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ΘΔΜΑ: Δμέηαζε εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο (άξζξνπ 227 ηνπ Ν. 3852/10, όπωο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 

118 ηνπ Ν. 4555/18) ηνπ Γεκεηξίνπ  Αλαγλωζηόπνπινπ , θαηά ηωλ  αξηζκ. 223/2020 (ΑΓΑ:6Ν70ΩΚΓ-0Τ)  

θαη 224/2020 (ΑΓΑ:Ψ18ΞΩΚΓ-ΠΨΓ) απνθάζεωλ Γεκάξρνπ Ναππαθηίαο. 

 

  

Α Π Ο Φ Α  Ζ 

Ο ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΣΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ  

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣΗΚH ΔΛΛΑΓΑ  & ΗΟΝΗΟΤ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 214, 227, 238 (φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 108, 118 & 

131 ηνπ Ν. 4555/18 (ΦΔΚ 133/Α΄/19.7.18, Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι») θαη 280 ηνπ Ν. 3852/10 (ΦΔΚ 

87/Α΄/7.6.11, Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο»). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114/Α΄/8.6.06) «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο», φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2690/99 (ΦΔΚ 45/Α΄/9.3.99) «Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο», φπσο ηζρχεη. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΠΓ 139/10 (ΦΔΚ 232/Α΄/27.12.10), «Οξγαληζκφο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ». 

5. Σελ απφ 22/04/2020 εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή (άξζξνπ 227 ηνπ Ν. 3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

άξζξν 118 ηνπ  Ν. 4555/18, ηνπ Γεκεηξίνπ  Αλαγλσζηφπνπινπ , θαηά ησλ  αξηζκ. 223/2020 (ΑΓΑ:6Ν70ΩΚΓ-

0Τ)  θαη 224/2020 (ΑΓΑ:Ψ18ΞΩΚΓ-ΠΨΓ) απνθάζεσλ Γεκάξρνπ Ναππαθηίαο ,  ζρεηηθά κε κεηαθίλεζε ηνπ 

θαη παχζε ηνπ απφ ηελ ζέζε ηνπ   αλαπιεξσηή  πξντζηακέλνπ. 

6. Σν αξηζ. πξση.62790/6-05-2020 έγγξαθφ καο κε ην νπνίν δεηήζακε απφ  ηνλ Γήκν Ναππαθηίαο ,  ηηο απφςεηο 

ηεο  επί ηεο αλσηέξσ πξνζθπγήο. 

7. Σν αξηζ. πξση.7714/18-05-2020  έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο,  κε ην νπνίν καο απεζηάιεζαλ νη απφςεηο 

απηήο   ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ πξνζθπγή. 

8.Σν αξηζ. πξση.79744/10-06-2020 έγγξαθφ καο κε ην νπνίν δεηήζακε απφ  ηνλ Γήκν Ναππαθηίαο , 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία  επί  ηεο αλσηέξσ πξνζθπγήο. 
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9.Σν αξηζ. πξση.10263/17-06-2020  έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο,  κε ην νπνίν καο απεζηάιεζαλ ηα 

δεηεζέληα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 

10. Σελ αξηζκ. 223/2020 (ΑΓΑ:6Ν70ΩΚΓ-0Τ)  απφθαζε  ηνπ Γεκάξρνπ Ναππαθηίαο κε ηελ νπνία α) 

κεηαθηλείηαη  ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο  Γεκήηξηνο Αλαγλσζηφπνπινο θιάδνπ Σ.Δ. Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθψλ κε βαζκφ Α΄ απφ ην Σκήκα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Ναππαθηίαο ζην Σκήκα Μειεηψλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη 

β) παχεη κεξηθψο  λα ηζρχεη ε αξηζ.130/2017 φκνηα Απφθαζε ζην κέξνο πνπ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηνπ σο 

αλαπιεξσηή   Πξντζηάκελνπ  ζην   Σκήκα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Ναππαθηίαο.    

11. Σελ  αξηζ.224/2020 (ΑΓΑ:Ψ18ΞΩΚΓ-ΠΨΓ) απφθαζε  ηνπ  Γεκάξρνπ Ναππαθηίαο κε ηελ νπνία απφ 15-04-

2020,  κεηαθηλείηαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Βαζίιεηνο Μαζηνπδάθεο θιάδνπ Π.Δ. Μεραλνιφγσλ  κε βαζκφ Α΄ 

απφ Πξντζηάκελνο  ζην Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο θαη Γηαθάλεηαο, ζε   

Πξντζηάκελν  ζην Σκήκα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Ναππαθηίαο.    

