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ΘΕΜΑ: Ακύρωση της αρ. 256/2018 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.  256/2018  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Αχαρνών

αναφορικά με την έγκριση του κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων 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.

-  Επειδή,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  13  παρ.  2  του  Β.Δ.  της  24.9/20.10.1958  «Περί

κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων

των δήμων και κοινοτήτων» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει),  οι κοινόχρηστοι χώροι

παραχωρούνται: α) Με δημοπρασία  που διενεργείται σύμφωνα με το  ΠΔ 270/81 για τους

κοινόχρηστους χώρους μη εβρισκόμενους προ καταστημάτων ή στην προβολή αυτών, β)

χωρίς  δημοπρασία  για  χώρους  που  βρίσκονται  μπροστά  από  τα  καταστήματα  ή  την

προβολή  τους,  για  πλατείες  που  παραχωρούνται  στα  καταστήματα  (καφενεία,

ζαχαροπλαστεία,  εστιατόρια  κλπ)  που  έχουν  πρόσοψη  ή  προβάλλονται  σε  αυτήν,  για
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χώρους  μπροστά  από  την  υπό  ανέγερση  οικοδομή  για  χρήση  τους  από  τους

ανοικοδομούντες  και  για  χώρους  που  χρησιμοποιούνται  για  την  εκτέλεση  τεχνικών

εργασιών και γ) με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για πρόσκαιρη χρήση  έως δέκα (10)

μέρες  αποκλειστικά  για  τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής  αλληλεγγύης  ή δράσεων

τουριστικής,  πολιτιστικής,  καλλιτεχνικής  ή  δημόσιας  εμπορικής  προβολής.  Σε  αυτή  την

περίπτωση  του  ύψος  του  τέλους  εξαρτάται  από  τον  κοινωφελή  ή  μη  χαρακτήρα  της

εκδήλωσης ( αρ. 66 του Ν. 4483/2017 ).

Οποιαδήποτε  άλλη  διαδικασία  οριστεί  για  την  παραχώρηση  της  χρήσης  κοινοχρήστων

χώρων,  κατά παρέκκλιση των ανωτέρω διατάξεων και  διακριτών διαδικασιών,  αποτελεί

παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

- Επειδή, στο άρθρο 9 παρ. 6 της αριθμ. 256/2018 απόφασης προβλέπεται η δυνατότητα

παραχώρησης  κοινόχρηστου  χώρου  για  εκδηλώσεις  προσωρινού  χαρακτήρα  όπως

«εγκαίνια καταστημάτων,  γιορτές,  γάμοι  κτλ» κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου στο

Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών. Η δυνατότητα

και  ο  τρόπος  παραχώρησης  κοινόχρηστων  χώρων  για  τη  διεξαγωγή  των  ανωτέρω

εκδηλώσεων  δεν προβλέπεται από το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο, ως εκ τούτου ο εν

λόγω όρος έχει ληφθεί κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. 

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

3463/2006,  και των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 2 του Β.Δ. της 24.9/20.10.1958, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει,  πρέπει να ακυρωθεί.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ακυρώνουμε την αριθ. 256/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών

αναφορικά  με  την  έγκριση  του  κανονισμού  χρήσης  κοινόχρηστων  χώρων  του  Δήμου

Αχαρνών,  για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. 

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:

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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