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Α.- Ο ΝΟΜΟ 3852/2010 (Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο)
Με ην λόκν 3852/2010, ηνλ πεξίθεκν «Καιιηθξάηε», κεηεβιήζε ξηδηθά ν ράξηεο
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηε ρώξα καο. Οη Κνηλόηεηεο θαη νη Ννκαξρίεο δελ
πθίζηαληαη πιένλ. Καηαξγήζεθαλ. Από ηα ηέιε ηνπ 2010 πθίζηαληαη κόλν Γήκνη, κε
κεγαιύηεξε

εδαθηθή

έθηαζε

θαη

πεξηζζόηεξεο

αξκνδηόηεηεο,

θαζώο

θαη

Πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο δηαδέρζεθαλ ηηο Ννκαξρίεο. Οη Γήκνη θαη νη Πεξηθέξεηεο
απνηεινύλ ηνπο δύν βαζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Παξάιιεια, κε ην Ν.
3852/2010, ζεζπίζηεθαλ θαη επηά Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, ησλ νπνίσλ
πξντζηαληαη επηά, αληηζηνίρσο, Γεληθνί Γξακκαηείο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεσο,
πνπ δηνξίδνληαη από ην θξάηνο (δελ είλαη αηξεηνί).
Οη Γήκνη απνηεινύληαη από δεκνηηθέο ελόηεηεο. Οη δεκνηηθέο ελόηεηεο
δηαθξίλνληαη ζε δεκνηηθέο θνηλόηεηεο, ησλ νπνίσλ ν πιεζπζκόο είλαη άλσ ησλ
2.000 θαηνίθσλ, θαη ζε ηνπηθέο θνηλόηεηεο, όηαλ ν πιεζπζκόο ηνπο είλαη θάησ ησλ
2.000 θαηνίθσλ (άξζξν 2 ηνπ Ν. 3852/2010).
Οη δήκνη δηνηθνύληαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή,
ηελ επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο, ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ηνλ δήκαξρν (άξζξν
7 ηνπ Ν. 3852/2010). Σα όξγαλα ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο είλαη ην ζπκβνύιην ηεο
δεκνηηθήο θνηλόηεηαο θαη ν πξόεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ, ελώ ηα όξγαλα ηεο
ηνπηθήο θνηλόηεηαο είλαη ην ζπκβνύιην ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο, ν πξόεδξνο ηνπ
ζπκβνπιίνπ θαη ν εθπξόζσπνο ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο, όηαλ νη θάηνηθνί ηεο δελ
μεπεξλνύλ ηνπο 300 θαηνίθνπο (άξζξν 8 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 3852/2010).
Ο δήκαξρνο θαη νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη, νη ζύκβνπινη ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο
θνηλόηεηαο θαη νη εθπξόζσπνη ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο εθιέγνληαη θάζε πέληε (5)
ρξόληα κε άκεζε, θαζνιηθή θαη κπζηηθή ςεθνθνξία. (άξζξν 9 ηνπ Ν. 3852/2010).
Πξηλ ε ζεηεία ηνπο ήηαλ ηεηξαεηήο.
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B.- Ο ΔΗΜΟ ΑΡΩΝΙΚΟΎ
Ωο πξνο ηνλ Γήκν αξσληθνύ ηζρύνπλ ηα αθόινπζα:
Ο Γήκνο αξσληθνύ, κε ζπλνιηθή εδαθηθή έθηαζε 133.43 η.ρικ. θαη πιεζπζκό
29.002 θαηνίθνπο – δεκόηεο (απνγξαθή ηνπ 2011), δεκηνπξγήζεθε θαηόπηλ