 

 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 214 (“Αξρέο”) παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 3852/2010 “Νέα 

αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο” (Φ.Δ.Κ. 

87/η. Α’/07.06.2010),  φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν  108 ηνπ  Ν.4555/2018  «Πξφγξακκα Κιεηζζέλεο 

Ι»  (Φ.Δ.Κ. 133/η. Α΄/19.07.2018), νξίδεηαη φηη: “  Σν θξάηνο αζθεί ζηνπο Ο.Σ.Α. θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα 

απηψλ επνπηεία, πνπ ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη δελ επηηξέπεηαη λα εκπνδίδεη ηελ 

πξσηνβνπιία θαη ηελ ειεχζεξε δξάζε ηνπο νχηε λα ππεηζέξρεηαη ζε θξίζεηο γηα ηε ζθνπηκφηεηα ηεο δξάζεο 

ηνπο ή λα ζίγεη ηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο απηνηέιεηα. Δηδηθφηεξα ε θξαηηθή επνπηεία ησλ Ο.Σ.Α. 

ζπλίζηαηαη: (α) ζε έιεγρν ησλ πξάμεσλ (έιεγρνο λνκηκφηεηαο) θαη (β) ζε έιεγρν ησλ πξνζψπσλ (πεηζαξρηθφο 

έιεγρνο ησλ αηξεηψλ)”.  

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 227 (“Δηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή-Αηηήζεηο ζεξαπείαο”) 

παξ. 1 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν.4555/2018  «Πξφγξακκα 

Κιεηζζέλεο Ι»   νξίδεηαη φηη: “ Οπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζβάιεη ηηο απνθάζεηο ησλ 

ζπιινγηθψλ ή κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ, θαζψο θαη 

ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο, γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, ελψπηνλ ηνπ Δπφπηε Ο.Σ.Α., κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε 

(15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ή ηελ αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν ή απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο 

ή αθφηνπ έιαβε πιήξε γλψζε απηήο. Αηνκηθέο πξάμεηο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε απφδεημε 

παξαιαβήο θαη αλαθέξνπλ ππνρξεσηηθά φηη θαη' απηψλ ρσξεί εηδηθή πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο 

ελψπηνλ ηνπ Δπφπηε Ο.Σ.Α. κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ’. 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ σο άλσ άξζξνπ ηνπ ηδίνπ λφκνπ, νξίδεηαη φηη: “ Πξνζθπγή 

επηηξέπεηαη θαη θαηά παξάιεηςεο νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο ησλ νξγάλσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζθπγή αζθείηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξέιεπζε 

άπξαθηεο ηεο εηδηθήο πξνζεζκίαο πνπ ηπρφλ ηάζζεη ν λφκνο γηα ηελ έθδνζε ηεο νηθείαο πξάμεο, δηαθνξεηηθά 

κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ”. 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ ηνπ ηδίνπ λφκνπ, νξίδεηαη φηη: “  Ο 

Δπφπηεο Ο.Σ.Α. απνθαίλεηαη επί ηεο πξνζθπγήο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο. Αλ παξέιζεη ε αλσηέξσ πξνζεζκία ρσξίο λα εθδνζεί απφθαζε ζεσξείηαη φηη ε πξνζθπγή έρεη 

ζησπεξψο απνξξηθζεί”.  

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 231 (“Τπνρξέσζε ζπκκφξθσζεο”) ηνπ N.3852/10 φπσο  

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 123 ηνπ Ν Ν.4555/2018  «Πξφγξακκα Κιεηζζέλεο Ι», νξίδεηαη φηη: “ . Σα 

ζπιινγηθά θαη κνλνκειή φξγαλα ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη 

ζχλδεζκνη απηψλ έρνπλ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο ρσξίο θαζπζηέξεζε πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπ Δπφπηε 

Ο.Σ.Α. πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 225 έσο 228.2. Σελ ππνρξέσζε ηεο παξαγξάθνπ 1 έρεη θαη ην 

πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο.3. Η κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ζπληζηά ζνβαξή παξάβαζε 
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θαζήθνληνο, ε νπνία ειέγρεηαη πεηζαξρηθά θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο αηξεηνχο θαη ην 

πξνζσπηθφ ησλ αλσηέξσ λνκηθψλ πξνζψπσλ».  

