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ΘΔΜΑ: Έιεγρνο λνκηκόηεηαο ηεο αξηζκ. 269/2017 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Εαράξσο.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο πληνληζηήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ , Γπηηθήο Διιάδαο
& Ηνλίνπ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α. ηνπ Ν. 2503/97 “Γηνίθεζε, Οξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ
ηνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.
β. ησλ άξζξσλ 224 θαη 226 ηνπ Ν. 3852/2010 ««Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Σεύρνο Α/7-6-2010), όπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
γ. ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (ΦΔΚ 85/Α/11-4-2012) θαη ηνπ άξζξνπ
7 ηνπ Ν. 4257/2014 «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ».
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Π.Γ 139/2010 ΄΄ Οξγαληζκόο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ , Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ΄΄.
3. Tηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28 ηνπ Ν. 4325/2015 «Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γηνίθεζεο Καηαπνιέκεζε
Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 47)
θαη 28Α, όπσο απηό έρεη πξνζηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4368/2016 «Μέηξα γηα ηελ
επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4. Σελ κε Α.Π. 15870/15-5-2017 Απόθαζε Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, πεξί νξηζκνύ πληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΦΔΚ 250/26-5-2017/Σεύρνο
Τ.Ο.Γ.Γ.).
5. Tελ κε Α.Π. 140634/22-6-2017 Απόθαζε πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, πεξί Μεηαβίβαζεο δηθαηώκαηνο ππνγξαθήο ‘Με εληνιή
πληνληζηή’ θ.ιπ.» (ΦΔΚ 2208/Σεύρνο Γεύηεξν/29-6-2017) (ΑΓΑ:ΩΜΜ0ΟΡ1Φ-ΔΞΒ).
6. To κε Α.Π. 11815/13-12-2017 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Εαράξσο, κε ην νπνίν καο δηαβίβαζε ηελ
αξηζκ. 269/2017 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ, κε ζέκα «Γεκηνπξγία Δηαηξείαο Δηδηθνύ
θνπνύ γηα ηελ πξνζηαζία δεκνηώλ από ηα θόθθηλα δάλεηα θαη ηνπο πιεηζηεξηαζκνύο», γηα ηνλ θαηά
λόκν έιεγρν απηήο.
Αθού ζκεθθήκαμε:
Επειδή, ζηελ ππ΄ αξηζκ. 11/7-2-2007 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Γεκ. Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο, πεξί επνπηείαο ησλ πξάμεσλ ησλ ζπιινγηθώλ θαη κνλνκειώλ νξγάλσλ ησλ
πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ, ΚΔΦ. 2 Γηαδηθαζία ειέγρνπ λνκηκόηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ
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πεξ. 2.3 Σξόπνο ειέγρνπ πεξ. iii Παξάβαζε λόκνπ αλαθέξεηαη όηη «…..θαηά ηνλ έιεγρν εξεπλώληαη,
πέξαλ ηεο παξάβαζεο θαλόλα δηθαίνπ,…..ηα ειαηηώκαηα ηεο αηηηνινγίαο ή ε έιιεηςε απηήο. ηνηρεία
ηεο αηηηνινγίαο είλαη ε αλαθνξά ησλ θαλόλσλ δηθαίνπ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε έθδνζε ηεο πξάμεο,
ε ηπρόλ εξκελεία ηνπο, ε νπζηαζηηθή εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ, θαζώο θαη ηα θξηηήξηα
ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο. Η αιηιολογία πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη ειδική
(όρη γεληθή θαη αόξηζηε), πλήρης ή επαρκής.
Επειδή, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 3852/2010 «Δπηρεηξήζεηο δήκσλ», όπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ, αλαθέξνπλ ηα εμήο:
«1.Οη δήκνη κπνξεί λα έρνπλ κόλνλ:
α) κία θνηλσθειή επηρείξεζε,
β) κία δεκνηηθή επηρείξεζε ύδξεπζεο απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.),
γ) κία επηρείξεζε κε εηδηθό ζθνπό ηε ιεηηνπξγία ξαδηνθσληθνύ ή ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ, εθόζνλ
ιεηηνπξγνύζαλ αληίζηνηρεο ζηνπο ζπλελνύκελνπο δήκνπο, θαη
δ) κία δεκνηηθή αλώλπκε εηαηξία ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Κ.Γ.Κ., εθόζνλ είραλ ζπζηαζεί ηέηνηεο εηαηξίεο
ζηνπο ζπλελνύκελνπο δήκνπο.
