
               

                                                                ΑΔΑ :
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αλεξανδρούπολη:   19   Οκτώβριος  2020

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
          ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ        Αριθμ. Πρωτ. : 15569
                       Δ/ΝΣΗ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
      ΤΜΗΜΑ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ν. ΕΒΡΟΥ
  Ταχ. Δ/νση: Μ. Μπότσαρη 6                                     ΚΟΙΝ :
            Τ. Κ.: 68100 Αλεξανδρούπολη                        1) Δήμο Σαμοθράκης
Πληροφορίες: Μ. Καρυπίδης                                          (με αποδεικτικό παραλαβής)    
    Τηλέφωνο: 2551088565                                          
     e-mail:     mkarip  @  damt  .  gov  .  gr                                   2)  κ. Αθανάσιο Βίτσα και λοιπών  Δημ. 
                                                                              Σ/λων εκ εκπροσωπούμενων από
                                                                              αυτόν 
                                                                              (με αποδεικτικό παραλαβής δια του 
                                                                               του δήμου Σαμοθράκης)   

  
                        

  
           ΘΕΜΑ : Εξέταση προσφυγής κατά της (με αριθμ. πρωτοκόλλου 4786/28-08-2020) 
αριθμ. 310 απόφασης του Δημάρχου Σαμοθράκης.

 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις  διατάξεις  του  Ν. 3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και 
της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης».

2. Τις  διατάξεις  του Π.Δ 142/2010 «Οργανισμός  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας –Θράκης».

3. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  -  Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]... .).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06.
5. Την  αριθμ.  59633/82/20-08-2019  εγκύκλιο  του  Υπουργείο  εσωτερικών  περί  

ορισμού αντιδήμαρχου.
6. Την αριθ.14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/26-5-2017 ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για το διορισμό του Συντονιστή  της Α.Δ.Μ.Θ.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 του 28Α του Ν.4325/15 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015).
8. Την από 04-09-2020 (ημερομηνία εισόδου στην υπηρεσία μας) προσφυγή επτά (7) 

δημοτικών  συμβούλων  δήμου  Σαμοθράκης  εκπροσωπούμενων  εκ  του  ενός  εξ 
αυτών  κ.  Αθανάσιο  Βίτσα  κατά  της  με  αριθμ.  πρωτοκόλλου  4786/28-08-2020 
αριθμ. 310 απόφασης του Δημάρχου Σαμοθράκης. 

9. Την   (με  αριθμ.  πρωτοκόλλου  4786/28-08-2020)  αριθμ.  310  απόφαση  του  
Δημάρχου Σαμοθράκης για τον ορισμό αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  
του (άρθρο 59). 

10. Το  αριθμ.  5633/23-09-2020 έγγραφο  του  δήμου  Σαμοθράκης  με  το  οποίο  
εστάλησαν τα ζητηθέντα στοιχεία. 
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11. Την  αριθμ.  35748/30-05-2017  (ΦΕΚ  1971  τ΄β/07-06-2017)  απόφαση  του 
Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  περί  “Ανάθεση 
άσκησης  αρμοδιοτήτων  σε  οργανικές  μονάδες  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας  -  Θράκης  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  πράξεων  και 
εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».   

 Επειδή

Στις διατάξεις του άρθρου  118  του  Ν. 4555/18 ορίζεται ότι “Το άρθρο 227 του ν. 
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 227 Ειδική διοικητική προσφυγή - Αιτήσεις 
θεραπείας 1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις 
των συλλογικών  ή  μονομελών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών,  των νομικών 
προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον 
του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της 
απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε 
πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη 
παραλαβής  και  αναφέρουν  υποχρεωτικά  ότι  κατ’  αυτών χωρεί  ειδική  προσφυγή  για 
λόγους  νομιμότητας  ενώπιον  του  Επόπτη  Ο.Τ.Α.  μέσα  σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15) 
ημερών....”.

Στις διατάξεις του άρθρου  131  του  Ν. 4555/18 ορίζεται ότι «Το άρθρο 238 του ν. 
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:  «Άρθρο 238 Εποπτεία των Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη 
λειτουργίας  της  ΑΥΕ  Ο.Τ.Α.  -  Μετάταξη  στην  ΑΥΕ  Ο.Τ.Α.  προσωπικού  των 
Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων  -  Έναρξη  λειτουργίας  ΑΥΕ  Ο.Τ.Α.  1.  Μέχρι  την  έναρξη 
λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 
227, ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές 
Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), οι 
οποίες  βρίσκονται  στις  έδρες  των  περιφερειών  που  ανήκουν  στην  ανωτέρω 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 
του Κώδικα Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  (π.δ. 30/1996, Α΄ 21),  που βρίσκονται  στην 
έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης….».

