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ΘΕΜΑ : Ακύρωση της 70/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών με 
θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 461/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που 
αφορά στη συγκρότηση Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
     Έχοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις των  άρθρων 65, 67, 214, 226 και 238 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), ως ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 92, 108, 117 και 131 ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/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 Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 47 Α΄). 

4. Την υπ’ αριθμ. 13912/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του 
Βασιλείου Μιχελάκη του Πολυκάρπου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 
– Δυτ. Μακεδονίας» (ΦΕΚ 250 Υ.Ο.Δ.Δ.). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας». 

6. Την υπ’ αριθμ. 7666/7-2-2007 Εγκύκλιο 11 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης «Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των 
πρωτοβάθμιων ΟΤΑ». 

7. Την υπ’ αριθμ. 42203/13-8-2018 Εγκύκλιο 27 του Υπουργείου Εσωτερικών «Έλεγχος 
νομιμότητας πράξεων των Ο.Τ.Α. 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 Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 
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87)», όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) (Πρόγραμμα 
“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I”). 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 17 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», οπ. 
ισχύουν. 

10. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40/3404/2-6-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Α. Εφαρμογή των νέων διατάξεων του ν. 
3861/2010 για το πρόγραμμα “Διαύγεια” όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4210/2013 Β. 
Προετοιμασία των Φορέων στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος “Διαύγεια”» 
(Α.Δ.Α. ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ). 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ Α΄ 191) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν 
Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», οπ. είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 348 παρ. 
2 ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5), τροποποιηθεί με τις παρ. 2-3 του άρθρου 91 του ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α΄ 133) και αντικατασταθεί με το άρθρο 96 ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50). 

12. Την 680/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών «Ορισμός μελών 
στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων». 

13. Την 44/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών «Τροποποίηση της 
αριθμ. 680/2014 αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Ορισμός μελών στο Δ.Σ. της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων”». 

14. Την 349/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών «Αντικατάσταση 
μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Ιωαννίνων». 

15. Την 4/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 349/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Αντικατάσταση μέλους 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων”». 

16. Την 461/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 44/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Αντικατάσταση μέλους 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων”». 

17. Την  70/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 461/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη συγκρότηση Δ.Σ. 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων». 

18. Την από 8-7-2019 αίτηση της παράταξης «ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», που εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον επικεφαλής αυτής κ. Μωυσή Ελισάφ, η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας 
αυθημερόν και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 96107. 

   
         

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 214 ν. 3852/2010, οπ. αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 108 ν. 4555/2018: «1. Το κράτος ασκεί στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών 
εποπτεία, που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει 
την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους ούτε να υπεισέρχεται σε κρίσεις για τη 
σκοπιμότητα της δράσης τους ή να θίγει τη διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια. Ειδικότερα 
η κρατική εποπτεία των Ο.Τ.Α. συνίσταται: (α) σε έλεγχο των πράξεων (έλεγχος νομιμότητας) και 
(β) σε έλεγχο των προσώπων (πειθαρχικός έλεγχος των αιρετών)». 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 παρ. 1 ν. 3852/2010, οπ. 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 131 ν. 4555/2018 : «1. 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 
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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. Οι επιτροπές αυτές 
συγκροτούνται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 2. Όπου στα 
ανωτέρω άρθρα αναφέρεται ο Επόπτης Ο.Τ.Α., κατά το μεταβατικό διάστημα, νοείται ο 
Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όπου αναφέρεται ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. της ΑΥΕ Ο.Τ.Α., νοείται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας ή της αντίστοιχης Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η εποπτεία των 
Ο.Τ.Α. της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όπου αναφέρεται υπάλληλος της ΑΥΕ Ο.Τ.Α., 
νοείται υπάλληλος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 226 ν. 3852/2010, οπ.  αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 117 ν. 4555/2018, ορίζεται ότι: «Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει 
οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των 
νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε 
προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευτεί ή εκδοθεί». 