2.Οη δήκνη δελ επηηξέπεηαη λα ζπληζηνύλ ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε άιιεο αλώλπκεο εηαηξείεο, θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, εθηόο από εθείλεο πνπ είραλ ζπζηαζεί κέρξη ηελ έλαξμε
ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ θαη ππό ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 194 απηνύ. Γήκνη ησλ
νπνίσλ δεκνηηθή αλώλπκε εηαηξεία ζπκκεηέρεη ή ζα απνθηήζεη, εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ελόο
έηνπο από ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο ηζρύνο, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο εδαθίνπ, κεηνρηθή ηδηόηεηα
ζε ηξίηε αλώλπκε εηαηξεία, δύλαληαη λα απνδέρνληαη κεηνρέο ηεο ηξίηεο αλώλπκεο εηαηξείαο,
κεηαβηβαδόκελεο ζε απηνύο κε ραξηζηηθή αηηία (ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ), ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηξίηε αλώλπκε εηαηξεία, ζπλππνινγηδνκέλνπ ηνπ πνζνζηνύ πνπ θαηέρεη ή ζα
απνθηήζεη ζε απηή ε δεκνηηθή αλώλπκε εηαηξεία, δελ ππεξβαίλεη ζε πνζνζηό ην 30% ηνπ ζπλνιηθνύ
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο ηξίηεο αλώλπκεο εηαηξείαο. Κάζε δήκνο πνπ ζέηεη ππνςεθηόηεηα γηα ηε
θηινμελία ηνπ ζεζκνύ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΠΡΩΣΔΤΟΤΑ ΣΖ ΔΤΡΩΠΖ κπνξεί λα ζπζηήζεη αλώλπκε
εηαηξεία ηνπ άξζξνπ 265 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, κε απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ πξνώζεζε
ηεο ππνςεθηόηεηαο απηήο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε θηινμελία ηνπ ζεζκνύ.
Δπηηξέπεηαη ε επηρνξήγεζε ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο από πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη
Αζιεηηζκνύ, ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηελ θαηά ηόπνλ αξκόδηα
Πεξηθέξεηα, επηκειεηήξηα θαη ινηπά Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ., θαζώο επίζεο θαη ε ζύλαςε
πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο αλσηέξσ θνξείο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνύ ηεο. Ζ
αλώλπκε εηαηξεία ηνπ δήκνπ πνπ επηιέγεηαη λα θηινμελήζεη ην ζεζκό, επηηξέπεηαη επηπιένλ λα
επηρνξεγείηαη από ην δήκν πνπ ηελ έρεη ζπζηήζεη, θαηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 265 παξ. 3 ηνπ
Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, κπνξεί δε λα ζπλάπηεη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ηνπο Ο.Σ.Α. θαη
ηα λνκηθά ηνπο πξόζσπα, ζηε ρσξηθή πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ ζα αλαπηπρζνύλ δξάζεηο, ζην πιαίζην
ηεο θηινμελίαο ηνπ ζεζκνύ. Ζ αλώλπκε εηαηξεία ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ ιύεηαη ππνρξεσηηθά θαη
ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζθνπνύ γηα ηνλ νπνίν ζπλεζηήζε. Οη αλώλπκεο
εηαηξείεο ησλ δήκσλ πνπ δελ επηιέγνληαη λα θηινμελήζνπλ ην ζεζκό ιύνληαη ππνρξεσηηθά θαη ηίζεληαη
ζε εθθαζάξηζε, ακέζσο κεηά ηελ αλαθήξπμε ηεο πόιεο πνπ ζα θέξεη ηνλ ηίηιν ηεο ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ
ΠΡΩΣΔΤΟΤΑ ΣΖ ΔΤΡΩΠΖ.» Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπζηήλνληαη γηα ηε θηινμελία ηνπ ζεζκνύ
«Πνιηηηζηηθή Πξσηεύνπζα ηεο Δπξώπεο» δύλαληαη λα απαζρνινύλ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό κέρξη
είθνζη (20) αηόκσλ κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ή/θαη κε
ζύκβαζε παξνρήο αλεμαξηήησλ ππεξεζηώλ ή/θαη κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζηνπο ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαη' εμαίξεζε ησλ εθαξκνδόκελσλ
δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 20 ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ λ. 4057/2012, ησλ άξζξσλ 14 θαη
21 ηνπ λ. 2190/1994 πεξί ηξόπνπ πξόζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνύ Η.Γ.Ο.Υ. θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.