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 238 (“Έιεγρνο λνκηκφηεηαο πξάμεσλ Ο.Σ.Α. αζηηθή θαη 

πεηζαξρηθή επζχλε αηξεηψλ κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Απηνηεινχο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Ο.Σ.Α.”) παξ. 

1 θαη 4 ηνπ N.3852/10,  φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 131 ηνπ N. 4555/18 (ΦΔΚ 133/19.07.2018 ηεχρνο 

Α').νξίδεηαη φηη: “1. Μέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΤΔ Ο.Σ.Α. ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ, θαηά 

ηα άξζξα 225 έσο 227, αζθείηαη απφ ηνλ πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηηο Δηδηθέο 

Δπηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (λ. 3463/2006, Α' 114), νη νπνίεο βξίζθνληαη 

ζηηο έδξεο ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αλσηέξσ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, θαζψο θαη ηηο Δπηηξνπέο 

Διέγρνπ ησλ Πξάμεσλ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Κψδηθα Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (π.δ. 30/1996, Α' 21), πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ έδξα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο……..7. Μέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΤΔ 

Ο.Σ.Α. δελ εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 124, 125 θαη 126 ηνπ παξφληνο θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα άξζξα 232, 

233, 234 ηνπ λ. 3852/2010. Καηά ην κεηαβαηηθφ απηφ δηάζηεκα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο 

αζθεί ν πληνληζηήο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο απηέο πξνβιέπεηαη ε 

ζπκκεηνρή ππαιιήινπ ηεο ΑΤΔ Ο.Σ.Α. νξίδεηαη, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο, ππάιιεινο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. ηελ θαηά ην άξζξν 232 παξ. 2 ηνπ λ. 3852/2010 

ειεγθηηθή επηηξνπή κεηέρεη, αληί ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο πνπ νξίδεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ νηθείν πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο.».  

Δπεηδή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 (“πληνληζηήο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο”) παξ. 1 ηνπ λ. 

4325/2015 “Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο - Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ηιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο” (Φ.Δ.Κ. 47/η. Α΄/11.05.2015), νξίδεηαη φηη: “1. 

Καηαξγείηαη ε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3852/2010 (Α΄ 87). ε θάζε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

ζπληζηάηαη ζέζε πξντζηακέλνπ, πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «πληνληζηήο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο». Η 

ζπληζηψκελε ζέζε είλαη αληίζηνηρε κε εθείλε πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Τπνπξγείνπ θαη νη απνδνρέο 

ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε ζέζε Γεληθνχ Γηεπζπληή 

Τπνπξγείνπ. Ο πληνληζηήο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο γηα πεληαεηή ζεηεία, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα κία αθφκε θνξά. 

Έσο φηνπ δηνξηζηεί ν πληνληζηήο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ν αζθψλ θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα 

εμαθνινπζεί λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. Όπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία αλαθέξεηαη Γεληθφο Γξακκαηέαο 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή Γεληθφο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο λνείηαη, απφ ην δηνξηζκφ ηνπ, ν 

πληνληζηήο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο”. 

Δπεηδή ε απφθαζε ηνπ πληνληζηή  Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη 

Ινλίνπ  εθδίδεηαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ ηνπ άξζξνπ 227 (“Δηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή-

Αηηήζεηο ζεξαπείαο”) ηνπ λ. 3852/2010 “Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο” (Φ.Δ.Κ. 87/η. Α’/07.06.2010) απφ ηε ιήςε ηεο πξάμεο θαη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν γηα ηελ έθδνζή ηεο θαη είλαη θξίζηκα γηα ηε δηάγλσζε ηεο 

ππφζεζεο, ηα νπνία δεηήζεθαλ εκπξνζέζκσο απφ ηελ ππεξεζία καο.  

Δπεηδή ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 παξ.5 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηεο 20.03.2020 

Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-

19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

αγνξάο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο «Πάζεο θύζεωο πξνζεζκίεο γηα ππνβνιή αηηήκαηνο ή δηνηθεηηθήο 

πξνζθπγήο ελώπηνλ ηεο δηνίθεζεο αλαζηέιινληαη από ηηο 11.3.2020 γηα δύν (2) κήλεο. Με απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Δζωηεξηθώλ ε πξνζεζκία ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα ζπληέκλεηαη ή λα 

παξαηείλεηαη, εθόζνλ παξακέλεη άκεζνο ν θίλδπλνο δηαζπνξάο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19 θαη πάληωο 

όρη πέξαλ ηεο 31εο.12.2020». 