Στο πλαίσιο της διοικητικής εποπτείας που ασκεί ο Επόπτης Ο.Τ.Α. και  έχοντας  
ως γνώμονα τις γενικές αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης  
προστασίας του διοικούμενου, εγκαθιδρύεται ο αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας του Επόπτη 
Ο.Τ.Α. επί όλων των πράξεων όλων των οργάνων, συλλογικών και μονομελών,  των  Δήμων, 
των περιφερειών των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων. Η  διάταξη  
αποσκοπεί  στην  αποτροπή  νομιμοποίησης  παράνομων  καταστάσεων,  κυρίως  για  
περιπτώσεις  αποφάσεων  που  δεν  αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο. Οι πράξεις, λοιπόν, 
αυτές μπορούν να ελεγχθούν από τον Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο 
μηνών, αφότου η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί ή εκδοθεί. Σημειώνεται  ότι  κατ’  αρχήν,  
εντός  αυτής  της  προθεσμίας  θα  πρέπει  ο Επόπτης Ο.Τ.Α. να  συλλέξει  όλα  εκείνα  τα  
έγγραφα  που  είναι αναγκαία  για  την  ακύρωση  της  απόφασης,  καθώς  και  να  
εκδώσει την ακυρωτική απόφαση. Η παρ. 2 του ως άνω άρθρου καθιερώνει ειδική υποχρέωση 
των δήμων, των περιφερειών, των συνδέσμων και των νομικών προσώπων αυτών να παρέχουν 
αμελλητί κάθε στοιχείο που ζητείται από την ΑΥΕ Ο.Τ.Α. με σκοπό την άσκηση του ελέγχου 
νομιμότητας. Στην προκειµένη περίπτωση καθόσον η υπ’ αριθμ. 70/30-1-2019 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών δημοσιεύθηκε στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 4-7-
2019 (Α.Δ.Α.: ΩΣΦΥΩΕΩ-7Ε7), εμπρόθεσμα ελέγχουμε την νομιμότητα, σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 226 παρ. 1 ν. 3852/2010, ως ισχύει, της κρινόμενης απόφασης. 

Με την 70/30-1-2019 ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Ιωαννιτών αποφάσισε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ 461/2018 απόφασης του ίδιου οργάνου, 
που αφορά στη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι), ως εξής: - Το αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό 
Συμβούλιο κ. Κωνσταντίνος Γκέκας να τοποθετηθεί αναπληρωτής του τακτικού μέλους κ. 
Αθανασίου Μανταλόβα - το αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο κ. Ειρήνη 
Βαρτζιώτη να τοποθετηθεί αναπληρώτρια του τακτικού μέλους - Αντιπροέδρου κ. Ευθυμίου 
Χρυσοστόμου και - να αντικατασταθεί το αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο κ. 
Βασίλειος Βασιλείου από τον κ. Χαρίλαο Παπαστεργίου του Γεωργίου, ενώ κατά τα λοιπά 
ορίζεται ότι ισχύουν οι υπ΄αριθμ. 680/2014, 349/2017, 04/2018 και 461/2018 Α.Δ.Σ. σχετικές με 
τον ορισμό και την τροποποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων. 