2527/1997 πεξί ζύλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ. Ζ δηάξθεηα ησλ σο άλσ ζπκβάζεσλ
επηηξέπεηαη λα είλαη κέρξη έλα (1) έηνο κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζήο ηνπο έσο ηε ιήμε ηεο
δηάξθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηνπο, απνθιεηόκελεο ζε θάζε πεξίπησζε
ηεο αλαγλώξηζήο ηνπο σο ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξόλνπ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ
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επηρεηξήζεσλ, επηηξέπεηαη θαηά παξέθθιηζε θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο, κε θνηλή απόθαζε ησλ
αξκνδίσλ γηα ην δηνξηζκό νξγάλσλ, ε απόζπαζε ππαιιήισλ θνξέσλ πνπ ππάγνληαη ζην δεκόζην
ηνκέα, όπσο απηόο νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Ζ δηάξθεηα ηεο
απόζπαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο
νηθείαο επηρείξεζεο. Οη απνδνρέο ησλ απνζπαζκέλσλ ππαιιήισλ θαηαβάιινληαη από ην θνξέα
ππνδνρήο.»
3.Τθηζηάκελεο αζηηθέο εηαηξίεο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ Κ.Γ.Κ. θαη κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 111 ηνπ παξόληνο.
Επειδή, ζην ζθεπηηθό κέξνο ηεο θξηλόκελεο απόθαζεο, κεηαμύ άιισλ, αλαθέξεηαη όηη πξνηείλεηαη
ε δεκηνπξγία Δηαηξείαο Δηδηθνύ θνπνύ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκπνιηηώλ (λνείηαη ησλ πνιηηώλ ηνπ
Γήκνπ Εαράξσο) πνπ αλαίηηα βξίζθνληαη ζε δπζθνιία εμππεξέηεζεο ησλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ ηνπο,
κε ζηόρν ηε δηεπθόιπλζή ηνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ πξνζηαζία ησλ ζπηηηώλ ηνπο.
Επειδή, ζην ζθεπηηθό κέξνο ηεο θξηλόκελεο απόθαζεο αλαθέξεηαη όηη ην Γ.. έιαβε ππόςε ηελ
εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.3852/2010, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 93
ηνπ Ν. 3463/2006, ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ, ηα ζρεηηθά κε ην ζέκα έγγξαθα.
Επειδή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 αλαθέξνπλ ηα εμήο:
«Αξκνδηόηεηεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ
1.Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην δήκν, εθηόο από εθείλα πνπ
αλήθνπλ εθ ηνπ λόκνπ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή ην ίδην ην
δεκνηηθό ζπκβνύιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ.
2.Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην εθθξάδεη ηηο ζέζεηο ηνπ ζε ζέκαηα ηνπηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη γλσκνδνηεί
όπνηε δεκόζηεο αξρέο ή αξκόδηα όξγαλα δεηνύλ ηε γλώκε ηνπ.
3.Οξίδεη ηνπο θόξνπο, ηα ηέιε, ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο εηζθνξέο.
4.Καηαξηίδεη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ,
κε βάζε ηνλ πξόηππν θαλνληζκό ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ παξόληνο.