ππνρξεσηηθήο ζπλέλσζεο ησλ Γήκσλ Καιπβίσλ θαη Αλαβύζζνπ, θαζώο θαη ησλ
Κνηλνηήησλ Παιαηάο Φώθαηαο, αξσλίδαο θαη Κνπβαξά. Απηέο νη πέληε
ζπληζηώζεο ηνπ Γήκνπ αξσληθνύ απνηεινύλ ηηο πέληε δεκνηηθέο ελόηεηεο ηνπ
εληαίνπ Γήκνπ αξσληθνύ. Σα Καιύβηα, ε Αλάβπζζνο, ε Π. Φώθαηα θαη ε αξσλίδα
απνηεινύλ δεκνηηθέο θνηλόηεηεο, δηόηη δηαζέηνπλ πιεζπζκό άλσ ησλ 2.000
θαηνίθσλ – δεκνηώλ. Σνπηθή θνηλόηεηα απνηειεί κόλν ν Κνπβαξάο, δηόηη δηαζέηεη
πιεζπζκό θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ – δεκνηώλ. πγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηελ
ηειεπηαία απνγξαθή (2011) ν αξηζκόο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ θαηνίθσλ – δεκνηώλ
έρεη σο αθνινύζσο:
Καιύβηα: 12.202, Αλάβπζζνο: 8.000, Π. Φώθαηα 2.749, αξσλίδα: 2.584 θαη
Κνπβαξάο: 1.704.
Ο Γήκνο αξσληθνύ αλήθεη δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.Ζ Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο (Λ. πγγξνύ 15-17 - Αζήλα) απνηειείηαη από επηά πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο,
ησλ νπνίσλ εγνύληαη επηά αληηπεξηθεξεηάξρεο (άξζξν 3 ηνπ Ν. 3852/2010). Ο
Γήκνο αξσληθνύ ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Αλαηνιηθήο
Αηηηθήο (17νρικ Λ. Μαξαζώλνο – Παιιήλε). Ζ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Αλαηνιηθήο
Αηηηθήο πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο ηεο ηέσο λνκαξρίαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο.
Έιεγρν ζην Γήκν αξσληθνύ θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο αζθεί ε
Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Αηηηθήο (Καηεράθε 56 - Αζήλα), ε νπνία εθηείλεηαη
ζηα όξηα ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε έδξα ηελ Αζήλα. (άξζξν 6 ηνπ Ν. 3852/2010).
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Γ.- Σα όξγαλα ηνπ Δήκνπ αξσληθνύ θαη νη αξκνδηόηεηέο ηνπο
Όπσο όινη νη «θαιιηθξαηηθνί» δήκνη, ν Γήκνο αξσληθνύ δηνηθείηαη από ην
δεκνηηθό ζπκβνύιην, ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ηελ επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο,
ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ηνλ δήκαξρν (άξζξν 7 ηνπ Ν. 3852/2010). Σα δε
όξγαλα ησλ δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ ησλ Καιπβίσλ, ηεο Αλαβύζζνπ, ηεο Π. Φώθαηαο
θαη ηεο αξσλίδαο είλαη ηα αληίζηνηρα ζπκβνύιηα θαη νη πξόεδξνί ησλ
ζπκβνπιίσλ, ελώ ηα όξγαλα ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο ηνπ Κνπβαξά είλαη ην
ζπκβνύιην ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη ν πξόεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ(άξζξν 8 παξ.
