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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

 
                    Έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις  διατάξεις  των  άρθρων 73, 214, 227 , 238 και 280   Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης», όπως ισχύουν. 

2. Τις  διατάξεις  των άρθρων  108, 109, 118 και  131  του N. 4555/18 (ΦΕΚ 

133/19.07.2018 τεύχος Α') «Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ. Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».  

3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  24  του Π.∆ 142/2010 «Οργανισµός  της  

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Μακεδονίας –Θράκης». 

4. Tις  διατάξεις του άρθρου 82   του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ),  όπως ισχύει. 

5. Την αριθ.14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.∆.∆/26-5-2017) απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών για το διορισµό του Συντονιστή  της Α.∆.Μ.Θ. 

6. Την αριθ. 67/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας   Ζωής ∆ήµου Αλεξ/πολης, 

σχετικά  το καθεστώς λειτουργίας πεζόδροµου Κύπρου.  

7. Την αριθµ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971 /Β/07-06-2017) απόφαση του Συντονιστή     

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί “Ανάθεσης άσκησης 

αρµοδιοτήτων σε οργανικές µονάδες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή 
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Συντονιστή» στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης». 

 

Σ Κ Ε Φ Θ Η Κ Α Μ Ε 

        

 Επειδή,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  118 (ειδική διοικητική προσφυγή – 

αιτήσεις θεραπείας-Αντικατάσταση του άρθρου 227 του ν.3852/2010)  του  Ν. 4555/2018 

«1. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των 

συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσµων 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 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. …». 

Εξάλλου σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 131 (Αντικατάσταση του άρθρου 238 του 

ν. 3852/2010) του Ν. 4555/18 ορίζεται ότι: «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 ∆ιοίκησης ……» 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.∆. 142/2010, µέχρι την 

έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. η εποπτεία του 

Κράτους επί των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 214 του ν.3852/2010, ασκείται από το Τµήµα Προσωπικού και τα Τµήµατα 

∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 82 του Ν.3463/06 του Ν. 

3463/06 (∆.Κ.Κ) «2.Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαµβάνονται από την 

επιτροπή ποιότητας ζωής του δήµου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά 

τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (Α' 57)». 

Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου  52 του Ν. 2696/1999  «1. 

Μέτρα που αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισµό των 

µονόδροµων, ποδηλατοδρόµων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην 

προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος ή της οδού, στην 

εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηµατοδότησης, στον προσδιορισµό και τη 

λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον 
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καθορισµό χώρων στάθµευσης και στην επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων 

κυκλοφορίας ή στάθµευσης, λαµβάνονται µε αποφάσεις του Περιφερειακού ή 

∆ηµοτικού Συµβουλίου στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς τους, µε βάση µελέτες που 

έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασµό των αρµοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι 

αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης. 

Επειδή, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις,  εκτελεστή διοικητική πράξη αποτελεί η  

εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (νυν Συντονιστή) 

στην οποία ενσωµατώνεται η εγκρινόµενη απόφαση του συλλογικού οργάνου του Ο.Τ.Α. 

Επειδή, σύµφωνα µε την αριθ. εγκύκλιο 7666/11/7-2-2007 του Υπουργείου    

Εσωτερικών για να είναι παραδεκτή η προσφυγή , πρέπει η προσβαλλόµενη πράξη να 

έχει εκτελεστό χαρακτήρα ,  δηλαδή η ρύθµιση που θεσπίζεται µε αυτήν να  είναι 

υποχρεωτική και να αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη. 

Εν προκειµένω η αριθ. 64/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου 

Αλεξ/πολης δεν συνιστά  εκτελεστή διοικητική πράξη αλλά γνωµοδοτική και άρα 

απαράδεκτα προσβάλλεται µε την παρούσα  προσφυγή.   

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Απορρίπτουµε την από 24-9-2020 προσφυγή των  Λαµπάκη Ευάγγελου, Κουκουράβα 

Γεωργίου και Ουζουνίδη Γεωργίου ∆ηµοτικών Συµβούλων του ∆ήµου Αλεξ/πολης   

κατά της   αριθ.67/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως απαραδέκτως 

ασκηθείσα, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό. 

Η παρούσα απόφαση µπορεί να προσβληθεί, από οποιονδήποτε έχει έννοµο 

συµφέρον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.3463/06 ενώπιον της 

Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόµου εντός προθεσµίας ενός 

(1) µηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε 

γνώση αυτής. 

           Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
 
ΚΟΙΝ/ΣΗ:   

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ                

      ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
1.κ.Λαµπάκη Ευάγγελο µε την παράκληση 
να ενηµερώσει και λοιπούς προσφεύγοντες  
(µε αποδεικτικό επίδοσης) 

 

2.∆ήµο Αλεξ/πολης (Με απόδειξη)  

            ∆Ρ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ 
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