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Έρνληαο ππόςε :
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) Σσλ άξζξσλ 6, 72, 227, 238, 280 θαη 283 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ
87/Α/2010).
β) Σσλ άξζξσλ 118, 131 θαη 204 ηνπ Ν. 4555/2018 «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο Βειηίσζε

ηεο

νηθνλνκηθήο

θαη

αλαπηπμηαθήο

ιεηηνπξγίαο

ησλ

Ο.Σ.Α.

[Πξόγξακκα

«ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] -Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο
αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 133 Α/19-07-2018).
γ) Σνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2503/1997 «Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο,
ξύζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 107/Α/1997).
δ) Σσλ άξζξσλ 28 θαη 28Α ηνπ Ν. 4325/2015 «Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο ΓηνίθεζεοΚαηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, Απνθαηάζηαζε αδηθηώλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 47/Α/2015).
ε) Σσλ άξζξσλ 8 θαη 24 ηνπ Π.Γ.142/2010 «Οξγαληζκόο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο» (ΦΔΚ 235/Α/2010)
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2. Σελ αξηζκ. 14138/15.5.2017 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ ζην ΦΔΚ 250/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./26.5.2017, αλαθνξηθά κε ην δηνξηζκό ηνπ πληνληζηή ηεο Α.Γ.Μ.-Θ.
3. Σελ αξηζκ. 35748/30.5.2017 λέα απόθαζε γηα ηελ αλάζεζε άζθεζεο αξκνδηνηήησλ ζε
νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Α.Γ.Μ.-.Θ. θαη ηελ παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο πξάμεσλ θαη
εγγξάθσλ «Με εληνιή πληνληζηή» (ΦΔΚ 1971/Β/2017).
4. Σελ εγθύθιην 11 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ΑΠ: 7666/7.2.2007 θαη ζέκα: «Δπνπηεία
ησλ πξάμεσλ ησλ ζπιινγηθώλ θαη κνλνκειώλ νξγάλσλ ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ».
5. Σηο αξηζκ. 1213/4.7.2018, 108/20.2.2019 θαη 208/29.3.2019 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο θαη ηηο αξηζκ. 576/15.4.2019 θαη 495/1.4.2019 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο.
6. Σελ αξηζκ. 3055/53187/2019 πξνζθπγή ηνπ Γεκάξρνπ Θεζζαινλίθεο Ισάλλε Μπνπηάξε
θαηά ηεο αξηζκ. 576/15.4.2019 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Θεζζαινλίθεο, ε νπνία θαηαηέζεθε ζηελ Τπεξεζία καο ηελ 10.5.2019 θαη έιαβε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 26952/10.5.2019 θαη ην αξηζκ. 3106/53861/2019 έγγξαθν ηνπ Απηνηεινύο
Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Γεκάξρνπ κε ηα ζπλεκκέλα ζε απηό, σο ζπκπιεξσκαηηθά
ζηελ αλσηέξσ αλαθεξόκελε πξνζθπγή.
7. Σν αξηζκ. 26952/10.6.2019 έγγξαθό καο πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, πεξί παξνρήο
απόςεσλ επί ηεο αζθεζείζαο από ην Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο πξνζθπγήο θαη ηα αξηζκ.
33729/12.6.2019, 34305/14.6.2019, 34466/18.6.2019 θαη 35728/23.6.2019 απαληεηηθά από
απηνύο έγγξαθα.
8. Η ππό θξίζε πξνζθπγή ηνπ Γεκάξρνπ Θεζζαινλίθεο Ισάλλε Μπνπηάξε, αζθήζεθε θαηά
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 227 θαη 238 ηνπ Ν 3852/2010, όπσο απηά αληηθαηαζηάζεθαλ από ηα
άξζξα 118 θαη 131 ηνπ Ν 4555/2018 αληίζηνηρα, κέζα ζηε λόκηκε πξνζεζκία (25/4/2019
αλάξηεζε ηεο αξηζκ. 576/15.4.2019 απόθαζεο Γ ζηε δηαύγεηα θαη 10/5/2019 θαηάζεζε ηεο
αξηζκ. 3055/53187/2019 πξνζθπγήο ηνπ Γεκάξρνπ Θεζζαινλίθεο θαηά ηεο αλσηέξσ
απόθαζεο) θαη κε έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ πξνζθεύγνληνο.
9. Επειδή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 227 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4555/18: «Άξζξν 227- Δηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή - Αηηήζεηο