1 θαη 2 ηνπ Ν. 3852/2010).
Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην ηνπ Γήκνπ αξσληθνύ απνηειείηαη από 27 κέιε –
δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο, δηόηη ν πιεζπζκόο ηνπ μεπεξλά ηνπο 10.000 θαηνίθνπο –
δεκόηεο, αιιά όρη ηνπο 30.000 (άξζξν 7 ηνπ Ν. 3852/2010). Σα ζπκβνύιηα ησλ
δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ ηεο Αλαβύζζνπ, ηεο Π. Φώθαηαο θαη ηεο αξσλίδαο
απνηεινύληαη από πέληε κέιε (γηα δεκνηηθέο θνηλόηεηεο κέρξη 10.000 θαηνίθνπο),
ελώ ην ζπκβνύιην ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο Καιπβίσλ απνηειείηαη από έλδεθα
κέιε (γηα δεκνηηθέο θνηλόηεηεο από 10.001 κέρξη 30.000 θαηνίθνπο). Σέινο ην
ζπκβνύιην ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο ηνπ Κνπβαξά απνηειείηαη από ηξία κέιε (γηα
ηνπηθέο θνηλόηεηεο από 301 κέρξη 2.000 θαηνίθνπο).
ύκθσλα κε ην άξζξν 59 ηνπ Ν. 3852/2010, ην δήκαξρν επηθνπξνύλ νη
αληηδήκαξρνη. Οη αληηδήκαξρνη είλαη νη ζύκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο, ηνπο νπνίνπο
νξίδεη ν δήκαξρνο θαη ζηνπο νπνίνπο κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ θαζ'
ύιελ θαη θαηά ηόπν. Οη θαηά ηόπνλ αξκνδηόηεηεο αζθνύληαη ζηα όξηα κηαο ή
πεξηζζόηεξσλ δεκνηηθώλ ελνηήησλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3852/2010.
Βάζεη ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ Γήκνπ αξσληθνύ (29.002) δύλαληαη λα δηνξηζηνύλ από
ην δήκαξρν κέρξη πέληε αληηδήκαξρνη (γηα δήκνπο από 20.000 κέρξη 50.000
θαηνίθνπο – δεκόηεο). Ο αξηζκόο ησλ αληηδεκάξρσλ απμάλεηαη θαηά έλαλ (1), εάλ ν
αξηζκόο ησλ δεκνηηθώλ ελνηήησλ, πνπ ζπλελώζεθαλ είλαη από πέληε (5) έσο θαη
επηά (7).
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Οη εθ ηνπ Ν. 3852/2010 αξκνδηόηεηεο ησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ πξνβιέπνληαη ζηα
αθόινπζα άξζξα:
Αξκνδηόηεηεο Γεκάξρνπ: άξζξν 58
Αξκνδηόηεηεο Αληηδεκάξρσλ: άξζξν 59
Τπνρξεώζεηο Γεκάξρνπ, Αληηδεκάξρνπ θαη κειώλ επηηξνπώλ: άξζξν 61
Αξκνδηόηεηεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ: άξζξν 65
Αξκνδηόηεηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: άξζξα 62 θαη 63
Αξκνδηόηεηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο: άξζξν 72
Αξκνδηόηεηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο: άξζξν 73
Αξκνδηόηεηεο Πξνέδξνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο (άξζξν 81)
Αξκνδηόηεηεο Πξνέδξνπ Σνπηθήο Κνηλόηεηαο (άξζξν 82)
Αξκνδηόηεηεο πκβνπιίνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο (άξζξν 83)
Αξκνδηόηεηεο πκβνπιίνπ Σνπηθήο Κνηλόηεηαο (άξζξν 84)

