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ΘΕΜΑ: Εξέταση της 5201/17-5-2012  προσφυγής του Ευάγγελου Χαραλαμπίδη του 
Κωνσταντίνου κατά της  με αριθμό 7579/7-5-2012 πράξης της υπηρεσίας εποπτείας ΤΟΕΒ 
του Δήμου Τοπείρου. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
  Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ.5 εδαφ.3, 214, 226, 227 παρ. 1.α 
και 238 παρ.1 του ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α΄)  «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 
150 του ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α΄) «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων».

2.  Το  ν.2503/97  (ΦΕΚ  107Α΄)  «Διοίκηση  Οργάνωση  Στελέχωση 
Περιφερειών, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των αρ. 233, 234 παρ. 1, 240 παρ.2  σε  συνδυασμό με 
τις  διατάξεις  του  αρ.  96  παρ.4,5,6  του  ν.3463/06(ΦΕΚ  114Α΄) 
«Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» .

4. Τις διατάξεις του αρθ.211 του ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης 
Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις  διατάξεις  του  28.03/15-4-1957  ΒΔτος  (ΦΕΚ  60Α΄)  «Περί  της 
αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» 

6.  Τις  διατάξεις  του  Ν.Δτος  3881/1958  (ΦΕΚ  181Α΄)  «Περί  έργων 
εγγείων βελτιώσεων».

7. Τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου.
8. Την 684/11-1-2011 (ΦΕΚ 88/Β΄/31-1-2011) απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί 
παροχής εξουσιοδότησης προς υπογραφή πράξεων και εγγράφων 
«Με  εντολή  Γενικού  Γραμματέα»  στο  Προϊστάμενο  της  Γενικής 
Δ/νσης  Εσωτερικής  Λειτουργίας  και  στους  Προϊστάμενους  των 
οργανικών μονάδων αυτής. 

9. Την 5201/17-5-2012  προσφυγή του Ευάγγελου Χαραλαμπίδη του 
Κωνσταντίνου  κατά  της   με  αριθμό  7579/7-5-2012  πράξης  της 
υπηρεσίας εποπτείας ΤΟΕΒ του Δήμου Τοπείρου. 

10. Τα στοιχεία του φακέλου.
Αφού Σκεφθήκαμε σύμφωνα με το νόμο
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Σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 227 παρ.1.α του 3852/2010(ΦΕΚ 87Α΄)  «Νέα 
Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον και μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από τη δημοσίευση της  απόφασης ή την ανάρτησή της  στο διαδίκτυο  ή από την 
κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής, μπορεί να ασκήσει ειδική διοικητική προσφυγή 
κατά αποφάσεων και πράξεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των 
Νομικών προσώπων αυτών στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης, ο οποίος 
τηρεί και το δικαίωμα του αυτεπάγγελτου ελέγχου για λόγους νομιμότητας. 

Επειδή η  υπό εξέταση  προσφυγή πληροί  τις  ανωτέρω προϋποθέσεις,  συνάγεται  ότι 
αυτή ασκείται παραδεκτά και εξετάζεται ως προς την  νομιμότητα. Ο προσφεύγοντας  με τους 
λόγους της προσφυγής του ισχυρίζεται ότι: 
Α)  Σύμφωνα  με  την  128/29-3-2012  Ανακοίνωση-Προκύρηξη  του  ΤΟΕΒ  Θαλασσιάς,  οι 
ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει,  μεταξύ  άλλων  να  γνωρίζουν  το  αρδευτικό  δίκτυο  του 
Οργανισμού, με προτεραιότητα πρόσληψης να δίνεται στους κατοίκους των περιοχών εντός 
του αρδευτικού δικτύου και στους έχοντες εμπειρία  στο  αρδευτικό  δίκτυο,  δίχως  να 
αναφέρονται  άλλες  σχετικές  προϋποθέσεις  όπως  τυχόν  άλλη  ασχολία,  τυχόν  ανεργία,  η 
οικονομική κατάσταση του ενδιαφερόμενου ή άλλα κοινωνικά κριτήρια. 
Β) Σύμφωνα με την 36/2012 απόφασή του το ΔΣ του ΤΟΕΒ έκρινε ότι ο εν λόγω τηρεί όλες τις  
προϋποθέσεις της προκήρυξης και τον προσέλαβε.
Γ) Η 7579/7-5-2012 απόφαση του αντιδημάρχου με την οποία έγινε αποδεκτή η ένσταση του 
έτερου συνυποψήφιου Συμεών Κυρκούση του Ανέστη αποτελεί παρέμβαση στο έργο του ΔΣ 
του Οργανισμού και τους όρους της προκήρυξης, καθώς ο Δήμος Τοπείρου, ως εποπτεύουσα 
αρχή του ΤΟΕΒ ελέγχει μόνο τη νομιμότητα των αποφάσεων του Οργανισμού, ισχυριζόμενος 
ότι ο αντιδήμαρχος είναι αναρμόδιος να εξετάσει και να απαντήσει επί της ενστάσεως. 

