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Το συγκεκριμένο πληρεξούσιο από το ΔΣ προς τον Δήμαρχο αφορά μόνο στο να 
προβεί στην ανεύρεση και πρόσκληση επενδυτών με συγκεκριμένους 
περιορισμούς βάσει των ισχυόντων νόμων και κανονισμών της ελληνικής 
νομοθεσίας και οι οποίοι τηρούνται κατά γράμμα. 
 
 Δεν πρόκειται για μια γενική πληρεξουσιότητα που δίνεται αμετάκλητη αλλά 
πρόκειται για μια πολύ ειδική που δίνεται ως αμετάκλητη αλλά με συγκεκριμένους 
όρους.  
Άρα δεν προσκρούει στο άρθρο 179 του αστικού κώδικα, δηλαδή δεν μπορεί να  
έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη και δεν συνιστά υπέρμετρη δέσμευση της 
ελευθερίας το προσώπου. Αντιθέτως, περιορίζει πολύ συγκεκριμένα στο τι ενέργειες 
μπορεί να προβεί ο πληρεξούσιος Δήμαρχος για να υλοποιήσει την εντολή που 
αναθέτει το Δ.Σ. και που ενεργεί με την ιδιότητα του δημάρχου που είναι ο 
αντιπρόσωπος των δημοτών οι οποίοι με τη σειρά τους φέρουν έννομο συμφέρον. 
 
Το αμετάκλητο ισχύει για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης που πηγάζει από τη βασική σχέση, στοιχείο που ενισχύει ότι αυτή 
δίνεται ως εξειδικευμένη και με σαφώς προσδιορισμένη αιτία. 
 
Περαιτέρω η υπό όρους αμετάκλητη πληρεξουσιότητα μπορεί να ανακληθεί για 
σπουδαίο λόγο ή σε περιπτώσεις που ορίζουν οι ειδικές διατάξεις και που αφορά 
τους όρους που προδιαγράφονται και προ-συμφωνούνται. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 223 του Αστικού Κώδικα, ο θάνατος αποτελεί γενικό λόγο 
παύσης της πληρεξουσιότητας εφόσον δεν ορίζεται το αντίθετο. Στην προκειμένη 
περίπτωση, ο Αντιπρόσωπος του Δήμου, πληρεξούσιος υπογράφων Δήμαρχος, 
που ενεργεί ως ιδιότητα και όχι ως άτομο- ον μόνο, αφού θα φέρει την εντολή- 
απόφαση του ΔΣ, θα πρέπει να διατηρείται αυτή η εντολή και να είναι σε ισχύ και να 
καλύπτει και τον επόμενο γιατί η ιδιότητα δεν παύει να ισχύει έστω και αν πεθάνει ή 
αρρωστήσει ο δήμαρχος.   
 
Ο αντιπροσωπευόμενος δήμαρχος με τη σειρά του, θα συνάψει σχέση - θα αιτηθεί 
από επενδυτή να προχωρήσει να πράξει ότι είναι νόμιμο και ότι χρειαστεί για να 
δομήσει χρηματοδότηση προς όποια κατεύθυνση αποφασίσει ο ίδιος. 
 
Έννοια της Δόμησης χρηματοδότησης: Ο αντισυμβαλλόμενος που θα 
ακολουθήσει το αίτημα του δημάρχου να δομήσει χρηματοδότηση με σκοπό την 
υλοποίηση έργων στον Δήμο χωρίς να μπορεί να φέρει κανένα βάρος προς το 
Δήμο/ Δημόσιο, θα πρέπει για να πετύχει αυτό: 

1. να ετοιμάσει την περιουσία του με όλα τα εχέγγυα, τίτλους, ιστορικό κτλ για 
να είναι έτοιμη να δεσμευτεί ως αντασφάλεια για την επικείμενη 
χρηματοδότηση,  



2. Η περιουσία αυτή θα πρέπει να ελευθερωθεί από όποια βάρη και υποθήκες 
για να είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί σ 

3. ωστά.  
4. Η περιουσία θα πρέπει να εκτιμηθεί, μελετηθεί, στοιχειοθετηθεί από οίκους 

ειδικούς γι’ αυτό το σκοπό κτλ. 
5. Θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες μελέτες και να γίνουν εκθέσεις πολλών 

μορφών για να στοιχειοθετήσει την ανάγκη από τη μία, τη βιωσιμότητα από 
την άλλη, τον τρόπο που θα μπορούν να αποπληρωθούν τα έξοδα κτλ, 

6. θα πρέπει να εργοδοτήσει πολλούς επαγγελματίες που θα μπορούν να 
παρέχουν τις ανάλογες υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως οικονομολόγους 
(μελέτες βιωσιμότητας και αναπτυξιακής προοπτικής), μηχανικούς που θα 
μελετήσουν τα δεδομένα των αναγκών, γραφίστες, σχεδιαστές, κτλ 

7. θα χρειαστούν να γίνουν πολλά ταξίδια προς διάφορες κατευθύνσεις και 
διαμονές σε ξενοδοχεία για όλους τους σχετικούς επαγγελματίες, 

8. Νομικές υπηρεσίες με πολλαπλές πτυχές των εγγράφων 
Όλα αυτά προϋποθέτουν τεράστιο κόστος, χρόνο που καλύπτονται από τον εν 
δυνάμει επενδυτή ο οποίος είναι στην δική του υποχρέωση να τα προωθήσει για 
να μπορέσει να υλοποιήσει το όλο εγχείρημα.  
 