Δπεηδή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξ. πξση. 140634 (ΦΔΚ 2208/Β΄/29.6.17, απφθαζε ηνπ πληνληζηή 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 
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304768/4.12.17, ΦΔΚ 4409/Β΄/14.12.17 & ζπκπιεξψζεθε κε ηελ αξηζκ. 291101/31.12.18, ΦΔΚ 

86/Β΄/24.1.19) έγηλε  Μεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο. 

Δπεηδή κε ηελ ππφ θξίζε πξνζθπγή δεηείηαη ε αθχξσζε  ησλ  αξηζκ. 223/2020 (ΑΓΑ:6Ν70ΩΚΓ-0Τ)  θαη 

224/2020 (ΑΓΑ:Ψ18ΞΩΚΓ-ΠΨΓ) απνθάζεσλ Γεκάξρνπ Ναππαθηίαο ,  ζρεηηθά κε κεηαθίλεζε ηνπ Γεκεηξίνπ 

Αλαγλσζηνπνχινπ  θαη παχζε ηνπ απφ ηελ ζέζε ηνπ   αλαπιεξσηή  πξντζηακέλνπ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ σο     

Πξντζηακέλνπ   ζην Σκήκα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Ναππαθηίαο ηνπ Βαζηιείνπ  Μαζηνπδάθε.  

 

Δπεηδή   ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ Ν. 3852/10 (φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 118 ηνπ Ν. 4555/18) ο έλεγτος ηοσ Σσνηονιζηή Αποκενηρωμένης Διοίκηζης 

αθορά, καηαρτήν, ηο παραδεκηό ασηής και ζηη ζσνέτεια ηο βάζιμο. Εθόζον κριθεί όηι η προζθσγή είναι 

παραδεκηή, ηόηε ελέγτεηαι ηο βάζιμο ασηής, διαθορεηικά απορρίπηεηαι ως απαράδεκηη. 

Δπεηδή πξνυπνζέζεηο ηνπ παξαδεθηνχ ηεο πξνζθπγήο είλαη: (i) ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ πξνζθεχγνληνο, (ii) 

ε πξνζεζκία θαη (iii) ε θχζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.   

Δπεηδή, θαηά πάγηα λνκνινγία ηνπ ηΔ (ηΔ 1002/2007), ην έλλνκν ζπκθέξνλ  πξέπεη λα είλαη άκεζν, 

πξνζσπηθφ θαη ελεζηψο, λα ππάξρεη δε ζην πξφζσπν ηνπ πξνζθεχγνληα θαηά ηελ έθδνζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

ππφζεζεο. Γηα ηελ χπαξμε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο, θαηά ηα αλσηέξσ, δελ αξθεί ην γεληθφ ελδηαθέξνλ θάζε 

πνιίηε, αιιά απαηηείηαη ηδηαίηεξν θαη άκεζν έλλνκν ζπκθέξνλ ε χπαξμε ηνπ νπνίνπ θξίλεηαη, φηαλ ε πξάμε ή 

ε απφθαζε δελ απεπζχλεηαη επζέσο πξνο ηνλ πξνζθεχγνληα, κφλνλ εθφζνλ δεκηνπξγεί γη’ απηφλ 

ζπγθεθξηκέλεο έλλνκεο ζπλέπεηεο απφ ην ζχλδεζκν πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ, ηα 

νπνία επέξρνληαη απφ ηελ πξνζβαιιφκελε δηνηθεηηθή πξάμε θαη ην πεξηερφκελν κηαο ζπγθεθξηκέλεο λνκηθήο 

θαηάζηαζεο ή ηδηφηεηαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ή ηελ νπνία έρεη θαη επηθαιείηαη ν αηηψλ-πξνζθεχγσλ (ηΔ 

2717/2007, Οι. ηΔ 971/1998, Οι. ηΔ 2856/1985, Οι. ηΔ 2855/1985). Καηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα θαη 

πξνθεηκέλνπ ην έλλνκν ζπκθέξνλ λα είλαη πξνζσπηθφ, κεηαμχ ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο θαη ηνπ 