ζεξαπείαο
1. Οπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζβάιεη ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ ή
κνλνκειώλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηώλ, ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ απηώλ, θαζώο θαη
ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο, γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο, ελώπηνλ ηνπ Δπόπηε Ο.Σ.Α., κέζα ζε
πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο ή ηελ αλάξηεζή ηεο ζην
δηαδίθηπν ή από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθόηνπ έιαβε πιήξε γλώζε απηήο. Αηνκηθέο πξάμεηο
θνηλνπνηνύληαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν κε απόδεημε παξαιαβήο θαη αλαθέξνπλ ππνρξεσηηθά όηη
θαη’ απηώλ ρσξεί εηδηθή πξνζθπγή γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο ελώπηνλ ηνπ Δπόπηε Ο.Σ.Α. κέζα
ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ. 2. Πξνζθπγή επηηξέπεηαη θαη θαηά παξάιεηςεο
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νθεηιόκελεο λόκηκεο ελέξγεηαο ησλ νξγάλσλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. ηελ
πεξίπησζε απηή ε πξνζθπγή αζθείηαη εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ παξέιεπζε
άπξαθηεο ηεο εηδηθήο πξνζεζκίαο πνπ ηπρόλ ηάζζεη ν λόκνο γηα ηελ έθδνζε ηεο νηθείαο
πξάμεο, δηαθνξεηηθά κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ από ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 3. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο ζεξαπείαο θαηά ησλ απνθάζεσλ ή
ησλ παξαιείςεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2, νη πξνβιεπόκελεο γηα ηελ άζθεζε ηεο εηδηθήο
δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ελώπηνλ ηνπ Δπόπηε Ο.Σ.Α. πξνζεζκίεο αλαζηέιινληαη από ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο θαη κέρξη ηελ έθδνζε απόθαζεο επ’ απηήο ή ηελ παξέιεπζε
άπξαθηεο ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, ν
νπνίνο θπξώζεθε κε ην λ. 2690/1999 (Α΄ 45). 4. Γηθαίσκα γηα ηελ άζθεζε ηεο εηδηθήο
δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ηεθκαίξεηαη όηη έρνπλ όινη νη αηξεηνί ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή πεξηθέξεηαο,
αλεμάξηεηα από ην εάλ έιαβαλ κέξνο ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηελ νπνία ειήθζε ε
πξνζβαιιόκελε απόθαζε, εθόζνλ δελ ηελ ππεξςήθηζαλ. Γηθαίσκα έρνπλ νκνίσο νη
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο εξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πξώηνπ ή δεύηεξνπ
βαζκνύ, θαζώο θαη λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ επηδηώθνπλ ζύκθσλα
κε ην θαηαζηαηηθό ηνπο πεξηβαιινληηθνύο, πνιηηηζηηθνύο θαη ελ γέλεη θνηλσληθνύο ζθνπνύο. 5.
Ο Δπόπηεο Ο.Σ.Α. απνθαίλεηαη επί ηεο πξνζθπγήο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δύν (2)
κελώλ από ηελ ππνβνιή ηεο. Αλ παξέιζεη ε αλσηέξσ πξνζεζκία ρσξίο λα εθδνζεί απόθαζε
ζεσξείηαη όηη ε πξνζθπγή έρεη ζησπεξώο απνξξηθζεί. 6. Η άζθεζε ηεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο
πξνζθπγήο απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηελ άζθεζε έλδηθσλ βνεζεκάησλ ελώπηνλ ησλ
αξκόδησλ δηθαζηεξίσλ.».
Πεξεηαίξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 238 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ Ν.4555/18: «Σν άξζξν 238 ηνπ λ. 3852/2010 αληηθαζίζηαηαη