Στην Υπηρεσία μας κατατέθηκε η από 8-7-2019 αίτηση της παράταξης «ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΝΕΑ 
ΕΠΟΧΗ», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον επικεφαλής αυτής κ. Μωυσή Ελισάφ, με την οποία 
αιτείται τις άμεσες ενέργειες της Υπηρεσίας μας αναφορικά με τον έλεγχο της νομιμότητας ή μη 
της 70/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, όπως αναφέρει, η εν λόγω 
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απόφαση αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» με  Α.Δ.Α.: ΩΣΦΥΩΕΩ-7Ε7 στις 4-7-2019, ήτοι 
πέντε (5) μήνες και τέσσερις (4) ημέρες μετά την έκδοσή της, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις (άρθρο 3 παρ. 1 και 3 ν. 3861/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 2 παρ. 3 και 4 περ. 7 
του ίδιου νόμου) έπρεπε να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που την 
εξέδωσε. Περαιτέρω, ως αναφέρεται, η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στερείται 
παντελώς αιτιολογίας, άλλως η αιτιολογία είναι πλημμελής, μη νόμιμη και ελλιπής, αφού από 
κανένα σημείο της εν λόγω απόφασης δεν προκύπτουν οι λόγοι που οδήγησαν στην 
αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. ούτε οι πράξεις – αποφάσεις των διοικητικών 
οργάνων δυνάμει των οποίων κρίνεται η αναγκαιότητα της ανασυγκρότησης του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Η γενική και αόριστη αναφορά στην εισήγηση του Δημάρχου Ιωαννίνων και 
Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. κ. Θωμά Μπέγκα ότι η τροποποίηση της συγκρότησης του 
Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται για την «απρόσκοπτη και αποδοτικότερη λειτουργία» αυτού δεν 
δύναται να θεωρηθεί ως νόμιμη αιτιολογία της απόφασης. Τέλος, η αιτούσα παράταξη προτείνει 
ότι η κρινόμενη απόφαση έρχεται σε ευθεία αντίθεση και με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις που 
αφορούν στην συγκρότηση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. (άρθρο 3 ν. 1069/1980, οπ. αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 96 ν. 4604/2019) και επομένως είναι άκυρη ως αντιβαίνουσα στις διατάξεις αυτές. 

Από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας μας 
προκύπτουν τα εξής: 

Με την υπ’ αριθμ. 680/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών 
όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
του Ν. 1069/1980, αποτελούμενο από έντεκα (11) μέλη. Ο κ. Κωνσταντίνος Γκέκας ορίστηκε ως 
αναπληρωτής του τακτικού μέλους και Αντιπροέδρου κ. Ευθυμίου Χρυσοστόμου, η κα Ειρήνη 
Βαρτζιώτη ορίστηκε ως αναπληρώτρια του τακτικού μέλους κ. Αθανασίου Μανταλόβα και ο κ. 
Βασίλειος Βασιλείου ορίστηκε ως αναπληρωτής της κας Αφροδίτης Κυρίτση, τακτικού μέλους και 
εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. 

Με την κρινόμενη 70/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών 
τροποποιήθηκε η ως άνω απόφαση ως εξής: το αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο 
κ. Κωνσταντίνος Γκέκας τοποθετείται αναπληρωτής του τακτικού μέλους κ. Αθανασίου 
Μανταλόβα, το αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο κα. Ειρήνη Βαρτζιώτη 
τοποθετείται αναπληρώτρια του τακτικού μέλους - Αντιπροέδρου κ. Ευθυμίου Χρυσοστόμου και 
αντικαθίσταται το αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο κ. Βασίλειος Βασιλείου 
(εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων) από τον κ. Χαρίλαο Παπαστεργίου. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7666/7-2-2007 Εγκύκλιο 11 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημ. 
Διοίκησης και Αποκ/σης «Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των 
πρωτοβάθμιων ΟΤΑ» δεν αποστέλλονται στα πλαίσια του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας 
στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων για 
τον ορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου δημοτικού νομικού προσώπου, ενώ οι 
ανωτέρω αποφάσεις δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες αποφάσεων που αναφέρονται 
περιοριστικά στις διατάξεις του άρθρου 225 ν. 3852/2010 οπ. ισχύει, οι οποίες αποστέλλονται 
στην Υπηρεσία μας στα πλαίσια του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω αναφερόμενη Εγκύκλιο και σύμφωνα με τις 
γενικές αρχές του δικαίου η νομιμότητα της ελεγχόμενης πράξης κρίνεται βάσει του νομικού 
καθεστώτος που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσής της. 