πξνζθεχγνληνο πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθή ζρέζε, ε νπνία ζίγεηαη θαηά ηξφπν βιαπηηθφ είηε απφ ηελ 

πξνζβαιιφκελε πξάμε είηε απφ ηελ παξάιεηςε απφ νθεηιφκελε λφκηκε ελέξγεηα, δειαδή ηνχην λα ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ βιάβε πνπ πθίζηαηαη ν αηηψλ (ηΔ 2998/1998, 2305/1995). Πεξαηηέξσ, ην έλλνκν ζπκθέξνλ 

πξέπεη λα είλαη άκεζν, δειαδή  ηε βιάβε απφ ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε λα πθίζηαηαη πξνζσπηθψο ν ίδηνο ν 

αηηψλ-πξνζθεχγσλ θαη φρη άιιν πξφζσπν κε ην νπνίν ν αηηψλ ζπλδέεηαη ή ζπλδεφηαλ κε νξηζκέλε ζρέζε 

(ηΔ 605/2008). Σέινο, πξέπεη λα είλαη ελεζηψο, δειαδή ε βιάβε λα πθίζηαηαη ηφζν θαηά ην ρξφλν ηεο 

έθδνζεο ηεο πξάμεο ή ηεο ζπληέιεζεο ηεο παξάιεηςεο, φζν θαη θαηά ην ρξφλν ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο 

αθχξσζεο (ηΔ 4045/1996). πκθέξνλ κέιινλ ή ελδερφκελν (ηΔ 2449/1980) θαη αφξηζην ή απιψο 

πξνζδνθψκελν ή παξειζφλ θαζηζηά ηελ πξνζθπγή απαξάδεθηε.  

Δπεηδή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 227 παξ. 4 ηνπ Ν. 3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

άξζξν 118 παξ. 4 ηνπ Ν. 4555/18, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΤΠ.Δ. 29518/7.8.13 «Έννομο ζςμθέπον αιπεηού για 

άζκηζη πποζθςγήρ καηά ηο άπθπο 227 ηος Ν. 3852/10», ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο: «…Δικαίυμα για ηην άζκηζη 

ηηρ ειδικήρ διοικηηικήρ πποζθςγήρ ηεκμαίπεηαι όηι έσοςν όλοι οι αιπεηοί ηος οικείος δήμος ή πεπιθέπειαρ, 

ανεξάπηηηα από ηο εάν έλαβαν μέπορ ζηη ζςνεδπίαζη καηά ηην οποία ελήθθη η πποζβαλλόμενη απόθαζη, 

εθόζον δεν ηην ςπεπτήθιζαν…». 

Δπεηδή, νη   πξνζβαιιφκελεο ησλ  αξηζκ. 223/2020 (ΑΓΑ:6Ν70ΩΚΓ-0Τ)  θαη 224/2020 (ΑΓΑ:Ψ18ΞΩΚΓ-

ΠΨΓ) απνθάζεηο ηνπ  Γεκάξρνπ Ναππαθηίαο, ιήθζεθαλ  θαη  ζχκθσλα κε ηνλ ηζηφηνπν «Γηαχγεηα» 

αλαξηήζεθαλ ζηηο  ζηηο 13.04.2020, επνκέλσο  ε ππό θξίζε πξνζθπγή   έρεη ππνβιεζεί εκπξόζεζκα.   

Έπεηηα από ηελ παξαπάλω πξναλαθεξζείζα αιιεινγξαθία θαη λνκνζεζία θαη αθνύ έγηλε έιεγρνο  ηόζν 

ηεο πξνζθπγήο όζν θαη ηωλ απαληήζεωλ ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο, δηαπηζηώζεθε:   

1.Σν γεγνλόο όηη κε ηελ αξηζ.223/2020 απφθαζε Γεκάξρνπ Ναππαθηίαο ηξνπνπνηείηαη α) ε 

αξηζ.130/2017  φκνηα Απφθαζε σο πξνο ηελ παξ.Β.4 ηνπ απνθαζηζηηθνχ κέξνπο απηήο αλαθνξηθά κε 

ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ππαιιήινπ Γεκεηξίνπ Αλαγλσζηφπνπινπ, σο Πξντζηάκελν  ζην λενζπζηαζέλ  

Σκήκα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο θαη β) 