Δ.- Πξνβιέςεηο δεκνζηόηεηαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ δεκνηώλ ζηα θνηλά
Οη πξνβιέςεηο

δεκνζηόηεηαο

ηεο

δξάζεο

ησλ

νξγάλσλ

ησλ

Γήκσλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γήκνπ αξσληθνύ, είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, αιιά δπζηπρώο
δελ εθαξκόδνληαη απ’όινπο θαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο.
Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 71 ηνπ Ν. 3852/2010, νη δήκνη νθείινπλ λα
δηαζέηνπλ επίζεκε ηζηνζειίδα, ζηελ νπνία ππνρξενύληαη λα αλαξηνύλ όια όζα
εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη ζην Ν. 3852/2010. ε θάζε πεξίπησζε, νη δήκνη νθείινπλ
λα δεκνζηεύνπλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπο όιεο ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ
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ηνπο, ζύκθσλα κε όζα εηδηθόηεξα νξίδνληαη ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Ο λόκνο, πνπ ξπζκίδεη ηα ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ ησλ
νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ ζην δηαδίθηπν, θαζώο θαη ησλ ινηπώλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ,
είλαη ν Ν. 3861/2010 («Πξόγξακκα Γηαύγεηα»). Οη πξάμεηο θαη νη απνθάζεηο, πνπ
πξέπεη λα αλαξηώληαη ζην δηαδίθηπν πξνβιέπνληαη ηδίσο ζην άξζξν 2 ηνπ Ν.
3861/2010. Ζ αλάξηεζε ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ακειιεηί. Γπζηπρώο, ζηελ πξάμε
απηό δελ ζπκβαίλεη ζε πιείζηεο πεξηπηώζεηο. Τπάξρνπλ δε απνθάζεηο θαη
δηνηθεηηθέο πξάμεηο, πνπ νπδέπνηε δεκνζηεύνληαη ζην δηαδίθηπν ή δεκνζηεύνληαη
αθόκε θαη κεηά από κήλεο. Ο ρξόλνο ηεο αλάξηεζεο – δεκνζίεπζεο κίαο απόθαζεο
– πξάμεο νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ ζην δηαδίθηπν έρεη κεγάιε ζεκαζία, δηόηη από απηόλ
εθθηλεί ε πξνζεζκία πξνζβνιήο ηνπο από ηνλ θάζε ελδηαθεξόκελν.
ύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 5 ηνπ Ν. 3861/2010, «Ζ κε αλάξηεζε ή ε κε
έγθαηξε αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ησλ πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ
παξόληνο ζπληζηά πεηζαξρηθό παξάπησκα γηα ην όξγαλν πνπ ηελ εμέδσζε ή γηα ηνλ
ππάιιειν πνπ έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ αλάξηεζε».
ηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ αξσληθνύ, έρεη δεκηνπξγεζεί επίζεκε ηζηνζειίδα
ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://www.saronikoscity.gr, αιιά ζ’απηήλ δεκνζηεύεηαη
κόλν κία κηθξή πεξίιεςε ηνπ δηαηαθηηθνύ, από ηελ νπνία δελ δύλαηαη ν δεκόηεο λα
έρεη νινθιεξσκέλε – επαξθή πιεξνθόξεζε. Μόλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
πξνγξάκκαηνο «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» κπνξεί ν πνιίηεο λα εληνπίζεη κέξνο ησλ απνθάζεσλ
θαη ησλ πξάμεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, αιιά όρη όιεο θαη όρη κε επθνιία.
Οξηζκέλεο κάιηζηα αλαξηώληαη – δεκνζηεύνληαη κε κεγάιε ρξνληθή θαζπζηέξεζε.
Απηή ε δπζρέξεηα πξόζβαζεο ζηελ πιεξνθόξεζε ησλ απνθάζεσλ – πξάμεσλ
ησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, πνπ αλαξηώληαη ζην δηαδίθηπν, θαιύπηεηαη κε
πξσηνβνπιία ηνπ ζπιιόγνπ καο «ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΡΩΝΗΚΟΤ», κέζσ ηεο ππεξεζίαο
«ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ», πνπ παξέρεηαη ζηνπο δεκόηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ζπιιόγνπ www. enotitasaronikou.wordpress.com
Ωο πξνο ηηο δπλαηόηεηεο ζπκκεηνρήο ησλ δεκνηώλ ζηα θνηλά, πνπ παξέρεη ν Ν.
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3852/2010, απηέο είλαη θαηλνκεληθά επαξθείο, αιιά ζηελ πξάμε παξαβηάδνληαη θαη
δελ έρνπλ απνδώζεη ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ
όπνησλ πξνβιέςεσλ ζην λόκν εμαξηώληαη από ηε βνύιεζε ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ,
δειαδή από ηε βνύιεζή ηνπο λα ζπκβάιινπλ ζηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηνπο. Ζ
πξαγκαηηθόηεηα έρεη απνδείμεη, όηη θαηά θαλόλα, νη δεκνηηθέο αξρέο ζηε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Γήκσλ δελ επηζπκεί ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηνπο,
δηόηη δελ επηζπκεί ηνλ έιεγρν από ηνπο δεκόηεο. Διπίδνπκε, όηη απηή ε λννηξνπία ζα
κεηαβιεζεί ζην άκεζν κέιινλ. Απηό, όκσο, εμαξηάηαη θαη από ηελ πίεζε ησλ
δεκνηώλ, νη νπνίνη, θαηά θαλόλα, δελ γλσξίδνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο.
ε θάζε πεξίπησζε, νη πξνβιέςεηο ηνπ Ν. 3852/2010 γηα ζπκκεηνρή ησλ δεκνηώλ
ζηα θνηλά είλαη νη αθόινπζεο:
1) Ζ Δεκνηηθή Επηηξνπή Δηαβνύιεπζεο (άξζξν 76). ην δήκν αξσληθνύ δελ
ιεηηνπξγεί, όπσο ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί.
2) Ζ πξόβιεςε ππνρξεσηηθήο θιήζεο ησλ θνηλσληθώλ θνξέσλ – ζπιιόγσλ ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ηεο ηνπηθήο
θνηλόηεηαο Κνπβαξά, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο, ελ όςεη ηεο
δηακόξθσζεο ησλ εηζεγήζεσλ ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ πξνο ηελ εθηειεζηηθή
επηηξνπή ηνπ Γήκνπ ζε ζρέζε κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ επηρεηξεζηαθνύ θαη
ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ δήκνπ (άξζξν 86 παξ. 5). ηελ πξάμε απηό δελ έρεη
ζπκβεί κέρξη ζήκεξα. Πξόθεηηαη γηα κία λνκνζεηηθή πξόβιεςε, πνπ νπζηαζηηθά έρεη
κείλεη αλελεξγή.
3) Ζ πλέιεπζε ησλ θαηνίθσλ ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Κνπβαξά (άξζξν 85).
Ζ ζύγθιεζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο θνηλόηεηαο Κνπβαξά πξέπεη λα
ζπγθαιείηαηππνρξεσηηθά κία θνξά ην ρξόλν θαη λα ιακβάλνληαη ζ’απηή απνθάζεηο
γηα όια ηα ζνβαξά δεηήκαηα, πνπ απαζρνινύλ ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Κνπβαξά.
Γη’απηόλ ην ιόγν πξνβιέπεηαη θαη ε ηήξεζε πξαθηηθώλ από ππάιιειν ηνπ Γήκνπ.
Ωζηόζν, δελ γλσξίδνπκε λα έρεη ζπγθιεζεί από ην 2010 κέρξη ζήκεξα ζπλέιεπζε
ησλ θαηνίθσλ ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Κνπβαξά. ε θάζε πεξίπησζε, δελ έρνπκε δεη
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δεκνζηεπκέλε θάπνηα πξόζθιεζε γηα ηε ζύγθιεζή ηεο ή θαη αληίζηνηρε απόθαζε
κίαο ηέηνηαο ζπλέιεπζεο.

