
  

 

                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 

(ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 

ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 

όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 

21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 

διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 περί παραχώρησης 

ακινήτων από τους Δήμους και τις Κοινότητες . 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 περί της σύγκλισης του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    

         
       Αθήνα, 17/08/2017 
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ΘΕΜΑ: Ακύρωση της υπ’ αριθ. 112/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αχαρνών.  
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7. Τις υπ’ αριθ. 60/2010 και 15/2011 σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣΑΗΔ 

αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ και αναζήτηση 

πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 

Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»). 

8. Την υπ’ αριθ. 11/2007 εγκύκλιο του Υπουργείου με θέμα «Εποπτεία των 

πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων 

ΟΤΑ». 

9. Την υπ’ αριθ. 112/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Αχαρνών, αναφορικά με την παραχώρηση των Θεάτρων «Μίκης 

Θεοδωράκης» και «Σοφοκλής», στην Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. 

 

- Επειδή, κατά τον έλεγχο νομιμότητας που ασκείται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας είτε 

βάσει του άρθρου 225 είτε αυτεπαγγέλτως κατά το άρ. 226, ερευνάται αν η ρύθμιση που 

επιβάλλεται με την απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με ισχύοντα κανόνα δικαίου, (νόμο, 

προεδρικό διάταγμα, κανονιστική απόφαση της διοίκησης, αλλά και κανονιστικές 

αποφάσεις που θεσπίζουν οι ίδιοι οι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 79 Δ.Κ.Κ. 

κ.λπ.). Μεταξύ των λόγων που επιφέρουν την ακύρωση της πράξης είναι η παράβαση 

τύπων της διαδικασίας και η  παράβαση νόμου. 

- Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 παρ. 8 Ν.3852/2010 «…Στις συνεδριάσεις 

του δημοτικού συμβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών 

κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας όταν στην ημερήσια 

διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα, που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. 

Για τα θέματα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα 

ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου είναι άκυρη…».  

- Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η επίμαχη απόφαση που ελήφθη στη 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 29/12/2016, κατόπιν της αρ. 8858/28-12-2016 

πρόσκλησης, εκδόθηκε κατόπιν  επανειλημμένων αποτυχιών επίτευξης απαρτίας στις 

συνεδριάσεις της 22/12/2016, της 27/12/2016 και της 28/12/2016. 

- Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου που προσκομίσθηκε με την υπ’ 

αριθμ.112/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ειδικότερα από την αρ. 

38249/15-06-2017 Πρόσκληση, δεν προκύπτει σχετική κοινοποίηση της πρόσκλησης 

στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών, ως όφειλε να είχε 
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πραγματοποιηθεί, δεδομένου ότι στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται ειδικό 

θέμα, που αφορά τη δημοτική κοινότητα.  

- Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η υπ’ αριθ. 112/2017 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών πρέπει να ακυρωθεί.  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 

Ακυρώνουμε την υπ’ αριθ. 112/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του 

Δήμου Αχαρνών, αναφορικά με την παραχώρηση των Θεάτρων «Μίκης 

Θεοδωράκης» και «Σοφοκλής», στην Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε., για τους λόγους που 

αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 

Κατά της παρούσας αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της 

Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει 

έννομο συμφέρον εντός της προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης 

ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. (άρθρο 151 του Ν. 

3463/2006).     

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής 

Κ.α.α. 

ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ 
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