ηελ 132/2017 φκνηα Απφθαζε αλαθνξηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ππαιιήινπ ζην ηκήκα απηφ, ρωξίο λα 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-2951807-08-2013/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-2951807-08-2013/
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αλαθέξνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη ιόγνη  θαζώο θαη ε αλαγθαηόηεηα, ηόζν ηεο παύζε ηνπ από 

Πξνϊζηάκελν ηκήκαηνο όζν θαη ηεο κεηαθίλεζήο ηνπ, θαζώο δελ αλαθέξνληαη  νη ππεξεζηαθέο 

αλάγθεο, ή εάλ ζπληξέρεη ιόγνο αλαγόκελνο ζηελ άζθεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηνπ, όπωο επηβάιεη ε ελ 

ιόγω κεηαθίλεζε. Ήηνη δελ ππάξρεη ζαθήο θαη πιήξε αηηηνιόγεζε ηεο ππεξεζηαθήο απηήο 

ελέξγεηαο, θαζώο όπωο δηαθαίλεηαη από ην ζώκα ηεο Απόθαζεο ππάξρεη κόλν επηγξακκαηηθή 

αλαθνξά  ζηελ αηηηνιόγεζε. 

2. Σν γεγνλόο όηη  ζύκθωλα  κε ηελ εγθ.11/2007 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Γηαθπβέξλεζεο  «Δπνπηεία ησλ πξάμεσλ ησλ ζπιινγηθψλ θαη κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ πξσηνβάζκησλ 

ΟΣΑ»  ..iii. Παράβαζη νόμοσ «Δδψ εξεπλάηαη ε ηήξεζε απφ ηνλ νηθείν ΟΣΑ ηεο αξρήο ηεο 

λνκηκφηεηαο, δει. εάλ έρεη παξαβηαζζεί θαλφλαο δηθαίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεγρφκελε απφθαζε, 

απφ νπνηαδήπνηε πεγή θαη αλ πξνέξρεηαη (χληαγκα, λφκνο, δηάηαγκα, απφθαζε, γεληθή αξρή ηνπ 

δηθαίνπ, λνκνινγία).χκθσλα κε γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ ε λνκηκφηεηα  ηεο ειεγρφκελεο πξάμεο 

θξίλεηαη βάζεη ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζήο ηεο.  Καηά ηνλ 

έιεγρν απηφ εξεπλψληαη, πέξαλ ηεο παξάβαζεο θαλφλα δηθαίνπ φπσο πξνειέρζε, θαη:……Δηζη έρνπκε 

ηα αθφινπζα ζηνηρεία πνπ ζπλήζσο ζπληζηνχλ θαθή ρξήζε ή ππέξβαζε ησλ άθξσλ νξίσλ ηεο 

δηαθξηηηθήο επρέξεηαο: ….ηα ειαηηψκαηα ηεο αηηηνινγίαο ή ε έιιεηςε απηήο. ηνηρεία ηεο αηηηνινγίαο 

είλαη ε αλαθνξά ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε έθδνζε ηεο πξάμεο, ε ηπρφλ εξκελεία 

ηνπο, ε νπζηαζηηθή εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα θαη νη ζθέςεηο ηνπ 

νξγάλνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε αηηηνινγία 

κπνξεί λα πξνθχπηεη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ. Η αηηηνινγία πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: λα είλαη εηδηθή ( φρη γεληθή θαη αφξηζηε), δει. ζρεηηθή κε ηελ ειεγρφκελε πξάμε λα 

είλαη πιήξεο ή επαξθήο, δει. λα πεξηέρεη κε ζαθήλεηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ψζηε 

λα κελ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηελ νξζφηεηα ηεο απφθαζεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο…..’. 

3. Σν γεγνλόο όηη  ζύκθωλα κε ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.2690/99 «  ε αηνκηθή δηνηθεηηθή 

πξάμε πξέπεη λα πεξηέρεη αηηηνινγία, ε νπνία λα πεξηιακβάλεη  ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ θαηά 

λφκν  πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ έθδνζή ηεο.  Η αηηηνινγία πξέπεη λα είλαη ζαθήο, εηδηθή, επαξθήο θαη λα 

πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη ξεηώο ζην λόκν όηη πξέπεη λα 

πεξηέρεηαη ζην ζώκα ηεο  πξάμεο.  Όηαλ ε δηνηθεηηθή πξάμε εθδίδεηαη απηεπαγγέιησο ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη κε πξσηνβνπιία ηνπ αξκφδηνπ  γηα ηελ έθδνζε ηεο νξγάλνπ…». 

