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ΠΡΟΣ :  ∆ΗΜΑΡΧΟ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ & ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
             
ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα/Γνωµοδότηση περι άσκησης ή µη αίτησης ακύρω-  
           σης κατά της µε αρ. 8 (θέµα 2ο)/7.7.14 απόφασης της Επιτρ. αρ. 152 
 
Σχετ:    το µε αρ.πρωτ. 124/17.10.14 [αρ.πρωτ.εισερχ. στον ∆ήµο 33777/  
            21.10.14]   έγγραφο της Επιτροπής αρ. 152 ν. 3463/06 και το συνηµµένο  
            σ' αυτή   υπ'αρ. 8 (θέµα 2ο) πρακτικό/απόφασή της 
 

----000----- 
 

∆ιαβιβάσθηκε/κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο, η υπο άνω σχετικό απόφαση της 

Επιτροπής του αρ. 152, µε την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή του ∆ήµου κατά 

της µε αρ. 16099/13049/25.4.14 απόφασης του ΓΓΑ∆Α η οποία ακύρωσε την µε 

αρ. 54/14 Α∆Σ  του ∆ήµου µε την οποία είχε αποφασισθεί η αποδοχή και η µη 

άσκηση ενδίκων µέσων  κατά της µε αρ. 271/14 απόφασης του Μον.Πρωτ. 

Αθηνών µε την οποία έγινε δεκτή η  αγωγή των αναφεροµένων σ' αυτή (127) 

εργαζοµένων.  

 

∆ια της έκδοσης της άνω απόφασης της Επιτροπής, ο ∆ήµος µας,  απο την µια 

πλευρά έχει µια δικαστική  αµετάκλητη απόφαση την οποία σύµφωνα µε το νόµο 

εφαρµόζει και απο την άλλη µια διοικητική ακυρωτική απόφαση της απόφασης του 

συλλογικού οργάνου και εν προκειµένω του ∆ηµοτικού Συµβουλίου βάσει της 

οποίας υλοποιήθηκε/επιτεύχθηκε το αµετάκλητο της  δικαστικής απόφασης δια της 

µη άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής. 

 

ΕΠΕΙ∆Η , για την επιδίωξη απεµπλοκής απο τον προκαλούµενο µε αυτή τη 

κατάσταση διοικητικό εγκλωβισµό και δυσαρµονία της υπηρεσιακής νοµικής τάξης,  

θεωρούµε οτι, απο λόγους αναζήτησης της αποκατάστασης της διοικητικής  



δυσαρµονίας, συντρέχει νόµιµη περίπτωση, άσκησης ενδίκου µέσου κατά της άνω 

απόφασης της Επιτροπής του αρ. 152 

Επειδή επιπροσθέτως διαφαίνεται λυσιτελής  δυνατότητα προσβολής της 

δεδοµένου ότι η προσφυγή απορρίφθηκε πληµµελώς ως εκπροθέσµως ασκηθείσα 

γεγονός που δεν ισχύει, αφού η απόφαση ΓΓΑ∆Α επιδόθηκε στον ∆ήµο 20.5.14 και 

η προσφυγή ασκήθηκε 11.6.14 ήτοι εµπρόθεσµα 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε, λόγω αρµοδιότητας κατ' αρ. 72 παρ. 1 ιγ΄  

Ν. 3852/10,   για την λήψη απόφασης περι άσκησης ή µη ενώπιον του ΣτΕ του  

ενδίκου µέσου της αιτήσεως ακυρώσεως  κατά της  µε αρ. 8 (θέµα 

2ο)/7.7.14 απόφασης της Επιτρ. αρ. 152 ν. 3463/06  και να µας δοθεί  

εγκαίρως σχετική και σαφής εντολή επί του πρακτέου  

 

       

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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