Αλ δελ έρεη ζεζπηζζεί θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ηόηε ηζρύεη ν ελ ιόγσ
πξόηππνο θαλνληζκόο.
5.Έλα (1) κήλα πξηλ από ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ θαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθώλ
αξρώλ, ην δεκνηηθό ζπκβνύιην απνθαζίδεη κόλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο
πεξηπηώζεηο εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη απξόβιεπηεο αλάγθεο, θαζώο θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ
ζηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ.»
6.Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην κπνξεί κε απόθαζή ηνπ λα κεηαβηβάδεη ζηελ επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο,
αξκνδηόηεηέο
ηνπ
ζρεηηθέο
κε
ην
αληηθείκελό
ηεο.».
Επειδή, κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 269/2017 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Εαράξσο απνθάζηζε, θαηά
πιεηνςεθία, ηε δεκηνπξγία Δηαηξείαο Δηδηθνύ θνπνύ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκπνιηηώλ (λνείηαη
ησλ πνιηηώλ ηνπ Γήκνπ Εαράξσο) πνπ αλαίηηα βξίζθνληαη ζε δπζθνιία εμππεξέηεζεο ησλ
ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ ηνπο, κε ζηόρν ηε δηεπθόιπλζή ηνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπηηηώλ ηνπο.
Επειδή, από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 3852/2010 «Δπηρεηξήζεηο δήκσλ», όπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ θαη αλαιύνληαη αλσηέξσ, πξνθύπηεη όηη πέξαλ ησλ σο άλσ αλαθεξόκελσλ
θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ κπνξνύλ λα έρνπλ νη Γήκνη κόλνλ κία δεκνηηθή επηρείξεζε ύδξεπζεο
απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.) (πνπ ζεσξείηαη εηδηθνύ ζθνπνύ) θαη κία επηρείξεζε κε εηδηθό ζθνπό ηε
ιεηηνπξγία ξαδηνθσληθνύ ή ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ, εθόζνλ ιεηηνπξγνύζαλ αληίζηνηρεο ζηνπο
ζπλελνύκελνπο δήκνπο θαη όρη Δηαηξία Δηδηθνύ θνπνύ γηα ηελ ππνζηήξημε πνιηηώλ πνπ βξίζθνληαη
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ζε δπζθνιία εμππεξέηεζεο ησλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ ηνπο, κε ζηόρν ηε δηεπθόιπλζή ηνπο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε ηελ πξνζηαζία ησλ ζπηηηώλ ηνπο
Επειδή, ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ ζθεπηηθνύ ή ηνπ απνθαζηζηηθνύ κέξνπο ηεο θξηλόκελεο απόθαζεο
αλαθέξνληαη νη θαλόλεο δηθαίνπ (ζρεηηθέο δηαηάμεηο) ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε έθδνζή ηεο, κε
απνηέιεζκα απηή, σο αναιηιολόγηηη και αζαθής λα ηπγράλεη μη νόμιμη και ακσρωηέα.
Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο,
ΑΠΟΦΑΣΘΖΟΥΜΕ
Αθπξώλνπκε ηελ αξηζκ. 269/2017 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εαράξσο,
κε ζέκα «Γεκηνπξγία Δηαηξείαο Δηδηθνύ θνπνύ γηα ηελ πξνζηαζία δεκνηώλ από ηα θόθθηλα δάλεηα
θαη ηνπο πιεηζηεξηαζκνύο», ως μη νόμιμα ληθθείζα, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην
ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο.
Ζ αλσηέξσ απόθαζε εηζήιζε ζηελ ππεξεζία καο ζηηο 10-1-2018 θαη έιαβε Α.Π. 6748.
Καηά ηεο παξνύζαο ρσξεί πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 227 θαη επόκελα
ηνπ Ν. 3852/2010, ζε ζπλδπαζκό κε απηέο ησλ άξζξσλ 151 & 152 ηνπ Ν.3463/2006.

Ο ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΣΖ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ
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