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Κοιν.:

Λειτουργία των επιτροπών της παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 4014/11
α) το µε αρ. πρωτ. οικ 460/10-2-2012 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕΧΩΣχ / Τµήµα Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού και Εφαρµογών της Αποκ. ∆ιοίκησης Κρήτης
β) τα µε αρ. πρωτ. 7684/16-9-2011, 8492/17-10-2011 και 8759/24-11-2011 έγγραφα της ∆/νσης
ΠΕΧΩΣχ Κεντρικής Μακεδονίας

Με αφορµή τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά και λαµβάνοντας υπ’ όψιν αφ’ ενός την παρ. 9
του άρθρου 24 του ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 49 του ν. 4030/11 και
αφ’ ετέρου τα άρθρα 20 και 22 του ν. 4030/11, σας γνωρίζουµε ότι η επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου
24 του ν. 4014/11 που συστήνεται σε κάθε πολεοδοµική υπηρεσία µε σκοπό την µορφολογική και
αισθητική ένταξη των αυθαιρέτων κατασκευών και τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής κάθε
περιφερειακής ενότητας, αποτελούν δύο διακριτές επιτροπές µε καθορισµένες αρµοδιότητες.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται αδυναµία σύστασης της επιτροπής της παρ. 9
του άρθρου 24 του ν. 4014/11, θα µπορούσε µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης να ορίζονται ως µέλη αυτής, µέλη των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής.
Τέλος, βάσει του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας» για τη
νόµιµη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισµός, µε πράξη όλων των µελών
(τακτικών και αναπληρωµατικών) που προβλέπει ο νόµος. 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.
Κατά συνέπεια, εφ’ όσον στο προοίµιο της απόφασης συγκρότησης αναφέρεται το έγγραφο
µε το οποίο ζητήθηκε ο ορισµός εκπροσώπου, η απόφαση συγκρότησης του συλλογικού οργάνου
είναι νόµιµη.
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