Δπηζεκαίλεηαη δειαδή ε ππνρξέσζε ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο λα εθδίδεη πξάμεηο πιήξεηο θαη εηδηθψο 

αηηηνινγεκέλεο. 

4. Σν γεγνλόο όηη α) ζύκθωλα  κε ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 89 «Γηαδηθαζία επηινγήο Πξνϊζηακέλωλ 

νξγαληθώλ κνλάδωλ» ηνπ  Ν. 3584/2007 (ΦΔΚ 143/28.07.2007 ηεχρνο Α): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ" θαη ζηηο ππνελφηεηεο ηεο «Αλ θελσζεί ή 

ζπζηαζεί ζέζε Πξνϊζηακέλνπ, ε ζέζε πξνθεξύζζεηαη ην αξγόηεξν εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ 

θαη ε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο Πξνϊζηακέλνπ νινθιεξώλεηαη ην αξγόηεξν εληόο δύν (2) κελώλ από 

ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο. Ο λένο Πξνϊζηάκελνο επηιέγεηαη γηα πιήξε ζεηεία. Έωο ηελ 

ηνπνζέηεζε λένπ Πξνϊζηακέλνπ εθαξκόδεηαη ην άξζξν 100 ηνπ παξόληαο Κώδηθα πεξί 

αλαπιήξωζεο Πξνϊζηακέλωλ β) ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 παξ,9 ηνπ Ν.4674/20 « Αν 

κενωθεί ή ζςζηαθεί θέζη Πποϊζηαμένος, η θέζη πποκηπύζζεηαι ηο απγόηεπο ενηόρ δεκαπένηε (15) 

ημεπών και η διαδικαζία ηοποθέηηζηρ Πποϊζηαμένος ολοκληπώνεηαι ηο απγόηεπο ενηόρ δύο (2) 

μηνών από ηην πποκήπςξη ηηρ θέζηρ. Ο νέορ Πποϊζηάμενορ επιλέγεηαι για πλήπη θηηεία. Έωρ ηην 

ηοποθέηηζη νέος Πποϊζηαμένος εθαπμόζεηαι ηο άπθπο 100 ηος παπόνηορ Κώδικα πεπί αναπλήπωζηρ 

Πποϊζηαμένων, γ)  ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 100 «Αλαπιήξωζε 

πξνϊζηακέλωλ» ηνπ Ν.  3584/2007 (ΦΔΚ 143/28.07.2007 ηεχρνο Α): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ"  «Αλ θελσζεί ή ζπζηαζεί ζέζε πξντζηακέλνπ νξγαληθήο 

κνλάδνο, έσο ηελ ηνπνζέηεζε λένπ πξντζηακέλνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 
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παξαγξάθσλ», αξκφδην φξγαλν γηα ηελ ελέξγεηα ηνπνζέηεζεο Πξντζηακέλσλ είλαη ν Γήκαξρνο. Ο 

Γήκαξρνο πξνθεηκέλνπ λα επηιέγεη απφ  ηνπο ππφ θξίζε ππάιιεινπο ηνπο θαηάιιεινπο γηα ηελ 

εθάζηνηε  ζέζε, ιακβάλεη ππφςε  θξηηήξηα ηα νπνία αλάγνληαη ηφζν ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

Τπεξεζίαο φζν θαη ζηα απαξαίηεηα  πξνο  ηνχην νπζηαζηηθά θαη ηππηθά πξνζφληα ηνπο (βαζκφ, 

εηδηθφηεηα ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θ.ι.π.), ζπλεθηηκψληαο ηελ πξνεγνχκελε ππεξεζηαθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα  ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Γει, ν Γήκαξρνο ζηα πιαίζηα ηεο 

δηαθξηηηθήο επρέξεηαο πνπ δηαζέηεη θαη  ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα πξνζαρζέληα, αλαζέηεη  θαζήθνληα 

ζηνπο θαηάιιεινπο ππαιιήινπο  πξνο εμαζθάιηζε ησλ αλσηέξσ θαη δνζέληνο φηη ε παξάηαζε ηεο 

ζεηείαο λνείηαη ζε πξνυπάξρνπζα ζέζε, πνπ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη». 

