
             ΑΔΑ 68Ε7ΟΡ1Κ-5ΕΩ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ME ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα,     09 /08/2016 

 Αριθ. Πρωτ.: 58939/22663 

Ταχ. Δ/νση       : Κατεχάκη 56  

Ταχ. Κώδικας   : 115 25 Αθήνα ΠΡΟΣ: 

    Πληροφορίες    : Α. Παπαηλιάδου κ. Αναστάσιο Χίο 

Τηλέφωνο        : 213 2035 616 
(δια του Δήμου Αχαρνών) 

 

                                

ΘΕΜΑ: Εξέταση της προσφυγής του κ. Αναστασίου Χίου κατά της αριθμ. 876/2016 απόφασης του 

Δημάρχου Αχαρνών κ. Ιωάννη Κασσαβού.. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

Α. Του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ Α΄228/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής». 

Β. Τις διατάξεις των αρ. 226, 227 και 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

Γ. Την αριθμ. 11/2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα την εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και 

μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. 

Δ. Της αριθ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Ά/06-02-2015) περί 

αποδοχής παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Ε. Του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Ά/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών». 

ΣΤ. Του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις». 

2. Την υπ’ αριθ. 876/2016 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών με την οποία αποφασίστηκε η 

τροποποίηση των αριθμ. 1655/69044/01-09-2014, 1894/78689/03-10-2014 και 1761/73569/16-09-2014 

αποφάσεων ως προς το μέρος που αφορούν τον κ. Χίο Αναστάσιο του Θεοδώρου και απαλλάσσει αυτών 

από τα κατωτέρω καθήκοντα : 

Α) Του κατά τόπου αρμοδίου Αντιδημάρχου για τη Δημοτική Ενότητας Θρακομακεδόνων. 

Β) Από καθ’ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού 

Γ) Από αναπληρωτή Δήμαρχο 

Δ) Από καθ’ύλην Αντιδήμαρχο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης 

Κρίσεων. 

3. Την από 15-06-2016 (Α.Π. ΑΔΑ 47959/18271/15-06-2016) προσφυγή του κ. Αναστασίου Χίου 

κατά της αριθμ. 876/2016 απόφασης Δημάρχου Αχαρνών..   
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4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 68/20-07-2016 (Α.Π. ΑΔΑ 58939/22663/22-07-2016) έγγραφο του 

Δήμου Αχαρνών, με το οποίο μας απεστάλησαν στοιχεία για την εξέταση της προσφυγής. 

 

Και επειδή: 

Σύμφωνα με την υπό στοιχείο Γ.  εγκύκλιο, στην περίπτωση υποβολής προσφυγής ο έλεγχος 

αφορά καταρχήν το παραδεκτό και περαιτέρω το βάσιμο αυτή. Οι ειδικές προϋποθέσεις του παραδεκτού 

καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης και είναι : α) το έννομο 

συμφέρον, β) η προθεσμία και γ) η φύση της προσβαλλόμενης απόφασης. 

Ο προσφεύγων με έννομο συμφέρον ασκεί την προσφυγή του αφού η προσβαλλόμενη απόφαση 

τον αφορά προσωπικά, ενώ εμπρόθεσμα υποβάλλεται δεδομένου ότι έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης 

την 07-06-2016, όπως προκύπτει από το σχετικό αποδεικτικό κοινοποίησης αυτής. Περαιτέρω, η 

προσβαλλόμενη απόφαση έχει εκτελεστό χαρακτήρα αφού παράγει άμεσα τα έννομα αποτελέσματά της 

χωρίς να απαιτείται η έκδοση λοιπών πράξεων για την υλοποίησή της. Συνεπώς, παραδεκτά ασκείται η 

προσφυγή και εξετάζεται περαιτέρω.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 59 παρ. 5 του ν. 3852/2010 «Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη των δυόμιση ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του 

προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή 

με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου». 

Εν προκειμένω, η προσβαλλόμενη απόφαση στο προοίμιό της αναφέρει ως νομιμοποιητική βάση 

έκδοσής της τις διατάξεις του αρ. 59 του ν. 3852/2010. Περαιτέρω, στην προσβαλλόμενη απόφαση 

καταγράφονται τέσσερις λόγοι για τους οποίους κρίνεται επιβεβλημένη η απαλλαγή του προσφεύγοντα από τα 

καθήκοντά του ως Αντιδημάρχου κλπ, ωστόσο δεν γίνεται καμία αναφορά σε πραγματικά περιστατικά που να 

αφορούν το επίπεδο εκτέλεσης των καθηκόντων του, τα οποία θα δικαιολογούσαν την απαλλαγή του 

προσφεύγοντα από τα καθήκοντά του. Συνεπώς, ο λόγος της προσφυγής περί έλλειψης νόμιμης και ειδικής 

αιτιολογίας πρέπει να γίνει δεκτός, ενώ, γενομένου δεκτού του λόγου αυτού της προσφυγής, παρέλκει η εξέταση 

των λοιπών λόγων   

Ως εκ τούτου: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

    Κάνουμε δεκτή την από 15-06-2016 προσφυγή του κ. Αναστασίου Χίου κατά της αριθμ. 

876/2016 απόφασης του Δημάρχου Αχαρνών, και ακυρώνουμε αυτήν για τους λόγους που αναφέρονται 

στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.  

          Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί ενώπιον Ειδικής Επιτροπής, από οποιονδήποτε έχει 

έννομο συμφέρον, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 

152 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν.       

 

 

                                                                                        

              

 

 

 

Κοινοποίηση : 

Δήμος Αχαρνών 

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚ. Δ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΧΩΡ. & ΠΕΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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