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ΑΔΑ: Ω9ΕΡΟΡ1Ι-ΩΒΘ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Πεηξαηάο, 12 Απγνύζηνπ 2016
Α.Π.: 57605

ΘΕΜΑ: Πξνζθπγή ηεο «Καζίσλ Δξάζε» θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 120/2016 απόθαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Κάζνπ.
ΑΠΟΦΑΗ
Ο Γενικός Γραμμαηέας Αποκενηρωμένης Διοίκηζης Αιγαίοσ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56, θεθ. Γ΄ ηνπ Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/η.Α΄/14-4-2014)
«Επείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ» θαη ηνπ άξζξνπ 28, παξ.1 ηνπ
λ.4325/2015 «Εθδεκνθξαηηζκόο ηεο Δηνίθεζεο - Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ηιεθηξνληθή
Δηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Ε.Κ. 47/η.Α΄/11-5-2015).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/η.Α΄/07-06-2010) «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο – Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο».
3. Σελ κε αξηζ. πξση. 30565/6-8-2014 αξηζ. 43/2014 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ κε
ζέκα «Οξθσµνζία ησλ αηξεηώλ ησλ ∆ήµσλ, εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ αξρώλ θαη εθινγή µειώλ ησλ
ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ ∆ήµσλ (∆εµνηηθή Πεξίνδνο: 1ε επηεµβξίνπ 2014- 31ε Απγνύζηνπ
2019)»
4. Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Δ. 143/2010 (Φ.Ε.Κ. 236/η.Α΄/27-12-2010) «Οξγαληζκόο
ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Αηγαίνπ».
5. Σελ ππ’ αξηζ. 4/6.2.2015 Πξάμε (ΦΕΚ 24/η.Α΄/06-02-2015) ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ
«Απνδνρή παξαηηήζεσλ ησλ Γεληθώλ Γξακκαηέσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Δηνηθήζεσλ ηεο ρώξαο».
6. Σελ ππ’ αξηζ. 55361/2-8-2016 απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Αηγαίνπ κε ηελ νπνία
επηθπξώζεθε ε ππ’ αξηζ. 120/2016 απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ Δήκνπ Κάζνπ.
7. Η ππ’ αξηζ. 56468/08-8-2016 πξνζθπγή ηεο «ΚΑΙΩΝ ΔΡΑΗ» κε ζέκα “Πξνζθπγή θαηά
ηεο ππ΄αξηζ. 120/2016 απόθαζεο ηνπ Δήκνπ Κάζνπ κε ηελ νπνία δεηείηαη ε αλάθιεζε-αθύξσζε
ηεο 120/2016 απόθαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί απνδνρήο παξαίηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ
ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ θαη εθινγήο λένπ ιόγσ κε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπόκελσλ από
ην λόκν δηαδηθαζηώλ.
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8. Επειδή ζην άξζξν 64 παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/η.Α΄/07-06-2010) «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο – Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο». νξίδεηαη όηη: «Σα πξαθηηθά ηεο εθινγήο δηαβηβάδνληαη κέζα ζε πξνζεζκία πέληε
(5) εκεξώλ από ηε δηελέξγεηα ηεο εθινγήο ζηνλ Ειεγθηή Ννκηκόηεηαο, ν νπνίνο απηεπαγγέιησο ή
ύζηερα από προζθσγή δεκόηε ελώπηόλ ηνπ, η οποία αζκείηαι ενηός αποκλειζηικής
προθεζμίας πένηε (5) ημερών από ηη διενέργεια ηης εκλογής, απνθαίλεηαη, κέζα ζε πέληε (5)
εκέξεο ην αξγόηεξν αθόηνπ παξέιαβε ηα πξαθηηθά, γηα ηε λνκηκόηεηα ηεο εθινγήο.
9. Επειδή ζε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθπγήο ν έιεγρνο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο αθνξά θαηαξρήλ ην παξαδεθηό απηήο θαη ζηε ζπλέρεηα ην βάζηκν.
Εθόζνλ θξηζεί όηη ε πξνζθπγή είλαη παξαδεθηή, ηόηε ειέγρεηαη ην βάζηκν απηήο, δηαθνξεηηθά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
10.

Επειδή πξνϋπνζέζεηο ηνπ παξαδεθηνύ ηεο πξνζθπγήο είλαη: (i) ε πξνζεζκία, (ii) ην

έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ πξνζθεύγνληνο, θαη (iii) ε θύζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο.
11. Επειδή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/10, σο έλαξμε ηεο
πελζήκεξεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθπγήο ελώπηνλ ελ πξνθεηκέλσ ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ηίζεηαη ε επνκέλε από ηε δηελέξγεηα ηεο εθινγήο.
12. Επειδή ε σο άλσ πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθπγήο ελώπηνλ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, έρεη αλαηξεπηηθό ραξαθηήξα, ζπλεπώο ε πάξνδόο ηεο επηθέξεη ηελ
απώιεηα ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ δηνηθνπκέλνπ πξνο άζθεζή ηεο, κε άκεζε έλλνκε ζπλέπεηα ηελ
απόξξηςε ηεο ηπρόλ ππνβιεζείζαο πξνζθπγήο σο εθπξόζεζκεο.
13. Επειδή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε δηελέξγεηα ηεο εθινγήο λένπ Πξνέδξνπ Δεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ έιαβε ρώξα ζηηο 29 Ινπιίνπ 2016 (ζρεηηθή ε ππ’ αξηζ. 120/2016 απόθαζεο ηνπ Δ..
Δήκνπ Κάζνπ), θαη ε κε εκεξνκελία 5/08/2016 πξνζθπγή πεξηήιζε ζηελ ππεξεζία καο ζηηο
8/8/2016 (αξηζ. πξση.: 56468/8-8-2016) ,θαη σο εθ ηνύηνπ έρεη θαηαηεζεί εθπξνζέζκσο.
14. Επειδή θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ δηαιακβαλνκέλσλ, ε εμεηαδόκελε πξνζθπγή έρεη ππνβιεζεί
απαξαδέθησο θαη σο εθ ηνύηνπ δε γίλεηαη ηππηθώο δεθηή, νύησο ώζηε λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ.
Για ηοσς λόγοσς ασηούς
ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
Απνξξίπηνπκε σο απαξάδεθηε ηελ από 8/8/2016 πξνζθπγή ηεο «Καζίσλ Δξάζε» θαηά
ηεο ππ’ αξηζ. 120/2016 απόθαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Κάζνπ.
Ο ΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ
ΓΕΝΘΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΔΡ ΝΘΚΟ ΘΕΟΔΩΡΘΔΗ
Κοινοποίηζη:
- «Καζίων Δράζη»
Κάζος
- Δήμο Κάζοσ