Λαμβάνοντας υπ’ όψην όλα τα πιο πάνω, ο εν δυνάμει επενδυτής, θα πρέπει να 
αιτηθεί στο εξωτερικό στο ταμείο που ο ίδιος θα αποφασίσει και θα κάνει ότι άλλες 
απαιτούμενες τυχών ενέργειες χρειαστούν για την υλοποίηση των δράσεων αυτών.  
Αφού παρουσιάσει το πληρεξούσιο αίτημα του Δήμου, τις ανάλογες μελέτες και 
την περιουσία, θα αναμένεται η έγκριση.  
Στην πορεία εάν χρειαστούν άλλες υποστηρικτικές ενέργειες ο ίδιος θα πρέπει να 
κάνει ότι είναι αναγκαίο και όπως αυτό απαιτηθεί. 
 
Άρα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, που προχωράει η δόμηση 
χρηματοδότησης, το αίτημα θα πρέπει να είναι σε ισχύ μέχρι να περατωθεί.  
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν έχει κενά γιατί το ΔΣ άφησε κενά στην δική του 
απόφαση και για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί ή ακυρωθεί η εντολή, ο εν δυνάμει 
επενδυτής που είναι στην διαδικασία της υλοποίησης της χρηματοδότης, θα 
υποστεί ένα τεράστιο έξοδο που είναι επόμενο ότι θα αναγκαστεί και είναι 
αναπόφευκτο ότι θα απαιτήσει από το Δήμο τα έξοδα, ζημιές εάν ο Δήμος 
σταματήσει το αίτημα για όποιο λόγο κτλ. 
Και αυτό θα οφείλεται στο γεγονός ότι θα παρέμεινε κενό για αστοχία από μέρους 
του Δήμου, πράγμα που μπορεί εύκολα να αποφευχθεί εάν το πληρεξούσιο είναι 
ορθά φτιαγμένο που να αποφεύγονται όλα τα πιθανά σενάρια αστοχίας (νοητική 
υγεία του Δημάρχου, θάνατος, παύση, αλλαγή) και θα πρέπει παράλληλα να 
τηρούνται τα συμφωνηθέντα και να μην παραβιάζεται ο νόμος. 
 
Γι’ αυτό το ΔΣ θα πρέπει να ορίσει ότι η ισχύς της πληρεξουσιότητας θα διατηρηθεί 
υπό τους όρους που θέτουν και εντός των ορίων του νόμου και θα πρέπει να 
καλύπτει ακόμα και μετά το θάνατο του ίδιου ή του πληρεξουσίου του και σε μια 
τέτοια περίπτωση γίνεται λόγος για κληρονομητή πληρεξουσιότητα.   
Μπορεί επίσης να οριστεί ότι η πληρεξουσιότητα ότι θα αρχίσει να ισχύει μετά το 
θάνατο του αντιπροσωπευόμενου, οπότε πρόκειται για τη λεγόμενη μεταθανάτια 
πληρεξουσιότητα. 
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Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη η κληρονομητή πληρεξουσιότητα ανακαλείται 
ελεύθερα εάν δεν τηρούνται οι όροι της και επίσης μπορεί να ανακληθεί ΜΟΝΟΝ 
σε περιπτώσεις που ο αντισυμβαλλόμενος ΔΕΝ δεσμεύει περιουσία του και δεν έχει 
ζημιά από μια τέτοια πράξη.  
Εάν δεσμεύει περιουσία του, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να αίρεται το ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ γιατί ενώ 
λέμε ότι δεν μεταφέρονται βάρη έμμεσα και άμεσα αυτό δημιουργεί κενά και έτσι 
δημιουργούνται εμμέσως βάρη.  
  

Συμπέρασμα: 
 
Όσον αφορά την παροχή πληρεξουσιότητας στην προκειμένη περίπτωση επειδή 
δίδεται ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΝΕΓΚΛΗΤΗ και με πολύ συγκεκριμένα όρια, δεν μπορεί να  
προσληφθεί η εγκυρότητά της διότι ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για αόριστο περιεχόμενο αλλά 
πολύ ειδικό και αν απαιτηθεί από το ΔΣ θα μπορεί να γίνει και πιο προσδιορισμένης 
χρονικής διάρκειας αφού συμφωνηθεί.  
 
Όσον αφορά την κληρονομική και μεταθανάτια ισχύ της εντολής, ο εκάστοτε 
Δήμαρχος συνδέεται με έννομη σχέση με τον επερχόμενο Δήμαρχο διότι η έννοια 
του Δημάρχου της περιοχής δεν παύει να ισχύει, απλά αλλάζει το πρόσωπο ενώ η 
ιδιότητα είναι συγκεκριμένη και έτσι, αποφάσεις που παίρνονται από τη Δημοτική 
αρχή, αφού αφορά το Δήμο που σαν ιδιότητα δεν μεταβάλλεται και ο εντολέας δεν 
δεσμεύει περιουσία του αλλά ο αντισυμβαλλόμενος μετά τον Δήμαρχο επωμίζεται 
πολλά βάρη αποδεχόμενος την εντολή, το αίτημα- εντολή θα πρέπει να παραμένει 
σε ισχύ και άρα μπορεί άνετα να μεταβιβάζεται για αντιπροσώπευσή του και 
μάλιστα με δεσμευτικούς όρους.  
 
 
 