Σύμφωνα δε με τις γενικές αρχές του δικαίου τη συγκρότηση, τη σύνθεση και τη 
λειτουργία των συλλογικών οργάνων της δημόσιας διοίκησης τη ρυθμίζουν κανόνες που αφενός 
αποσκοπούν στην προστασία των διοικουμένων, διότι εξασφαλίζουν την αρμοδιότητα αλλά και 
την αμεροληψία των οργάνων προς τα οποία απευθύνονται, ενώ ταυτόχρονα στοχεύουν στην 
εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. 
Για τη νόμιμη υπόσταση του συλλογικού οργάνου απαιτείται η προηγούμενη πράξη συγκρότησής 
του. Οι διοικητικές πράξεις με τις οποίες συγκροτούνται συλλογικά όργανα της διοίκησης, 
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δηλαδή οι πράξεις με τις οποίες καθορίζονται τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα 
απαρτίσουν τα όργανα αυτά, επειδή έχουν τα προσόντα ή την ιδιότητα που απαιτεί ο νόμος, 
είναι πράξεις ατομικές και δεν δημοσιεύονται κατ’ αρχήν, εκτός αν αυτό ορίζεται ειδικά από το 
νόμο. 

Εν προκειμένω οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1069/80, ως ίσχυαν κατά το χρόνο 
έκδοσης της κρινόμενης απόφασης (αντικατάσταση με τις διατάξεις του άρθρου 348 παρ. 2 Ν. 
4512/2018 [ΦΕΚ 5 Α΄/17-1-2018], ορίζουν τα εξής: «Άρθρο 3 Διοικητικό Συμβούλιο της 
Επιχείρησης 
1. Η Δ.Ε.Υ.Α. που συνιστάται από ένα μόνο Δήμο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που 
αποτελείται από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του οικείου 
Δημοτικού Συμβουλίου. Από τα μέλη αυτά, πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, είναι αιρετοί εκπρόσωποι 
του Δήμου, ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, οριζόμενος από 
την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή, 
εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για το σκοπό αυτόν και ένα 
(1) μέλος είναι εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις 
συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης. Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού 
φορέα του προηγούμενου εδαφίου και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο 
πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Τα ανεξάρτητα μέλη, εφόσον στον οικείο Οργανισμό προβλέπονται περισσότερα από επτά, είναι 
δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του οικείου Δήμου, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς 
με το αντικείμενο της επιχείρησης και ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επόμενης 
παραγράφου. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, ένα (1) τουλάχιστον μέλος υποδεικνύεται από 
τη μειοψηφία. Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται ο Πρόεδρος και ο 
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης […] 
4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και, 
σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
5. Τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικαθίστανται κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που τα όρισε, 
η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του. Για την αντικατάσταση 
του εκπροσώπου των εργαζομένων και του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της 
περιοχής, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους υπέδειξε. Η αντικατάσταση των 
ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοτών ή μονίμων κατοίκων του οικείου 
Δήμου, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2». 

Επειδή οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας ορίζουν τα εξής: «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 μία 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 
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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 λόγον αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων 
του, ο οποίος και πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη». 

Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»: «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. 3. Όταν η διοικητική πράξη εκδίδεται αυτεπαγγέλτως, τα αποδεικτικά στοιχεία 
συγκεντρώνονται με πρωτοβουλία του αρμόδιου για την έκδοσή της οργάνου. Όταν την έκδοση 
της διοικητικής πράξης ζητά ο ενδιαφερόμενος, αυτός οφείλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά που 
καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις, εκτός αν τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στην αρμόδια για την 
έκδοση της πράξης διοικητική αρχή». 

