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ΘΕΜΑ: Ακύρωση της αρ. 257/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών

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», όπως ισχύει.

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 96 του ν. 3463/2006 περί τόπου συνεδρίασης, απαρτίας 

και λήψης αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 περί έκδοσης κανονιστικών πράξεων.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010  περί σύγκλησης του δημοτικού 

συμβουλίου. 
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8. 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»).

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

των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ».

10. Την αριθμ. 27/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

11. Την  αρ.  257/2018  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Αχαρνών

αναφορικά με την Α) έγκριση επαρκών και πρόσφορων χώρων για την τοποθέτηση

ειδικά  διαμορφωμένων  πλαισίων  για  την  προβολή  διαφημίσεων  εντός  των

διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών για τα έτη από 7-3-2018 έως 7-3-2021 όπως

ορίζεται  από  το  άρθ.  3  του  Ν.  2946/2001  περί  υπαίθριας  διαφήμισης,  Β)

τροποποίηση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης του Δήμου Αχαρνών ως προς τα

άρθρα  7  και  17  και  Γ)  επικαιροποίηση  κανονισμού  υπαίθριας  διαφήμισης  του

Δήμου Αχαρνών. 

-  Επειδή,   σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο   96  του  ν.  3463/2006  το  δημοτικό

συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του,

και  λαμβάνει  τις  αποφάσεις  του  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων,  αν  δεν

υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά.

- Επειδή,   το άρθρο 79 παρ, 2 του ν. 3463/2006  περί έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων

ορίζει ότι οι αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα λαμβάνονται από τα δημοτικά συμβούλια

με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους.

 - Επειδή, από την  υπό στοιχείο 11 απόφαση, προκύπτει ότι αν και διαπιστώθηκε η νόμιμη

απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου για την έναρξη συνεδρίασης, δεν υπήρξε η απαραίτητη

εκ  του  νόμου  πλειοψηφία  για  τη  συζήτηση  και  τη  λήψη απόφασης  αναφορικά  με  την

έγκριση του κανονισμού χρήσης των κοινόχρηστων χώρων. Ειδικότερα,  το ανωτέρω θέμα

συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 30/11/2018 και  η υπό εξέταση απόφαση ελήφθη με τη

θετική  ψήφο 11  δημοτικών  συμβούλων,  της  Γραμματέας  και  του  Προέδρου εκ  των 45

μελών του δημοτικού συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις

για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης απαιτείται η ύπαρξη της απόλυτης πλειοψηφίας

του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου, ήτοι η θετική ψήφος 23 εκ

των 45 δημοτικών συμβούλων.

ΑΔΑ: Ω0ΜΞΟΡ1Κ-5ΜΚ



- Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 δ2 του Ν. 3463/2006, οι δημοτικές αρχές

ρυθμίζουν  τα  θέματα  της  αρμοδιότητάς  τους  εκδίδοντας  τοπικές  κανονιστικές

αποφάσεις,  στο  πλαίσιο  της  κείμενης  νομοθεσίας  με  τις  οποίες  καθορίζουν  τους

όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών,

των παιδικών χαρών και  των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.  Για  την παραχώρηση

χρήσης των κοινόχρηστων χώρων προβλέπεται επιβολή τέλους υπέρ των  δήμων  και

η  σχετική  απόφαση  περί  παραχώρησης  λαμβάνεται  από  το  οικείο  δημοτικό

συμβούλιο (αρ. 3 του Ν. 1080/80). 

- Επειδή,  το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 ορίζει ρητά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής  και προβλέπει στην παρ. 1 Β v) ότι το εν λόγω συλλογικό όργανο

εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου,

και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.  

Επομένως, εφόσον ο καθορισμός των προς παραχώρηση  κοινόχρηστων χώρων  του

δήμου συνιστά κανονιστική πράξη, απαιτείται για την έκδοσή του σχετική εισήγηση

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το δημοτικό συμβούλιο, η οποία διαμορφώνεται

κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς καθώς και

με τις ομάδες πολιτών του οικείου Δήμου (άρθρο 79 παρ, 2 του Ν. 3463/2006).

- Επειδή,  από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η αριθμ. 257/2018 απόφαση ελήφθη

από  το  δημοτικό  συμβούλιο  χωρίς  να  έχει  προηγηθεί  η  απαιτούμενη  εισήγηση  της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

-  Επειδή,  η αριθ.   256/2018 απόφαση ελήφθη κατά παράβαση  του άρθρου 79 του Ν.

3463/2006 και του άρθρου 73 του Ν.3852/2010,  πρέπει να ακυρωθεί.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ακυρώνουμε την αριθ. 257/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών

αναφορικά με την Α) έγκριση επαρκών και πρόσφορων χώρων για την τοποθέτηση ειδικά

διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή διαφημίσεων εντός των διοικητικών ορίων του

Δήμου Αχαρνών για τα έτη από 7-3-2018 έως 7-3-2021 όπως ορίζεται από το άρθ. 3 του Ν.

2946/2001 περί υπαίθριας διαφήμισης, Β) τροποποίηση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης

του  Δήμου  Αχαρνών  ως  προς  τα  άρθρα  7  και  17  και  Γ)  επικαιροποίηση  κανονισμού

υπαίθριας διαφήμισης του Δήμου Αχαρνών. 

Κατά  της  παρούσας  αποφάσεως  μπορεί  να  ασκηθεί  προσφυγή  ενώπιον  της  Ειδικής

Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει  έννομο συμφέρον
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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:

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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