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Α Π Ο Φ Α Σ H 
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. τ.Α' 87/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης », όπως αντικαταστάθηκαν από τις όμοιες του  Ν.4555/2018 και 
ισχύουν. 

3.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/2010, όπως ισχύουν «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης» και ειδικότερα του άρθρου 23. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 & του άρθρου 28Α του Ν.4325/2015, 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως 
το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4368/2016. 

5. Την αρ. 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-05-2017). 

6. Την αρ. οικ. 8165/27-06-2017 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης (Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 2247 /30-06-2017) περί παροχής εξουσιοδότησης 
υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων 
στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Φορέα, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

7. Την αρ. 5/2019 (ΑΔΑ: 6ΝΨΔΩ0Ο-4ΗΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ηρακλείου, η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 8130/28-
01-2019 έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
   Ακυρώνουμε την αρ. 5/2019 (ΑΔΑ: 6ΝΨΔΩ0Ο-4ΗΤ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, αναφορικά με την απορρόφηση της 
«ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε.» από τη «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», καθώς η ανωτέρω απόφαση 

ΑΔΑ: 6ΓΓΞΟΡ1Θ-ΧΣΧ



λήφθηκε κατά παράβαση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 110 του Ν. 
3852/2010, οι οποίες ορίζουν: «1. Σε περίπτωση όπου σε ένα νέο δήμο λειτουργούν 
περισσότερες από μία ανώνυμες εταιρίες της ίδιας κατηγορίας που το σύνολο των 
μετοχών ανήκει στο νέο δήμο που προκύπτει από τη συνένωση και στα νομικά του 
πρόσωπα, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία ανώνυμη εταιρία. Το δημοτικό 
συμβούλιο λαμβάνει σχετική απόφαση με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών του. .....» 
  Ειδικότερα, με την ως άνω απόφαση συγχωνεύονται εταιρείες  διαφορετικών 
κατηγοριών, δεδομένου ότι η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ είναι πολυμετοχική εταιρεία 
ΟΤΑ υπαγόμενη στις διατάξεις του άρθρου 265 του Ν.3463/2006, ενώ η 
ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ ΟΤΑ ως μονομετοχική υπάγεται στις διατάξεις του266 του ίδιου 
νόμου . 
  Επίσης, η ως άνω απόφαση  δεν λήφθηκε με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον σε σύνολο σαράντα 
εννέα (49) μελών συγκέντρωσε είκοσι μία (21) θετικές ψήφους. 
 
 

Κοινοποίηση: 
Δήμο Ηρακλείου 
(με απόδειξη παραλαβής) 
 Μ.Ε.Σ 
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΚΗ 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
Βαρβάρα Τουργαϊδου  
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