Ε.- Τπεξεζίεο εμππεξέηεζεο δεκνηώλ
ύκθσλα κε ην άξζξν 97 ηνπ Ν. 3852/2010, νη λένη – θαιιηθξαηηθνί δήκνη έπξεπε
κέρξη ηελ 31-12-2012 λα έρνπλ ζπζηήζεη ππεξεζηαθέο κνλάδεο κε ηα αθόινπζα
αληηθείκελα: α) Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο, β) Οηθνλνκηθή ππεξεζία, γ)
Σερληθή ππεξεζία, δ) Σερλνινγίαο, Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ, ε) Γηαθάλεηαο,
ζη) Ννκηθήο ππνζηήξημεο, δ) Γηνίθεζεο - Γηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ε)
Άζθεζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθώλ Ηζόηεηαο ησλ Φύισλ, ζ)
Πεξηβάιινληνο - Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, η) Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ,
Νέαο Γεληάο θαη ηα) Γεσξγίαο, Κηελνηξνθίαο θαη Αιηείαο, εθόζνλ αζθνύληαη
αληίζηνηρεο αξκνδηόηεηεο. Δμ όζσλ γλσξίδνπκε, νξηζκέλεο κόλν από απηέο ηηο
ππεξεζίεο είλαη ελεξγέο (θπξίσο ε Οηθνλνκηθή θαη ε Σερληθή ππεξεζία).
ύκθσλα, ηέινο, κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 3852/2010, ζε δήκνπο κε θαηνίθνπο –
δεκόηεο άλσ ησλ 20.000 πξέπεη λα δηνξίδεηαη έλαο πκπαξαζηάηεο ηνπ Δεκόηεθαη
ηεο Επηρείξεζεο. πκπαξαζηάηε έρεη θαη ν Γήκνο αξσληθνύ, ν νπνίνο επηιέγεηαη
από ηελ πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Ο ζπκπαξαζηάηεο,
ζύκθσλα κε ην Ν. 3852/2010, ππνζηεξίδεηαη δηνηθεηηθά από ηηο ππεξεζίεο ηνπ
δήκνπ, δέρεηαη θαηαγγειίεο άκεζα ζηγόκελσλ πνιηηώλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα
θαθνδηνίθεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ, ησλ λνκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ θαη ησλ
επηρεηξήζεώλ ηνπ θαη δηακεζνιαβεί πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνύλ ηα ζρεηηθά
πξνβιήκαηα, ελώ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαληά εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά εληόο
ηξηάληα (30) εκεξώλ ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο. Γελ έρνπκε ζηνηρεία γηα ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα απηνύ ηνπ ζεζκνύ ζην Γήκν αξσληθνύ. ε θάζε πεξίπησζε,
πέξαλ ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, νη δεκόηεο κπνξνύλ λα
πξνζθεύγνπλ θαη ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε (νδόο Υαιθνθνλδύιε 17 – Αζήλα www.synigoros.gr).
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Σν άξζξν 98 ηνπ Ν. 3852/2010 πξνβιέπεη ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο βνήζεηαο από
εηδηθό απηνηειέο γξαθείν ηνπ Γήκνπ ζε δεκόηεο, πνπ αληηκεησπίδνπλ αληηθεηκεληθή
αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ή ζηα αξκόδηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο
Πνιηηώλ (Κ.Δ.Π.). Γελ γλσξίδνπκε λα πθίζηαηαη ηέηνηα ππεξεζία – απηνηειέο
γξαθείν ζην Γήκν αξσληθνύ.
ύκθσλα κε ην άξζξν 61 ηνπ Ν. 3852/2010, κε επζύλε ησλ δεκνηηθώλ
ζπκβνπιίσλ ζε θάζε δήκν: α) θαηαξηίδνληαη θώδηθεο δενληνινγίαο γηα ηνπο
αηξεηνύο εθπξνζώπνπο ηνπο εληόο εμακήλνπ από ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο ηνπ
Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ
άξζξνπ 21 παξ. 3 ηνπ λ. 3731/2008 (ΦΔΚ 263 Α'), θαη β) δηαζθαιίδεηαη όηη νη
θώδηθεο δενληνινγίαο δηαλέκνληαη ζηνπο αηξεηνύο εθπξνζώπνπο, ηηο θεληξηθέο
αξρέο, άιινπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο θαη ζην θνηλό, ρξεζηκνπνηώληαο θάζε
πξόζθνξν κέζν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσλίαο. Γελ γλσξίδνπκε λα έρνπλ θαηαξηηζζεί θαη δεκνζηεπζεί θώδηθεο
δενληνινγίαο γηα ηνπο αηξεηνύο εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ αξσληθνύ. ύκθσλα δε
κε ην ίδην άξζξν (61), ν δήκαξρνο θαη ν αληηδήκαξρνο ππνρξενύληαη λα απαληνύλ,
εγγξάθσο ή πξνθνξηθώο, ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπο ππνβάιινπλ ηα κέιε ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, εληόο ελόο κελόο.
Οινθιεξώλνληαο ηα ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο ησλ δεκνηώλ, πνπ
πξνβιέπεη ν Ν. 3852/2010, επηζεκαίλνπκε, όηη πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα ίδξπζεο
πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο. Απηή ε ηόζν ζεκαληηθή γηα ηνπο δεκόηεο ππεξεζία δελ
πθίζηαηαη αθόκε ζην Γήκν αξσληθνύ θαη δελ γλσξίδνπκε λα έρεη πξνγξακκαηηζζεί
από ηε δεκνηηθή αξρή ε δεκηνπξγία ηεο ζην άκεζν κέιινλ.

