοινότητας Οξυάς, κατά της αριθμ. 164/2019 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 

παρούσας.  

Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της επιτροπής 

του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός 

προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή 

αφότου έλαβε γνώση αυτής. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

1. Δήμο Μουζακίου  

2. Δημοτικό σύμβουλο Καραβίδα Γεώργιο   

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με την 

παράκληση να ενημερώσει και τους λοιπούς 

προσφεύγοντες) 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Συντονιστής 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 

 

 

Κων/νος Παππάς 
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