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ΘΕΜΑ:  Μη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ. αριθµ. Α 1028/2019 απόφασης 

του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός σχηµατισµός-Τµήµα Ι). 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 11ης/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 4
η
  του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ  έτους 2019 ηµέρα 

ΤΡΙΤΗ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  

συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την 

µε  αριθµό πρωτ. 6392 / 31-05-2019     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  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

 

Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 3
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αρ. πρωτ. 6667/ 10-06-2019 εισήγηση  

του κ. Σταθάκη Ιωάννη  για την Νοµική Υπηρεσία  του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής.:  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ. αριθμ. Α 

1028/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός 
σχηματισμός-Τμήμα Ι'). 

………………….. 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ. αριθμ. Α 1028/2019 απόφασης 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός σχηματισμός-Τμήμα Ι'). 

 
 
Αφού έλαβα υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 54 του ν. 4417/2016 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 103 
του ν. 3463/2006. 

2. την υπ. αριθμ. Α 1028/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
(ακυρωτικός σχηματισμός-Τμήμα Ι'), η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. 

6129/23-5-2019. 
 
 
Με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου με αριθμό Α 1028/2019 ακυρώνεται 

η απόφαση περί ανάκλησης διορισμού του αιτούντος Σταύρου Μελισσουργού 
του Ευαγγέλου (3640/510/02-04-2015 του Δημάρχου Καισαριανής, τ. Γ' 
683/16-07-2015).  
Επί της ως άνω απόφασής του Δικαστηρίου εισηγούμαι τη συμμόρφωση της 

Διοίκησης στην απόφαση του Δικαστηρίου, δηλαδή την  ακύρωση της υπ. αριθμ. 
3640/510/02-04-2015 του Δημάρχου Καισαριανής, καθώς και την μη άσκηση 
ενδίκων μέσων. 
Επειδή εν προκειμένω συντρέχει όπως αναγράφεται στην απόφαση εξαιρετική 
περίπτωση, κατά την οποία η ανάκληση της πράξης διορισμού αντίκειται στις 

αρχές της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης.  
Επειδή η Διοίκηση πρέπει με θετικές ενέργειες να προβεί στην αναμόρφωση των 
νομικών καταστάσεων που δημιουργήθηκαν εξαιτίας ή ως συνέπεια της πράξης 
αυτής (δηλαδή της ανάκλησης του διορισμού) φρονώ ότι πρέπει να συμορφωθεί 

η Διοίκηση με την απόφαση του Δικαστηρίου και κατά συνέπεια να ακυρώσει 
την υπ. αριθμ. 3640/510/02-04-2015 του Δημάρχου Καισαριανής και να μην 
ασκήσει ένδικά μέσα επί της απόφασης  υπ. αριθμ. Α 1028/2019 του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 



 
Καισαριανή 3-6-2019 

Η ειδική συνεργάτης του Δημάρχου 

Παναγιώτα Κουνουγέρη 
 

………………… 

 
Επειδή με την από 23.09.2015 ασκηθείσα αίτηση του Μελισσουργού  Σταύρου, 

ζητείται η ακύρωση της απόφασης 3640/510/02-04-2015 του Δημάρχου 
Καισαριανής, με την οποία ανακλήθηκε η 451/54/14-01-1998 απόφαση του 
ίδιου Δημάρχου, κατά το μέρος που αφορά το διορισμό του αιτούντος  σε κενή 
οργανική θέση κλάδου Δ30 Τεχνιτών του Δήμου, λόγω έλλειψης τυπικού 
προσόντος αναδρομικά από 26-2-1998, με την αιτιολογία ότι εν γνώσει του 

συνέβαλε στη διαδικασία πρόσληψής του, αν και γνώριζε εκ των προτέρων την 
έλλειψη τυπικού προσόντος διορισμού του. 
Επειδή επί της ως άνω αιτήσεως εκδόθηκε η με αριθμό Α 1028/2019 απόφαση 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός σχηματισμός-Τμήμα Ι'), με την 

οποία ακυρώνεται η απόφαση περί ανάκλησης διορισμού του αιτούντος 
Σταύρου Μελισσουργού του Ευαγγέλου (3640/510/02-04-2015 του Δημάρχου 
Καισαριανής, τ. Γ' 683/16-07-2015).  
Επειδή η Διοίκηση υποχρεούται να συμμορφώνεται με το περιεχόμενο των 

δικαστικών αποφάσεων. 
 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
 
Την ακύρωση της  υπ. αριθμ. 3640/510/02-04-2015 απόφασης του Δημάρχου 
Καισαριανής και την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ. αριθμ. Α 

1028/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός 
σχηματισμός-Τμήμα Ι'). 
 
 

 
 

Για τη Νομική Υπηρεσία 
 
 
 

Σταθάκης Ιωάννης     
 

 

 

 

 

 

 



   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  

 

Την ακύρωση της  υπ. αριθµ. 3640/510/02-04-2015 απόφασης του ∆ηµάρχου 

Καισαριανής και την µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ. αριθµ. Α 1028/2019 

απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός σχηµατισµός-Τµήµα Ι'). 

 

 

 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       06/06/2019 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 
 

 

 