Γίνεται δε παγίως δεκτό ότι η συνδρομή των «κατά νόμο προϋποθέσεων» αναφέρεται στην 
νομική βάση, στην πραγματική βάση και στον σκοπό της διοικητικής πράξης. Η πλήρης, δηλαδή 
εμπεριστατωμένη, αιτιολογία των διοικητικών πράξεων περιέχει τρία στοιχεία:  
α) Τη νομική βάση, δηλαδή μνεία του εφαρμοζόμενου κανόνα δικαίου,  
β) Την πραγματική βάση, δηλαδή ακριβή μνεία των πραγματικών στοιχείων επί των οποίων 
βασίσθηκε η διοικητική πράξη και τέλος  
γ) Τον σκοπό, ήτοι το επιδιωκόμενο με την πράξη αποτέλεσμα. 

Πλήρης ή επαρκής είναι η αιτιολογία όταν περιέχει με σαφήνεια όλα τα στοιχεία της, κατά 
τρόπο ο οποίος δεν αφήνει κενά ή αμφιβολίες για την ορθότητα της κρίσεως του διοικητικού 
οργάνου (ΣτΕ 1412/661, 3895/73, 4150/73). Η επάρκεια προϋποθέτει ότι η αιτιολογία είναι 
σαφής και ότι εμπεριέχει το στοιχείο της ειδικότητας, αλλά επιβάλλει την ύπαρξη ενός ακόμη 
σταδίου στην πορεία του συλλογισμού του οργάνου. Η επάρκεια απαιτεί βαθύτερη ανάλυση 
έναντι των στοιχείων της σαφήνειας και της ειδικότητας και κρίνεται σε σχέση τόσο με νομικά 
ζητήματα όσο και με πραγματικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, το διοικητικό όργανο εντοπίζει, 
ερμηνεύει και εφαρμόζει τον κρίσιμο κανόνα δικαίου (νομικό σκέλος της πράξης, ορθή ερμηνεία 
του περιεχομένου του κανόνα δικαίου, ΣτΕ 546/2008) και, στη συνέχεια, προχωρεί στην εκτίμηση 
και αξιολόγηση των πραγματικών στοιχείων που συγκροτούν τον φάκελο της υπόθεσης. Εν 
προκειμένω, η επάρκεια δοκιμάζεται σε επίπεδο υπαγωγής του πραγματικού στον κανόνα 
δικαίου, δηλαδή κρίνεται αν το αρμόδιο όργανο εκτιμά κατά τον προσήκοντα τρόπο τους 
ισχυρισμούς του ενδιαφερομένου και δεν αφήνει ανεξέταστο κανένα στοιχείο που μπορεί να έχει 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της υπόθεσης (ΣτΕ 2228/2007, 329, 4236/2005). Αλλά και 
αντίθετα η αιτιολογία θεωρείται ανεπαρκής εάν απλώς αναφέρει τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο 
νόμος, αποτελώντας πιστή επανάληψη της διάταξής του, χωρίς να αναδεικνύεται ο αναγκαίος 
σύνδεσμος με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα δε στοιχεία της αιτιολογίας μπορούν να αφορούν 
τόσο τη νομιμότητα όσο και τη σκοπιμότητα της πράξης. Βάσει των ανωτέρω, η αιτιολογία, όπως 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αναδεικνύεται σε ουσιώδη 
τύπο, παράλειψη του οποίου οδηγεί στην ακύρωση της τελικώς εκδοθείσας πράξης. Στην 
περίπτωση που η αιτιολογία δεν απαιτείται να αποτυπώνεται στο σώμα της πράξης, η έλλειψή 
της ή τα ελαττώματά της οδηγούν στην ακύρωση της πράξης λόγω παράβασης κατ’ ουσία 
διάταξης νόμου, βάσει του ευρύτερου από τον παραπάνω λόγου ακύρωσης. Στη δεύτερη 
περίπτωση, η αιτιολογία αξιοποιείται από τον κρίνοντα για να ελέγξει την ουσιαστική νομιμότητα 
της πράξης μέσω του ελέγχου της ερμηνείας των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου από τη 
διοίκηση, της υπαγωγής των πραγματικών περιστατικών στους νομικούς κανόνες, της χρήσης της 
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διακριτικής ευχέρειας (ΣτΕ 2788/2009) και της εξειδίκευσης των αορίστων εννοιών (βλ. υπ’ 
αριθμ. 1/17-4-2019 απόφαση Ειδικής Επιτροπής άρθρου 152 Κ.Δ.Κ. [Α.Δ.Α. ΩΕΟΕΟΡ1Γ-11Δ]). 