Η (με αριθμ. πρωτοκόλλου 4786/28-08-2020) αριθμ. 310 απόφαση του Δημάρχου  
Σαμοθράκης αναρτήθηκε στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”   στις 28-08-2020. Η εν λόγω προσφυγή, κατά 
της ανωτέρω απόφασης, πρωτοκολλήθηκε  στην υπηρεσία μας στις 04-09-2020  εντός 
της  προθεσμίας  των  δεκαπέντε  (15)  ημερών  και  επομένως  είναι  εμπρόθεσμη  και 
εξετάζεται περαιτέρω.

Οι προσφεύγοντες προσβάλλουν την  (με αριθμ. πρωτοκόλλου 4786/28-08-2020)  
αριθμ.  310  απόφαση  του  Δημάρχου  Σαμοθράκης  και  ζητούν  να  ανακληθεί  η  2η  
αρμοδιότητα  του οριζόμενου αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Γλήνια περί εποπτείας και ευθύνης  
πολεοδομικού σχεδιασμού διότι θεωρούν ότι αυτή συνιστά ασυμβίβαστο επικαλούμενοι  
τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 99 του Ν.3463/06.

Με  την   (με  αριθμ.  πρωτοκόλλου  4786/28-08-2020)  αριθμ.  310  απόφαση  του  
Δημάρχου Σαμοθράκης για τον ορισμό αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του  
(άρθρο  59)  ορίζεται  4ος  αντιδήμαρχος  χωρίς  αντιμισθία  ο  κ.  Ιωάννης  Γλήνιας  με 
αρμοδιότητες  :  1η)  Την  εποπτεία  και  ευθύνη  θεμάτων  τουρισμού  και  τουριστικής 
προβολής και 2η)  την εποπτεία και ευθύνη πολεοδομικού σχεδιασμού. 