σο εμήο: “Άξζξν 238 Δπνπηεία ησλ Ο.Σ.Α. κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΤΔ Ο.Σ.Α. Μεηάηαμε ζηελ ΑΤΔ Ο.Σ.Α. πξνζσπηθνύ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ - Έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ΑΤΔ Ο.Σ.Α. 1. Μέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΤΔ Ο.Σ.Α. ν έιεγρνο
λνκηκόηεηαο ησλ πξάμεσλ, θαηά ηα άξζξα 225 έσο 227, αζθείηαη από ηνλ πληνληζηή ηεο
νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηηο Δηδηθέο Δπηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Κώδηθα
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (λ. 3463/2006, Α΄ 114), νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηηο έδξεο ησλ
πεξηθεξεηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αλσηέξσ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, θαζώο θαη ηηο Δπηηξνπέο
Διέγρνπ
ησλ
Πξάμεσλ
ηνπ
άξζξνπ
68
ηνπ
Κώδηθα
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (π.δ. 30/1996, Α΄ 21), πνπ βξίζθνληαη ζηελ έδξα ηεο νηθείαο
Απνθεληξσκέλεο.”».
Σέινο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ. 142/2010 νξίδεηαη όηη: «Μέρξη
ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Απηνηεινύο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο ΟΣΑ, ε επνπηεία ηνπ Κξάηνπο
επί ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 214 ηνπ Ν
3852/2010, αζθείηαη από ην Σκήκα Πξνζσπηθνύ θαη ηα Σκήκαηα Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο».
10. Επειδή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3.1. ηεο αξηζκ. 11 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. νη
πξνϋπνζέζεηο παξαδεθηνύ ηεο πξνζθπγήο είλαη ην έλλνκν ζπκθέξνλ, ε πξνζεζκία θαη ε
θύζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο:
Σν έλλνκν ζπκθέξνλ πξέπεη λα είλαη πξνζσπηθό δειαδή λα ππάξρεη εηδηθόο δεζκόο ηνπ
πξνζθεύγνληνο κε ηελ πξνζβαιιόκελε πξάμε ε νπνία ζίγεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή ή
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ηνλ αθνξά, άκεζν δειαδή ηελ βιάβε ηελ πθίζηαηαη ν ίδηνο ν
πξνζθεύγσλ θαη όρη άιιν πξόζσπν, κε ην νπνίν απηόο ζπλδέεηαη κε νξηζκέλε ζρέζε θαη
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ελεζηώο δειαδή λα πθίζηαηαη ζπγρξόλσο θαηά ην ρξόλν ιήςεο ηεο απόθαζεο από ηνλ
Ο.Σ.Α. θαηά ην ρξόλν άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο θαη θαηά ην ρξόλν εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο.
Σέινο ηνλίδεηαη όηη ε πξνζθπγή είλαη απαξάδεθηε αλ ην ζπκθέξνλ είλαη κειινληηθό θαη
αβέβαην, ε παξσρεκέλν ή αόξηζην, ή απιώο πξνζδνθώκελν. Η βιάβε πνπ απνδίδεηαη ζηελ
πξάμε πξέπεη λα έρεη επέιζεη ή λα είλαη ινγηθά αλαπόθεπθηε.
Η πξνζεζκία ησλ 15 εκεξώλ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 227 Ν 3852/2010) πνπ ηίζεηαη ζην
δηνηθνύκελν γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά απόθαζεο ζπιινγηθνύ ή κνλνκεινύο νξγάλνπ
ησλ πξσηνβαζκίσλ ΟΣΑ είλαη απνθιεηζηηθή, δει. κεηά ηελ πάξνδό ηεο ν πνιίηεο ράλεη ην
δηθαίσκα γηα ηελ άζθεζή ηεο.
Γηα λα είλαη παξαδεθηή ε πξνζθπγή, πξέπεη ε πξνζβαιιόκελε πξάμε λα έρεη εθηειεζηό
ραξαθηήξα. Απηό ζεκαίλεη όηη ε ξύζκηζε πνπ ζεζπίδεηαη κε απηή είλαη ππνρξεσηηθή, εθηόο αλ
ξεηά πξνθύπηεη όηη είλαη δπλεηηθή. Γελ έρνπλ εθηειεζηό ραξαθηήξα, θαη άξα πξνζβάιινληαη
απαξάδεθηα, νη αλαθνηλώζεηο, νη γλώκεο, ηα πξαθηηθά νξθσκνζίαο, εγθύθιηνη ηνπ ΟΣΑ θιπ.
11. Επειδή, ζην άξζξν 72 ηνπ Ν 3852/2010 κε ηίηιν «Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή –Αξκνδηόηεηεο»,
όπσο απηό ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε επηκέξνπο εδαθίσλ απηνύ κε ην άξζξν 54 ηνπ λ
4447/2016, νξίδεηαη όηη: «1. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη όξγαλν παξαθνινύζεζεο θαη

ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθόηεξα έρεη ηηο αθόινπζεο Αξκνδηόηεηεο:
… ηβ) απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή πξνζθπγώλ ζηηο δηνηθεηηθέο Αξρέο, ηγ) απνθαζίδεη γηα ηελ
άζθεζε ή κε όισλ ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαη ησλ έλδηθσλ κέζσλ, θαζώο θαη γηα ηελ
παξαίηεζε από απηά, ηδ) απνθαζίδεη γηα ην δηθαζηηθό ζπκβηβαζκό θαη ηνλ εμώδηθν
ζπκβηβαζκό ή θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρνπλ αληηθείκελν κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ
(30.000) επξώ θαη εηζεγείηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηνλ εμώδηθν ζπκβηβαζκό ή ηελ
θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρνπλ αληηθείκελν πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ πνζό. … 2. Γηα ηηο
πεξηπηώζεηο ηβ`, ηγ` θαη ηδ` ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ε απόθαζε ιακβάλεηαη ύζηεξα
από γλσκνδόηεζε δηθεγόξνπ, ε αλππαξμία ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη αθπξόηεηα ηεο ζρεηηθήο
απόθαζεο. Η παξνύζα ξύζκηζε ηζρύεη θαη όηαλ απνθαζίδεη, ζρεηηθά, ην δεκνηηθό ζπκβνύιην,
ιόγσ ππέξβαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξώ ηεο πεξίπησζεο ηδ`
ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. 3. Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην κπνξεί, γηα ζέκαηα ηδηαίηεξα
ζνβαξά, κε εηδηθή αηηηνινγία, θαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ λα
απνθαζίδεη όηη ζα αζθήζεη ην ίδην αξκνδηόηεηεο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ. 4. Η
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε εηδηθή απόθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ
κειώλ ηεο κπνξεί λα παξαπέκπεη ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο ζην δεκνηηθό
ζπκβνύιην γηα ηε ιήςε απόθαζεο, εθόζνλ θξίλεη όηη απηό επηβάιιεηαη από ηελ ηδηαίηεξε
ζνβαξόηεηα ηνπ».
Από ηε δηάηαμε απηή, θαη ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη ην δεύηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 72, πνπ όξηδε όηη «Πξνθεηκέλνπ γηα κηζζνινγηθέο απαηηήζεηο, θάζε κνξθήο,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηδνκάησλ, δελ είλαη δπλαηή ε παξαίηεζε από ηελ άζθεζε
ελδίθσλ κέζσλ, ν δηθαζηηθόο ή εμώδηθνο ζπκβηβαζκόο θαη ε θαηάξγεζε δίθεο, εθηόο από ηηο
πεξηπηώζεηο πνπ ην λνκηθό δήηεκα έρεη θξηζεί κε απόθαζε αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ» θαη από
ηελ νπνία ζπλαγόηαλ όηη ε ζρεηηθώο εθδηδόκελε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί
ζπκβηβαζκνύ, κε άζθεζεο ή παξαίηεζεο από έλδηθα κέζα θαη’ απνθάζεσλ κε κηζζνινγηθό
πεξηερόκελν