Στην προκειμένη περίπτωση η 70/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Ιωαννιτών στερείται της επιβαλλόμενης κατά τα ανωτέρω επαρκούς και πλήρους αιτιολογίας που 
απαιτεί ευθέως ο νόμος (άρθρα 13 και 17 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) αλλά και εμμέσως και 
διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος και ευρύτερων διοικητικών αρχών όπως της και 
συνταγματικής αρχής περί κράτους δικαίου και της διοικητικής αρχής της χρηστής διοίκησης, ενώ 
η γενική και αόριστη αναφορά στην εισήγηση του Δημάρχου Ιωαννίνων και Προέδρου του Δ.Σ. 
της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. κ. Θωμά Μπέγκα ότι η τροποποίηση της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου 
γίνεται για την «απρόσκοπτη και αποδοτικότερη λειτουργία» αυτού δεν δύναται να θεωρηθεί ως 
ειδική και επαρκή αιτιολογία της απόφασης. 

Περαιτέρω ειδικότερα και για την περίπτωση της αντικατάστασης του αναπληρωματικού 
μέλους και εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Βασίλειου Βασιλείου από τον κ. 
Χαρίλαο Παπαστεργίου δεν αναφέρεται στην απόφαση η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους 
υπέδειξε. 

Τούτα, κατά τα ανωτέρω, έχουν ως έννομη συνέπεια η παράλειψη του ουσιώδους τύπου 
της αιτιολογίας όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, να 
οδηγεί στην ακύρωση της τελικώς εκδοθείσας πράξης. Στην περίπτωση δε που η αιτιολογία δεν 
απαιτείται να αποτυπώνεται στο σώμα της πράξης, η έλλειψή της ή τα ελαττώματά της οδηγούν 
στην ακύρωση της πράξης λόγω παράβασης κατ’ ουσία διάταξης νόμου, βάσει του ευρύτερου 
λόγου ακύρωσης. 

Συνεπώς διαπιστώνεται παράβαση νόμου κατά τη λήψη της 70/2019 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω έλλειψης νομίμου, ειδικής και επαρκούς 
αιτιολογίας, σύμφωνα με τα ως άνω διαλαμβανόμενα και πρέπει αυτή να ακυρωθεί. 

Επειδή, περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην από 8-7-2019 αίτηση της παράταξης 
«ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων 
που έλαβε χώρα στις 8-7-2019, με την υπ’ αριθμ. 5109/4-7-2019 πρόσκληση του Προέδρου της 
Δ.Ε.Υ.Α.Ι. προσκλήθηκαν τα μέλη του Δ.Σ., όπως ανασυγκροτήθηκε με την κρινόμενη με την 
παρούσα ως μη νόμιμη 70/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών, 
συνεπώς συντρέχει περίπτωση μη νόμιμης σύνθεσης του συλλογικού οργάνου  ως προς τη λήψη 
των αποφάσεων που λήφθηκαν στην εν λόγω συνεδρίαση. Συνακόλουθα, σύμφωνα τα ανωτέρω, 
το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων θα πρέπει, εντός ευλόγου χρόνου να προβεί στην ανάκληση των 
αποφάσεων που έχει λάβει και πάσχουν λόγω μη νόμιμης σύνθεσης του συλλογικού οργάνου και 
να προβεί στη λήψη νέων πράξεων με τη νόμιμη σύνθεση. 

