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                                                 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 29/2016 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής του ∆ήµου Καισαριανής,  ενώπιον 
της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, κατά της ακυρωτικής 
απόφασης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε αριθ. πρωτ.96571/51937 

 
Πρακτικό της µε αριθµό 8ης /2016  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 29η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2016 
ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 2147 /25-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  τέσσερα (4) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ          
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος            1.Βούρλος ∆ηµήτριος          
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                2.Κοντόσταυλος Γεώργιος  
2.Βασιλάκη Αικατερίνη                                            
3.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου  
Γ.Χουδετσανάκη. 
 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος εισηγείται το 1ο θέµα   της  ηµερήσιας διάταξης και θέτει 
υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την  εισήγηση µε αριθ. 
πρωτ.2185/26.2.2016 του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. 
Πολυχρονάκη Συµεών   και την γνωµοδότηση µε αριθ. πρωτ.2183/26.2.2016 της 
Ειδικής Συνεργάτιδας του ∆ηµάρχου  οι οποίες έχουν ως εξής: 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
∆/νση: Κλαζοµενών & Βρυούλων 
Ταχ. Κωδ. : 161-22 
Τηλ. : 210-7292601-8 
 
Θέµα: Προσφυγή κατά της υπ’ αριθµ. πρωτ. 96571/51937 απόφασης του Γενικού 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
Στις 01-02-2016 µε αριθµό πρωτοκόλλου 1097 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο 

Καισαριανής η υπ’αριθµ. πρωτ. 96571/51937 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε την οποία ακυρώθηκε η υπ’αριθµ 165/2015 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου για τους λόγους που αναλυτικά 

αναφέρονται σε αυτήν, σχετικά µε την διεξαγωγή δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 

αίθουσας µε στοιχεία «Κατάστηµα 2» στην πτέρυγα Α του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου. 

Κατά της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, 

σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις, µπορεί να ασκηθεί από τον ∆ήµο 

προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 εντός 

προθεσµίας 30 ηµερών από την έκδοση της ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε 

γνώσης αυτής.  

Με βάση τα παραπάνω γνωµοδοτώ ο ∆ήµος να ασκήσει προσφυγή Ενώπιον της 

Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, προκειµένου να προβάλει 

νόµιµα και εµπρόθεσµα τους ισχυρισµούς του και να ελεγχθεί το νόµω και ουσία 

βάσιµο της ακυρωτικής απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης.  

 
Η ειδική συνεργάτης του ∆ηµάρχου 

 
Παναγιώτα Κουνουγέρη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καισαριανή 26/2/2016 
Αριθµ. Πρωτ. :2183 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                  
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 213 2010765 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

********** 

Θέμα: Λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής του Δήμου Καισαριανής, ενώπιον 

της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006, κατά της 

ακυρωτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αριθ. πρωτ. 

96571/51937. 
 

• Λαμβάνοντας υπόψη τη νομική γνωμοδότηση με αριθμ. Πρωτ. 2183/26.02.2016 

(επισυνάπτεται) 

Με την µε αριθµό πρωτοκόλλου 96571/51937 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Αττικής, ακυρώνεται η υπ’ αριθµ. 
165/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής σχετικά µε 
την διεξαγωγή δηµοπρασίας για την εκµίσθωση αίθουσας µε στοιχεία «Κατάστηµα 
2» στην πτέρυγα Α του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου του ∆ήµου. (Η απόφαση 
επισυνάπτεται) 
Με βάση το άρθρο 151 του ν. 3463/2006, που ορίζει «ότι οποιοσδήποτε έχει έννοµο 
συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις πράξεις του Γενικού Γραµµατέα που 
εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 149 και 150», Ο ∆ήµος έχει 
δικαίωµα να ζητήσει την ακύρωση και εξαφάνισή της ακυρωτικής πράξης, ενώπιον 
της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την 
έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της.  
Προτείνουµε την άσκηση του δικαιώµατος αυτού και την προσφυγή ενάντια 
στην εν λόγω απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µε την υπ’ άριθµ. 122 απόφασή της, καθόρισε 
τους όρους της διεξαγωγής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση της αίθουσας µε στοιχεία 
«Κατάστηµα 2» στην πτέρυγα Α του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου, µε βάση τα όσα 
αναλυτικά ορίζονται στο προεδρικό διάταγµα 270/1981 «περί καθορισµού των 
οργάνων και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών για την εκποίηση ή εκµίσθωση 
πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων», που βρίσκεται σε ισχύ σήµερα.     
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, σε πλήρη γνώση της και οµόφωνα έθεσε ως όρο 
στη διακήρυξη τη «Βεβαίωση περί µη οφειλής του ενδιαφερόµενου και των 
συγγενών Α’ και Β’ βαθµού του», δυνάµει του άρθρου 3 περίπτωση θ του Π.∆. 
270/1981, που ορίζει ότι η διακήρυξη δύναται να περιλαµβάνει:….. θ) πάντα όρον, 
όστις εις εκάστην περίπτωσην τείνει εις πληρεστέραν εξασφάλισιν των 
συµφερόντων του δήµου ή της κοινότητας. 
Η Οικονοµική Επιτροπή έλαβε υπόψη την πραγµατική κατάσταση που έχει 
διαµορφωθεί επί σειρά ετών στις εκµισθωµένες αίθουσες του ∆ηµοτικού 
Νεκροταφείου του ∆ήµου. Συγκεκριµένα την κατ’ επανάληψη και διαδοχική 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  26/02/2016 
Αριθ. Πρωτ.:  2185                    