Από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 99 (Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση)  
του  Ν.3463/06  προκύπτει  ότι  “1.  Δημοτικός  σύμβουλος  δεν  μπορεί  να  μετάσχει  στη  
συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να  
συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα  
εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό  
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.”.  
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Από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  59  (Αντιδήμαρχοι) του  Ν.3852/10  όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν προκύπτει ότι “1. Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι.  
Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει  
την  άσκηση  αρμοδιοτήτων  καθ`  ύλην  και  κατά  τόπο.  Οι  κατά  τόπον  αρμοδιότητες  
ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παραγράφου 1 του  
άρθρου 2. Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική  
δημοτική  παράταξη  από  αυτή  του  δημάρχου,  εάν  ο  ορισμός  δεν  εγκριθεί  από  την  
πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει ο σύμβουλος αυτός.  «Η 
ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται. Αντιδήμαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε  
από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό.»  2. Ο αριθμός των 
αντιδημάρχων ορίζεται  ως εξής:  Σε  δήμους με  πληθυσμό έως πέντε  χιλιάδες  (5.000)  
κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήμαρχοι, ενώ σε δήμους με πληθυσμό πάνω από  
πέντε χιλιάδες έναν (5.001) και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως  
τέσσερις (4).  Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως  
πενήντα  χιλιάδες  (50.000)  κατοίκους  ορίζονται  έως  πέντε  (5)  αντιδήμαρχοι,  ενώ  σε  
δήμους  από  πενήντα  χιλιάδες  έναν  (50.001)  έως  εκατό  χιλιάδες  (100.000)  κατοίκους  
ορίζονται  έως  έξι  (6)  αντιδήμαρχοι.  Σε  δήμους  από  εκατό  χιλιάδες  έναν  (100.001)  
κατοίκους και άνω ορίζονται έως οκτώ (8) αντιδήμαρχοι. Σε δήμους που προήλθαν από  
συνένωση, ο αριθμός των αντιδημάρχων αυξάνεται κατά έναν (1), εάν ο αριθμός των  
δημοτικών ενοτήτων που συνενώθηκαν είναι από πέντε (5) έως και επτά (7), κατά δύο (2)  
εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι από οκτώ (8) έως και εννέα (9) και κατά  
τρεις (3) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι δέκα (10) και ανώτερος. Αν, στους  
νησιωτικούς δήμους, ο αριθμός των αντιδημάρχων που ορίζεται βάσει του πληθυσμού  
είναι  μικρότερος  από  τον  αριθμό  των  δημοτικών  ενοτήτων,  αυτός  προσαυξάνεται  
ισάριθμα,  αφού  ληφθεί  υπόψη  η  παράγραφος  1  του  άρθρου  207.  Στους  μικρούς  
νησιωτικούς δήμους, κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου  
2Α,  μπορεί  να  ορίζεται  ένας  αντιδήμαρχος επιπλέον  των οριζόμενων  σύμφωνα με  τα  
προηγούμενα  εδάφια.  «Στους  δήμους  που  αναλαμβάνουν  τη  φιλοξενία  του  θεσμού  
“Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης” μπορεί να ορίζεται ένας αντιδήμαρχος, επιπλέον  
των οριζομένων σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ειδικά για θέματα πολιτισμού και  
της  εν  γένει  προετοιμασίας  της  διοργάνωσης  και  έως  το  τέλος  του  έτους  της  
διοργάνωσης  του  θεσμού.»   «Ειδικά  για  τη  δημοτική  περίοδο  των  αρχών  που  
εγκαταστάθηκαν  την  01.09.2019,  ο  αριθμός  των  αντιδημάρχων  δεν  μπορεί  να  είναι  
μικρότερος από τον αριθμό των αντιδημάρχων που είχαν ορισθεί κατά την προηγούμενη  
δημοτική περίοδο και σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).» 
3.  Στους αντιδημάρχους,  εκτός  των καθ’  ύλην  αρμοδιοτήτων,  ο δήμαρχος μπορεί  να  
μεταβιβάζει αρμοδιότητες που αφορούν τη δημοτική ενότητα και ιδίως: α) Την ευθύνη της  
λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.  
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη  
δημοτική ενότητα. γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη  
δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας. δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση  
του  δημάρχου,  βεβαιώσεων,  πιστοποιητικών  και  λοιπών  διοικητικών  εγγράφων,  που  
εκδίδονται  από  τις  δημοτικές  υπηρεσίες  που  λειτουργούν  στα  όρια  της  δημοτικής  
ενότητας. ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των  
προβλημάτων τους. «4. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του  
ενός (1)  έτους.  Κατά τη διάρκεια  της θητείας τους,  οι  αντιδήμαρχοι  δεν μπορούν να  
εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση του  
αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά  
αιτιολογημένη  απόφαση  του  δημάρχου.»  5.  Η  απόφαση  του  δημάρχου  με  την  οποία  
ορίζονται οι αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες, κατά την παράγραφο 1,  
δημοσιεύεται  σε  μία  ημερήσια  εφημερίδα  και,  αν  δεν  υπάρχει  ημερήσια,  σε  μία  
εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και αναρτάται και στην ιστοσελίδα  
του δήμου.  6. Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί  
άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο ή, αν δεν έχει οριστεί τέτοιος, ο ίδιος  
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ο  δήμαρχος.»  «7.  Με  την  απόφαση  της  παραγράφου  5  και  τηρουμένων  των  
προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό  
που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παραγράφου 2.  
Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια  μονάδα, αν ισούται ή 
υπερβαίνει  το  ήμισυ  αυτής.  Οι  άμισθοι  αντιδήμαρχοι  δεν  δικαιούνται  αντιμισθίας  ή  
οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον  
υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του  
άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.»». 

