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                                               ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις:

Α) 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»,

καθώς και την αριθμ. 27/13-08-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Έλεγχος νομιμότητας πράξεων

των  ΟΤΑ  α΄  και  β΄  βαθμού  και  των  νομικών  τους  προσώπων,  Πειθαρχική  και  Αστική  ευθύνη  αιρετών,  Επιβολή

διοικητικών  μέτρων  μέχρι  την  έναρξη  λειτουργίας  της  Αυτοτελούς  Υπηρεσίας  Εποπτείας  ΟΤΑ,  (άρθρο  238  του

ν.3852/2010  (Α’  87),  όπως  αυτό  αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  131  του  ν.4555/2018  (Α΄133)

(Πρόγραμμα“ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”) ”.

Β) 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”.

Γ) Του ν. 4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας

-  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  –  Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  -  Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ΦΟΔΣΑ  -

Ρυθμίσεις  για  την  αποτελεσματικότερη,  ταχύτερη  και  ενιαία  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  σχετικά  με  την  απονομή

ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση  -  Λοιπές  διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  άλλες  διατάξεις.”

(ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018)”.

Δ) Του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/Α'/09-08-2019) με θέμα: “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,

διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα”.

Ε) Των άρθρων 58, 72, 226, 238, και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2) Την υπ’ αριθ. 11/2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και

μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ».

3)  Της αριθμ. 27/13-08-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών
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μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87),

όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”) ».

4) Την αριθμ. 186/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής με θέμα: «Έγκριση Τεχνικού

Προγράμματος Δήμου Αγίας Παρασκευής Οικονομικού έτους 2021». 

   Ειδικότερα και επειδή:     

   Σύμφωνα με το άρθρο 226 παρ. 1α του ν. 3852/2010 όπως ισχύει: «Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. μπορεί αυτεπαγγέλτως να

ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών

προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η

απόφαση έχει δημοσιευτεί ή εκδοθεί».

  Σύμφωνα με το άρθρο 208 παρ. 5 του ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 4623/2019: «Η

συζήτηση  και  η  ψήφιση  του  Τεχνικού  Προγράμματος  των  δήμων  πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  το  σχέδιο  της

εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Οι τυχόν  εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται  από εισήγηση  της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του  δήμου.  Κατά τη

σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό

στοιχείο».

   Από  τα  στοιχεία  του  φακέλου  προκύπτει  ότι  κατά  τη  συζήτηση  του  θέματος  κατατέθηκαν  προς  συζήτηση  2

εναλλακτικές  προτάσεις,  από  τις  δημοτικές  παρατάξεις  ΝΙΚΗ  των  Πολιτών,  ΝΕΑ  ΑΡΧΗ  και  ΜΙΑ  ΓΕΝΙΑ

ΜΠΡΟΣΤΑ  συνοδευόμενη  από  την  αριθμ.  28180/15-12-2020  θετική  εισήγηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  του

Δήμου Αγίας Παρασκευής, και από τη δημοτική παράταξη ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ συνοδευόμενη από την αριθμ. 28162/15-

12-2020 θετική  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αγίας  Παρασκευής.  Κατόπιν  της

διενεργηθείσας  ψηφοφορίας,  υπερψηφίστηκε  με  ψήφους  14  υπέρ  έναντι  11  της  εισήγησης  της  Εκτελεστικής

Επιτροπής η εναλλακτική πρόταση των παρατάξεων ΝΙΚΗ των Πολιτών, ΝΕΑ ΑΡΧΗ και ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ.

     Στο σώμα της ελεγχόμενης απόφασης, αναφέρεται μόνο ότι παρίσταται στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

ο  προϊστάμενος  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αγίας  Παρασκευής,  ωστόσο  δεν  αναφέρεται

εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί των εναλλακτικών προτάσεων παρά μόνο οι αριθμ. 28180/15-12-

2020  και  28162/15-12-2020  εισηγήσεις  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών.  Προκύπτει  συνεπώς  ότι

υπερψηφίστηκε  εναλλακτική  πρόταση  η  οποία,  κατά  παράβαση  του  άρθρου  208  παρ.  5  του  ν.  3463/2006,  δεν

συνοδευόταν από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

    Ακυρώνουμε  την αριθμ. 186/2020 απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Αγίας Παρασκευής,  για τους

λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

  Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06

εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (άρθρο 151 του Ν.3463/06).                                      

                                                            Ο Συντονιστής Α. Δ. Αττικής          

                                                                                                                       

                                                                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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