απνηεινύζε

εθηειεζηή

δηνηθεηηθή

πξάμε

(ηΔ

408,

1483-1487/2017),

θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 54 ηνπ Ν. 4447/2016, ζπλάγεηαη όηη, ειιείςεη λνκνζεηηθήο
πξόβιεςεο πεξί ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ από κέξνπο ησλ Γήκσλ θαηά ησλ
ζε βάξνο ηνπο εθδηδόκελσλ δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ, ε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
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ή ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζε πεξίπησζε παξαπνκπήο ζ’ απηό ηνπ ζρεηηθνύ ζέκαηνο, γηα
ηελ άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ δελ απνηειεί εθηειεζηή
δηνηθεηηθή πξάμε, παξαδεθηώο πξνζβιεηή κε αίηεζε αθύξσζεο,

πξνζθπγή νπζίαο, -ή

δηνηθεηηθή πξνζθπγή- (ηΔ Οι. 434/2019), αιιά «πξάμε δηαζέζεσο» θαη, ζπλεπώο, ε ζρεηηθή
απόθαζε ησλ σο άλσ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ, ζηεξείηαη εθηειεζηόηεηαο θαη, σο εθ
ηνύηνπ, δελ ππόθεηηαη ζε έιεγρν λνκηκόηεηαο θαηόπηλ πξνζθπγήο ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ λ.
3852/2010, ζηνλ νπνίν ππόθεηληαη κόλνλ νη εθηειεζηέο πξάμεηο ησλ κνλνκειώλ θαη
ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ.
12. Επειδή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε από ην πεξηερόκελν ηεο πξνζβαιιόκελεο θαη ηα
ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνθύπηνπλ ηα εμήο:
Με ηελ αξηζκ. 8768/2018 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο
(δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ) αλαγλσξίζηεθε όηη νη ζπλνιηθά 192 ελάγνληεο πξώελ
ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζπλδένληαη κε απηόλ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
ανξίζηνπ ρξόλνπ. Αθνινύζσο, κε ηελ αξηζκ. 1213/4.7.2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο απνθαζίζζεθε ε άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο αλσηέξσ
δηθαζηηθήο απόθαζεο (έθζεζε θαηάζεζεο ΓΑΚ 15772/2018 θαη ΔΑΚ 2785/2018).
Μεηά από αίηεζε ησλ ελ ιόγσ ππαιιήισλ πνπ ππνβιήζεθε ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο
δεηήζεθε ε παξαίηεζε ηνπ Γήκνπ από ηελ αλσηέξσ αλαθεξόκελε αζθεζείζα έθεζε. Η
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ αξηζκ. 208/29.3.2019 νκόθσλε απόθαζή ηεο έδσζε εληνιή ζην
δηθεγόξν ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο λα ζπλαηλέζεη ζε πεξίπησζε αηηήκαηνο αλαβνιήο
εθδίθαζεο ηεο αζθεζείζαο έθεζεο από ηελ πιεπξά ησλ εθεζίβιεησλ θαηά ηε δηθάζηκν ηεο
1.4.2019 ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο ιόγσ ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζέκαηνο:
«Παξαίηεζε ή κε από ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο ΑΚ2709/243/2018 πνπ αζθήζεθε θαηά ηεο
ππ’ αξηζκ. 8768/8.6.2018 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο
θαη πεξαηηέξσ άζθεζε ή κε νηνπδήπνηε έλδηθνπ κέζνπ θαηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο» πξνο
ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηελ 8ε πλεδξίαζε ηνπ Γ Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ 1.4.2019
(ζέκα 15ν).
Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 1.4.2019 ηνπ Γ Θεζζαινλίθεο ιήθζεθε ε αξηζκ. 495/2019
απόθαζε ζύκθσλα κε ηελ νπνία θαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ Γ
εγθξίζεθε ε άζθεζε ηεο αλσηέξσ αξκνδηόηεηαο (πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ παξαίηεζε ή
κε από ηελ αζθεζείζα έθεζε ηνπ Γ Θεζζαινλίθεο θαηά ηεο αξηζκ. 8768/2018 απόθαζεο ηνπ
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο) από ην Γεκνηηθό πκβνύιην (άξζξν 72 παξ. 3 ηνπ
Ν 3852/2010).
ηε ζπλέρεηα, κε ηελ αξηζκ. 576/15.4.2019 απόθαζε ηνπ Γ Θεζζαινλίθεο απνθαζίζζεθε
θαηά πιεηνςεθία ε κε άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ (ηαθηηθώλ θαη έθηαθησλ) θαηά ηεο κε αξηζκό
8768/2018 νξηζηηθήο απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο θαζώο θαη ε
νιηθή παξαίηεζε από ην δηθόγξαθν θαη ην δηθαίσκα ηεο ήδε αζθεζείζαο εθέζεσο (α/α εθζ.
θαηάζ. 15772/2785/2018 θαη α/θ νξηζκνύ δηθαζίκνπ2709/2423/2018).
13. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, ε αξηζκ. 576./15.4.2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Γήκνπ Θεζζαινλίθεο κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε ε κε άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ (ηαθηηθώλ θαη
έθηαθησλ) θαηά ηεο κε αξηζκό 8768/2018 νξηζηηθήο απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο θαζώο θαη ε νιηθή παξαίηεζε από ην δηθόγξαθν θαη ην δηθαίσκα
ηεο ήδε αζθεζείζαο εθέζεσο (α/α εθζ. θαηάζ. 15772/2785/2018 θαη α/θ νξηζκνύ
δηθαζίκνπ2709/2423/2018),

