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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ Από τα πρακτικά της 23-6-2014
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συνεδρίασης της Εκτελεστικής

******* Επιτροπής του Συνδέσμου

Αριθμός  Απόφασης   44 / 2014

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση άσκησης αίτησης θεραπείας για ανάκληση της υπ’ αριθμ. 110/2014

απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (8η Συνεδρίαση)»

Στον Εύοσμο και  στο  κτίριο  διοίκησης του Συνδέσμου,  σήμερα στις  23 του μήνα

Ιουνίου  του  έτους  2014  ημέρα  της  εβδομάδας  Δευτέρα  και  ώρα  10.30΄  συνήλθε  σε

συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, ύστερα

από την αριθμ. 1606/18-6-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006) και

του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόμιμη  απαρτία  του  άρθρου  105  του  Ν.  3463/2006,

δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών ήταν όλοι παρόντες:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τελίδης Αναστάσιος

2. Ισαακίδη Άντζελα

3. Φιρινίδου Κυριακή

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της

ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης άσκησης αίτησης θεραπείας για ανάκληση της υπ’ αριθμ.

110/2014  απόφασης  της  1ης Ειδικής  Επιτροπής  του  άρθρου  152  του  Ν.  3463/2006  (8η

Συνεδρίαση)», έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής:

α) Την περ. ιβ΄ της παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 1 του

άρθρου 247 του Ν. 3463/2006.

β)  Την  αριθμ.  110/2014  απόφαση  της  1ης Ειδικής  Επιτροπής  του  άρθρου  152  του  Ν.

3463/2006.

γ) Τη γνωμοδότηση του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Τρυπάνη Ευστρατίου, με Α.Μ. 2844.
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δ) Την αναγκαιότητα συνέχισης των εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού

κοινοχρήστων  χώρων  και  κτιριακών  εγκαταστάσεων  των  Κοιμητηρίων  της  δυτικής

Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ότι με την αριθμ.

110/2014  απόφαση  της  1ης Ειδικής  Επιτροπής  του  άρθρου  152  του  Ν.  3463/2006  (8η

Συνεδρίαση) απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, λόγω μη νομότυπης άσκησης, η από 24-4-2014

προσφυγή του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης κατά της αριθμ. 15622, 15623/27-

03-2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –

Θράκης,  με  την  αιτιολογία  ότι  ο  Σύνδεσμος  δεν  προσκόμισε  απόφαση της  Εκτελεστικής

Επιτροπής περί άσκησης προσφυγής, συνοδευόμενη από σχετική προς τούτο γνωμοδότηση

δικηγόρου.

Επειδή  με  την  αριθμ.  28/23-4-2014  απόφαση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  του

Συνδέσμου  Δήμων  Δυτικής  Θεσσαλονίκης  εγκρίθηκε  η  άσκηση  προσφυγής  ενώπιον  της

Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, κατά της αριθμ. 15622, 15623/27-3-

2014  απόφασης  (ΑΔΑ:  ΒΙΞΡΟΡ1Υ-0ΩΨ)  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, αφού προηγούμενα εκδόθηκε σχετική γνωμοδότηση του

δικηγόρου Θεσσαλονίκης Τρυπάνη Ευστρατίου.

Επειδή,  η  γνωμοδότηση  του  δικηγόρου  και  η  αριθμ.  28/23-4-2014  απόφαση  της

Εκτελεστικής  Επιτροπής  εκ  παραδρομής  δεν  περιλήφθησαν  στα  στοιχεία  και  λοιπά

δικαιολογητικά του φακέλου, ούτε εξάλλου ζητήθηκε η προσκόμισή τους.

Επειδή υφίσταται η γνωμοδότηση δικηγόρου και η σχετική με την άσκηση προσφυγής

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο δικηγόρος Τρυπάνης Ευστράτιος, γνωμοδοτεί να

ασκηθεί αίτηση θεραπείας ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006

για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 110/2014 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου

152  του  Ν.  3463/2006  (8η Συνεδρίαση)  και  να  εξετασθεί  κατ’  ουσίαν  και  κατά  νόμο  η

προσφυγή του Συνδέσμου για την ακύρωση της αριθμ. 15622, 15623/27-03-2014 Απόφασης

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση

του Προέδρου και έχοντας υπόψη:

α) Την περ. ιβ΄ της παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 1 του

άρθρου 247 του Ν. 3463/2006.

β)  Την  αριθμ.  110/2014  απόφαση  της  1ης Ειδικής  Επιτροπής  του  άρθρου  152  του  Ν.

3463/2006.

γ) Τη γνωμοδότηση του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Τρυπάνη Ευστρατίου, με Α.Μ. 2844.
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δ) Την αναγκαιότητα συνέχισης των εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού

κοινοχρήστων  χώρων  και  κτιριακών  εγκαταστάσεων  των  Κοιμητηρίων  της  δυτικής

Θεσσαλονίκης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Αποδέχεται τη γνωμοδότηση του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Τρυπάνη Ευστρατίου.

Β. Εγκρίνει  την άσκηση αίτησης θεραπείας για ανάκληση της υπ’ αριθμ. 110/2014

απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (8η Συνεδρίαση), για

τους λόγους που αναφέρονται στη γνωμοδότηση του δικηγόρου Τρυπάνη Ευστρατίου και

στο  σκεπτικό  της  παρούσας  απόφασης  και  να  εξετασθεί  κατ’  ουσίαν  και  κατά  νόμο  η

προσφυγή του Συνδέσμου για την ακύρωση της αριθμ. 15622, 15623/27-03-2014 Απόφασης

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Η απόφαση αυτή έλαβε  α/α: 44

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο Γραμματέας Τα μέλη

Τελίδης Αναστάσιος       Παζαρλόγλου Θανάσης

Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης            ΠΕ Διοικητικός
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