Επί των ανωτέρω ισχυρισμών του προσφεύγοντα, παραθέτουμε τα εξής:
Α) Επειδή η 128/29-3-2012 Ανακοίνωση-Προκήρυξη του ΤΟΕΒ Θαλασσιάς-Κρεμαστής 

αναφέρει ρητά τις οκτώ προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων, μεταξύ των οποίων 
να γνωρίζουν το αρδευτικό δίκτυο του οργανισμού, με προτεραιότητα πρόσληψης να έχουν 
οι  κάτοικοι  των  περιοχών  εντός  του  αρδευτικού  δικτύου  και  οι  έχοντες  εμπειρία  στο 
αρδευτικό  δίκτυο,  χωρίς  να  αναφέρονται  και  κατά  συνέπεια  να  εξετάζονται  περαιτέρω 
προϋποθέσεις  όπως  η  επαγγελματική  δραστηριότητα  του  ενδιαφερόμενου  ή  η  ύπαρξη 
κοινωνικών κριτηρίων. 

Β) Επειδή ο προσφεύγοντας πληροί τα ανωτέρω κριτήρια τα οποία ορίστηκαν ρητά 
από τη σχετική ανακοίνωση, όπως άλλωστε κρίθηκε από την 36/2012 απόφαση του ΔΣ του 
ΤΟΕΒ Θαλασσιάς. 

Γ) Σύμφωνα  με  το  άρθρο  97  παρ.  5  εδαφ.  3  του  ν.3852/2010(ΦΕΚ  87Α΄)  «Νέα 
Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  &  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», η εποπτεία των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) από τους 
Δήμους, ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3881/1958 (ΦΕΚ 181Α΄) όπως ισχύει και 
τις κατ΄ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις. 

Οι  Τοπικοί  Οργανισμοί  Εγγείων  Βελτιώσεων  (ΤΟΕΒ)  είναι  Νομικά  Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου που διέπονται από το Ν.Δ 3881/1958 (ΦΕΚ 181Α΄) “Περί Έργων Εγγείων 
Βελτιώσεων” και των κατ΄ εξουσιοδότηση διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων αυτού και 
διοικούνται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο (παρ. 3 του άρθρου 16).

Ο ν.3852/2010 δεν τροποποιεί το Ν.Δ 3881/1959, σχετικά με τις αρχές που διέπουν τη 
λειτουργία  των  των  Ο.Ε.Β  και  Τ.ΟΕ.Β,  αλλά  αναφέρεται  σε  αρμοδιότητες  ελέγχου  και 
εποπτείας που ασκούνταν μέχρι πρότινος από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και οι οποίες θα 
ασκούνται  πλέον  από  τους  Καλλικρατικούς  Δήμους,  δίχως  να  προκύπτει  πάσης  φύσεως 
αρμοδιότητα  παρέμβασης  από  το  εποπτικό  όργανο.   Κατά  συνέπεια  ο  Δήμος  Τοπείρου 
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ελέγχει  τη  νομιμότητα  των  αποφάσεων  των  Διοικητικών  Συμβουλίων  ΤΟΕΒ,  εκδίδοντας 
εγκριτικές ή απορριπτικές αποφάσεις επί των ανωτέρω. 

Επειδή  στην  προκειμένη  περίπτωση  ο  Δήμος  Τοπείρου  δεν  εξέδωσε  πράξη  επί 
αποφάσεως  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ΤΟΕΒ,  αλλά  απευθείας  επί  της  ενστάσεως  του 
Συμεών Κυρκούση του Ανέστη.

Επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ είναι το αρμόδιο συλλογικό όργανο που 
αποφασίζει  επί  των  εποχικών  προσλήψεων  και  κατά  συνέπεια  σε  αυτό  κατατίθεται  η 
οποιαδήποτε ένσταση επί των εν λόγω προσλήψεων.

Επειδή η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου είναι καθόλα 
νόμιμη  και  σύννομη,  καθώς  εκδόθηκε  βάσει  των  προϋποθέσεων  που  έθετε  εξαρχής  η 
ανακοίνωση του ΤΟΕΒ. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
αποφασίζουμε

      Αποδεχόμαστε την 5201/17-5-2012 προσφυγή του Ευάγγελου Χαραλαμπίδη του 
Κωνσταντίνου  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  στο  σκεπτικό  της  παρούσας  και 
ακυρώνουμε την 7579/7-5-2012 πράξη-απόφαση της υπηρεσίας εποπτείας ΤΟΕΒ του Δήμου 
Τοπείρου, ως νόμω και ουσία αβάσιμη. 
      Κατά  της  απόφασης  αυτής  μπορείτε  να  προσφύγετε  εντός  ενός  (1)  μήνα  από  την  
κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 ν.  3463/2006 που εδρεύει  στην 
Κομοτηνή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης /Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό 
Κομοτηνής/Παρασίου 4, ΤΚ 69 100). 

Κοινοποίηση  
1.Ενδιαφερόμενο (Ευάγγελος Χαραλαμπίδης του Κων/νου-Κυψέλη Δ. Τοπείρου Ν.Ξάνθης).

2.Δήμο Τοπείρου/Υπηρεσία Εποπτείας ΤΟΕΒ. 

                    -Ο-
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
        ΑΠ/ΝΗΣ Δ/ΣΗΣ

     ΘΥΜΙΟΣ Ν.ΣΩΚΟΣ
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