Τέλος αναφορικά, με την καθυστέρηση ανάρτησης της κρινόμενης πράξης στο Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ παραπέμπουμε στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3 και παρ. 4 περ. 7, 3 παρ. 1 και παρ. 
5 και 4 του ν. 3861/2010, που ορίζουν τα εξής: «2. Πεδίο εφαρμογής […] 3. Για τους σκοπούς του 
παρόντος νόμου ως φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου 
βαθμού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και 
δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. 4. Στο διαδίκτυο 
αναρτώνται: 1) […] 7) πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών 
οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου 
βαθμού, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών, […] 3. Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο 1. Οι 
πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο 
με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. […] Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., 
των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και 
ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 
δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά 
διατηρούν […] 5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που 
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αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την 
εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση […] 4. Ισχύς των πράξεων 1.  
Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευσή τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 2. Με 
εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 
αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή 
τους». 

Σύμφωνα δε και με την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40/3404/2-6-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Α.i. Ισχύς των αναρτημένων 
πράξεων Με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του νόµου, ορίζεται ότι οι πράξεις που αναρτώνται 
στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» ισχύουν από την ανάρτησή τους με εξαίρεση τις πράξεις που είναι 
κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συνεπώς, η ανάρτηση των ως άνω 
πράξεων στο Πρόγραμμα Διαύγεια αποκτά εξέχουσα σηµασία, εφόσον η ανάρτησή τους ανάγεται 
σε όρο όχι μόνο εκτέλεσης αλλά και ισχύος αυτών. Με την ως άνω διάταξη ισχυροποιείται 
σηµαντικά το Πρόγραμμα Διαύγεια και αποτρέπεται κάθε είδους καταστρατήγηση της 
υποχρέωσης των φορέων για αμελλητί ανάρτηση. Οι αναρτητέες πράξεις όχι απλώς δεν 
εκτελούνται, αλλά δεν έχουν νομική ισχύ ούτε παράγουν έννομα αποτελέσματα εάν δεν είναι 
αναρτημένες στο διαδίκτυο», ενώ σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 
254 Α΄), με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 ορίζεται κατά τρόπο ξεκάθαρο ότι οι μη 
δημοσιευτέες πράξεις, ισχύουν μόνον μετά την ανάρτηση τους στη «Διαύγεια». 

Συνακόλουθα, εν προκειμένω η καθυστερημένη ανάρτηση της κρινόμενης 70/30-1-2019 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης αυτής 
καθόσον η ανάρτησή της (και ο χρόνος ανάρτησής της) ανάγεται σε όρο της ισχύος αυτής, ενώ 
μέχρι την ανάρτησή της στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» (4-7-2019) δεν είχε νομική ισχύ ούτε 
παρήγαγε έννομα αποτελέσματα. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Αποφασίζουμε 

 
Ακυρώνουμε την 70/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών με 

θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 461/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά 
στη συγκρότηση Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων», για 
παράβαση νόμου, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας. 

Αναπέμπουμε την υπόθεση στη Διοίκηση (ΔΕΥΑ Ιωαννίνων) για τις περαιτέρω δικές της 
ενέργειες, ειδικότερα για την ανάκληση των αποφάσεων που τυχόν έχει λάβει και πάσχουν λόγω 
μη νόμιμης σύνθεσης του συλλογικού οργάνου και τη λήψη νέων με τη νόμιμη σύνθεση, 
σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας. 

Κατά της ως άνω απόφασης, χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του αρ. 152 
του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06), από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερών από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.   
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. κ. Δήμαρχο Ιωαννίνων 

45221, Ιωάννινα 
Επί αποδείξει 

2. ΔΕΥΑ Ιωαννίνων 
8ης Μεραρχίας 3-5, Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 
Επί αποδείξει 

3. Παράταξη «ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», νόμιμα εκπροσωπούμενη 
από τον επικεφαλή αυτής κ. Μωυσή Ελισάφ 

4. Τμήμα Προσωπικού 
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