κατακύρωση των Καταστηµάτων σε πλειοδότες που σχετίζονται συγγενικά µεταξύ 
τους, υποκρύπτοντας στην ουσία την ίδια οικογενειακή επιχείρηση, οι οποίοι κατά το 
πέρας κάθε µισθωτικής σύµβασης αφήνουν ανεκπλήρωτες τις οικονοµικές τους 
υποχρεώσεις. Με τον τρόπο αυτό κατορθώνουν να προσπερνούν την απαιτούµενη 
προϋπόθεση της µη οφειλής προς το ∆ήµο, να λαµβάνουν µέρος σε κάθε νέα 
δηµοπράτηση και να εκµεταλλεύονται επιχειρηµατικά τη δηµοτική περιουσία ενώ την 
ίδια ώρα συσσωρεύουν µεγάλες οφειλές προς το ∆ήµο Καισαριανής.  
Προκειµένου να διασφαλιστεί το υπέρτερο οικονοµικό συµφέρον του ∆ήµου και 
ελλείψει άλλης προϋπόθεσης που θα µπορούσε να εξασφαλίσει το ίδιο αποτέλεσµα, 
περιλήφθηκε  ο ανωτέρω όρος στη διακήρυξη.  
Άλλωστε, ο συγκεκριµένος όρος έχει τεθεί σε διακηρύξεις άλλων δήµων ανά τη χώρα 
που αφορούν την εκµίσθωση ακινήτων χωρίς να αιτιολογείται πως αυτός διασφαλίζει 
πληρέστερα τα συµφέροντα του ∆ήµου και δεν έχει κριθεί ότι συνιστά καταχρηστικό 
όρο, ούτε έχει ακυρωθεί για αυτό τον λόγο η απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δηµοπρασίας. Η ακύρωση για τον λόγο 
αυτό της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής συνιστά δυσµενή διάκριση σε 
βάρος του ∆ήµου µας.  
Σχετικά µε τον δεύτερο λόγο ακύρωσης της απόφασης για την απουσία υπογραφής 
του πλειοδότη και του εγγυητή και την απουσία των ονοµάτων τους από τα 
συνηµµένα έγγραφα, επισηµαίνουµε ότι από παραδροµή οι υπογραφές του πλειοδότη 
και του εγγυητή δεν εµφανίζονταν στο αντίγραφο του πρακτικού που στάλθηκε στην 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, ενώ το όνοµα του πλειοδότη φαίνεται ευκρινώς. Εξάλλου 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία υπάρχουν στα κατατεθειµένα δικαιολογητικά και στη 
σύµβαση που υπογράφτηκε. Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν τα απαραίτητα 
αποδεικτικά έγγραφα.  
Με βάση τα παραπάνω θεωρούµε ότι ο ∆ήµος Καισαριανής έχει προσωπικό, 
άµεσο και έννοµο συµφέρον για την άσκηση της παρούσας προσφυγής και 
υφίσταται ανεπανόρθωτη βλάβη από την ακυρωτική απόφαση  της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και ζητάµε από την Οικονοµική Επιτροπή να λάβει 
τη σχετική απόφαση. 
Επισηµαίνουµε επίσης ότι για τις αντίστοιχες προσφυγές για τα Καταστήµατα 1 
και 3 που αποφάσισε η Οικονοµική Επιτροπή στην συνεδρίασή της στις 
14.01.2016, δεν έχει ακόµα αποφανθεί η αρµόδια Επιτροπή. 
 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

 
 
 
Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  
Οικονοµική  Επιτροπή.  
 
                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
 



                                            Μετά από διαλογική συζήτηση 
 

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την άσκηση προσφυγής του ∆ήµου Καισαριανής, ενώπιον της Ειδικής 
Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006, κατά της ακυρωτικής απόφασης της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε αριθ. πρωτ.96571/51937. 

 
Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                         
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                  
 
                                                                                  Καισαριανή   01/03/2016 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
 

                                      Της υπηρεσίας 
 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                        
 
 