Από ηελ παξαπάλω λνκνζεζία ζπλάγεηαη θαη δηαπηζηώλεηαη όηη ζε λενζπζηαζέλ ηκήκα ν 

Πξνϊζηάκελνο ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη κε αλαπιήξωζε ( αξζ.100 Ν.3584/07, όπωο ζηελ πξνθεηκέλε ε 

πεξίπηωζε) αληηθαζηζηάηαη  εθόζνλ αθνινπζεζεί ε πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία γηα ηελ 

αλαπιήξωζε ηνπ ( απόθαζε Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ) κε πξνϊζηάκελν ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία ζα 

είλαη εμαξρήο νξηδόκελε κε ηελ απόθαζε ηνπ Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

θαη όρη κε ηνπνζέηεζε Πξνϊζηακέλνπ ν νπνίνο έρεη δηαηειέζεη κέξνπο ηεο ζεηείαο ηνπ ζε άιιν 

ηκήκα ( δει όρη κε ην ππόινηπν ζεηείαο πξνϊζηακέλνπ) αιιά γηα όιν ην δηάζηεκα ηεο ζεηείαο 

πξνϊζηακέλνπ ζηε ζέζε απηή. 

 5. Σν γεγνλόο όηη ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3584/2007 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην απαληεηηθό έγγξαθν 

ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο δελ έρεη θακία ηζρύ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπηωζε πνπ εμεηάδνπκε,  

θαζόζνλ αθνξά ηνπνζέηεζε πξνϊζηακέλωλ θαηόπηλ απνθάζεωλ ηνπ Τπεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ 

θαη ε κεηαθίλεζε ηνπ ππαιιήινπ ζηε ζπγθεθξηκέλε καο εμέηαζε, δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο 

απηέο,  θαζόζνλ ε’αλ γίλνληαλ ηέηνηα ελέξγεηα ζα έπξεπε λα κεηαθηλεζεί  ωο πξνϊζηάκελνο. 

 

  

 Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο  

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

1. Απνδερόκαζηε   ηελ εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή ηνπ ηνπ Γεκεηξίνπ  Αλαγλωζηόπνπινπ , θαηά ηωλ  

αξηζκ. 223/2020 (ΑΓΑ:6Ν70ΩΚΓ-0Τ)  θαη 224/2020 (ΑΓΑ:Ψ18ΞΩΚΓ-ΠΨΓ) απνθάζεωλ Γεκάξρνπ 

Ναππαθηίαο , ζύκθωλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηηο αλωηέξω 2-4 παξαγξάθνπο. 

2.Αθπξώλνπκε ηελ αξηζ.223/2020 απόθαζε Γεκάξρνπ Ναππαθηίαο αλαθνξηθά κε ηελ κεηαθίλεζε ηνπ  

ππάιιεινπ   Γεκήηξηνπ  Αλαγλσζηφπνπινπ θιάδνπ Σ.Δ. Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ κε βαζκφ Α΄ απφ ην Σκήκα 

Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο ζην Σκήκα Μειεηψλ 

θαη Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη β) ηελ παχζε ηνπ απφ αλαπιεξσηή   

Πξντζηάκελν ζην ελ ιφγσ ηκήκα,  γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ. 

3.Αθπξώλνπκε ηελ αξηζ.224/2020 απόθαζε Γεκάξρνπ Ναππαθηίαο αλαθνξηθά  κε κεηαθίλεζε  απφ 15-04-

2020,  ηνπ  ν ππαιιήινπ  Βαζίιεην Μαζηνπδάθε θιάδνπ Π.Δ. Μεραλνιφγσλ  κε βαζκφ Α΄ απφ ηελ ζέζε 

Πξντζηάκελνπ   ζην Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο θαη Γηαθάλεηαο, ζηελ 

ζέζε Πξντζηάκελνπ   ζην Σκήκα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Ναππαθηίαο.    

4. Καηά ηεο παξνχζαο απφθαζεο κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή εληφο ελφο  (1) κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

απηήο ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 3463/06 (ΓΚΚ). 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6698ΟΡ1Φ-Β89



7 

 

 

 

 

 

3. Ζ παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί κε απόδεημε παξαιαβήο ζηνπο: 

α. Γεκήηξην Αλαγλωζηόπνπιν – Οδόο: Γξνζίλε 1 – Κάηω Πιαηαλίηεο Ναππαθηίαο Σ.Κ. 30300. 

β. θ. Γήκαξρν Ναππαθηίαο – Ναύπαθηνο  Σ.Κ:30300 

   

  

 

 

 

 Ο ΤΝΣΟΝΗΣΖ 

 

  

 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ  
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