δελ

απνηειεί

εθηειεζηή

δηνηθεηηθή

πξάμε

θαη,

ζπλεπώο
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απαξαδέθησο αζθήζεθε θαηά απηήο, ε θαη’ άξζξν 227 ηνπ Ν. 3852/2010 πξνζθπγή ηνπ
Γεκάξρνπ Θεζζαινλίθεο Ισάλλε Μπνπηάξε, ε νπνία πξέπεη, γηα ην ιόγν απηό, λα
απνξξηθζεί.

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ

Αποφασίζουμε

Απνξξίπηνπκε ηελ πξνζθπγή ηνπ Γεκάξρνπ Θεζζαινλίθεο Ισάλλε Μπνπηάξε θαηά
ηεο αξηζκ. 576./15.4.2019 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, ε
νπνία θαηαηέζεθε ζηελ Τπεξεζία καο ηελ 10.5.2019 θαη έιαβε αξηζκό πξσηνθόιινπ
26952/10.5.2019 γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο.
Η παξνύζα απόθαζε κπνξεί λα πξνζβιεζεί από νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 238 παξ. 1 ηνπ Ν 3852/2010 ελώπηνλ ηεο Δηδηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν 3463/06 εληόο ηεο πξνζεζκίαο ελόο κελόο από ηελ έθδνζε
ηεο απόθαζεο ή ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ή αθόηνπ έιαβε γλώζε απηήο.

Ο σνηονιζηής ΑΔΜΘ

Δρ. Ιωάννης άββας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1.Ισάλλε Μπνπηάξε
Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο
(κε απόδεημε)
2. Γήκν Θεζζαινλίθεο
Πξόεδξν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
(κε απόδεημε)