Από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  87  (αντιδήμαρχοι) του   Ν.3463/06  όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν προκύπτει ότι “1. Στους Δήμους τον δήμαρχο επικουρούν  
αντιδήμαρχοι.  Σε  Δήμους  που έχουν  πληθυσμό  μέχρι  δύο χιλιάδες  (2.000)  κατοίκους  
ορίζεται ένας αντιδήμαρχος, ενώ στους Δήμους με πληθυσμό πάνω από δύο χιλιάδες έναν  
(2.001) και έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήμαρχοι. Σε  
Δήμους  που  έχουν  πληθυσμό  πάνω από  δέκα  χιλιάδες  έναν  (10.001)  και  έως  είκοσι  
χιλιάδες  (20.000)  κατοίκους  και  σε  Δήμους  που είναι  πρωτεύουσες  νομών και  έχουν  
πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους ορίζονται έως τρεις (3) αντιδήμαρχοι.  
Σε  Δήμους  που έχουν  πληθυσμό από είκοσι  χιλιάδες  έναν  (20.001)  και  έως  σαράντα  
χιλιάδες (40.000) κατοίκους ορίζονται  έως τέσσερις  (4)  αντιδήμαρχοι.  Σε Δήμους που  
έχουν πληθυσμό από σαράντα χιλιάδες έναν (40.001) και έως εκατό χιλιάδες (100.000)  
κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι. Στους μεγαλύτερους Δήμους ο αριθμός  
των αντιδημάρχων είναι ίσος με τον αριθμό των διαμερισμάτων και μπορεί να αυξηθεί  
κατά τρεις (3) με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Στους Δήμους που έχουν δέκα και  
πλέον τοπικά διαμερίσματα μπορεί  να ορίζεται ένας (1) επιπλέον αντιδήμαρχος πέραν  
εκείνων  που  προβλέπονται  στα  προηγούμενα  εδάφια.  Σε  Δήμους  που  έχουν  
χαρακτηρισθεί ως τουριστικοί και έχουν πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους  
μπορεί να ορίζεται ένας επιπλέον Αντιδήμαρχος κατά την τουριστική περίοδο. Η διάρκεια  
της τουριστικής περιόδου στο συγκεκριμένο Δήμο καθορίζεται με απόφαση του Γενικού  
Γραμματέα της Περιφέρειας. 2. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που  
ορίζει με απόφασή του ο δήμαρχος. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου αυτής της  
παραγράφου, η θητεία τους δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Κατά τη  
διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού  
συμβουλίου.  Ο  δήμαρχος  μπορεί  με  αιτιολογημένη  απόφασή  του  να  αντικαθιστά,  
οποτεδήποτε, τον αντιδήμαρχο. 3.  Ο δήμαρχος, με απόφασή του που δημοσιεύεται σε  
μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία  
της πρωτεύουσας του νομού, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του σε  
αντιδημάρχους. Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο  
Δήμαρχος.”.

Οι  ανωτέρω  διατάξεις  του  άρθρου  99  του  Ν.3463/06  που  επικαλούνται  οι  
προσφεύγοντες  αφορούν κώλυμα  συμμετοχής  δημοτικού  συμβούλου σε  συγκεκριμένα  
θέματα του δημοτικού συμβουλίου καθώς και σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα αυτού.  
Στις  εν  λόγω  διατάξεις  δεν  περιλαμβάνονται  κωλύματα  και  ασυμβίβαστα  των  
αντιδημάρχων  και  γενικώς  δεν  γίνεται  καμία  αναφορά για  τους  αντιδημάρχους  των 
δήμων.  

Στα  ανωτέρω  άρθρα  59  του  Ν.3852/10  και  87  του   Ν.3463/06  για  τους  
αντιδημάρχους δεν περιλαμβάνονται διατάξεις περί ασυμβίβαστου των μεταβιβασθέντων  
αρμοδιοτήτων στους αντιδημάρχους με συναφείς επαγγελματικές δραστηριότητες αυτών  
και των συγγενών τους.     

Αποφασίζουμε

Απορρίπτουμε,  την  από  04-09-2020  (ημερομηνία  εισόδου  στην  υπηρεσία  μας)  
προσφυγή των επτά (7) δημοτικών συμβούλων δήμου Σαμοθράκης εκπροσωπούμενων εκ  
του ενός εξ αυτών κ. Αθανάσιο Βίτσα κατά της  (με αριθμ. πρωτοκόλλου 4786/28-08-
2020)  αριθμ.  310  απόφασης του  Δημάρχου  Σαμοθράκης, για  τους  λόγους  που 
αναφέρονται στο σκεπτικό  της παρούσης απόφασης.

ΑΔΑ: ΨΡ3ΗΟΡ1Υ-ΨΝ6



       Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε εντός (1) ενός μηνός  από την 
κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου  152 του Ν. 3463/2006, που εδρεύει 
στην οδό Παρασίου 4 Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή.

Ο Συντονιστής
          Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

 Μακεδονίας - Θράκης 

 

Δρ. Ιωάννης Κ. Σάββας
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