Σ.- Δπλαηόηεηεο πξνζθπγήο θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ, θιπ
Οη δπλαηόηεηεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ησλ δεκνηώλ θαηά απνθάζεσλ ή
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παξαιείςεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ είλαη απηή ηεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο
πξνζθπγήο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 227 ηνπ Ν. 3852/2010, ζε ζπλδπαζκό κε ην
άξζξν 238 ηνπ ηδίνπ λόκνπ. Ζ εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή αζθείηαη ελώπηνλ ηνπ
Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεσο Αηηηθήο (Καηεράθε 56 - Αζήλα),
κέζα ζε πξνζεζκία 15 εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο ή ηελ αλάξηεζή
ηεο ζην δηαδίθηπν ή από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθόηνπ ν ελδηαθεξόκελνο έιαβε
γλώζε απηήο. Δάλ πξόθεηηαη γηα παξάιεηςε, ε πξνζθπγή αζθείηαη εληόο 10 εκεξώλ
από ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο εηδηθήο πξνζεζκίαο, ηελ νπνία ηπρόλ ηάζζεη ν
λόκνο γηα ηελ έθδνζε ηεο νηθείαο πξάμεο, άιισο, κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ από
ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεσο Αηηηθήο απνθαίλεηαη επί
ηεο πξνζθπγήο εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δύν κελώλ από ηελ ππνβνιή ηεο.
Δάλ παξέιζεη απηή ε πξνζεζκία, ρσξίο ηελ έθδνζε απόθαζεο, ηεθκαίξεηαη ζησπεξή
απόξξηςε ηεο πξνζθπγήο. Ζ ζησπεξή απόξξηςε ή ε απνξξηπηηθή απόθαζε
πξνζβάιινληαη εληόο κελόο ελώπηνλ ηεο Εηδηθήο Επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ
Ν. 3463/2006 (Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ). Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή απνθαίλεηαη
εληόο 30 εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθπγήο. Δάλ παξέιζεη απηή ε πξνζεζκία
ηεθκαίξεηαη ζησπεξή απόξξηςή ηεο. Καηά ηεο ζησπεξήο απόξξηςεο ή θαηά ηεο
απνξξηπηηθήο απόθαζεο δύλαηαη λα πξνζθύγεη ν ελδηαθεξόκελνο κε άζθεζε
αίηεζεο αθύξσζεο ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ εληόο πξνζεζκίαο 60
εκεξώλ.
ε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσο επηβιεζέληνο δεκνηηθνύ θόξνπ ή ηέινπο, ν
ζηγόκελνο δεκόηεο δύλαηαη λα πξνζθύγεη ζηελ Επηηξνπή πκβηβαζηηθήο
Επηιύζεσο ησλ θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ θαη ακθηζβεηήζεσλ γηα ηε βεβαίσζε ή
αλαγλώξηζε θνξνινγηθήο απαιιαγήο ή κεηώζεσο νπνηνπδήπνηε απηνηεινύο θόξνπ,
ηέινπο, δηθαηώκαηνο, εηζθνξάο, αληηηίκνπ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη πξνζηίκνπ
κεηαμύ δήκνπ θαη θνξνινγνπκέλσλ (άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/1980, ζε ζπλδπαζκό κε
ην Ν. 505/1976).
Οινθιεξώλνληαο, επηζεκαίλεηαη, όηη, ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο
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Δηαδηθαζίαο (άξζξν 4 ηνπ Ν. 2690/1999), ε πξνζεζκία, εληόο ηεο νπνίαο
ππνρξενύληαη λα απαληήζνπλ ζε αηηήζεηο πνιηηώλ – δεκνηώλ νη ππεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ θαη ελ γέλεη ησλ θξαηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ
δηθαίνπ, είλαη 50 εκέξεο (60 εκέξεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 3 ηνπ
πληάγκαηνο). Πξνζνρή ζηηο εμαηξέζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κώδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη ζε άιινπο εηδηθνύο λόκνπο. Τπελζπκίδνπκε, επίζεο, ην
δηθαίσκα ησλ πνιηηώλ – δεκνηώλ ζηελ πξόζβαζε ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα (άξζξν 5
ηνπ Ν. 2690/1999, κε ό,ηη εμαηξέζεηο πξνβιέπνληαη), θαζώο θαη ην δηθαίσκα ηεο
πξνεγνύκελεο αθξνάζεσο ηνπ πνιίηε (άξζξν 6 ηνπ Ν. 2690/ 1999, θαζώο θαη άξζξν
20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο).
Σέινο, επηζεκαίλνπκε, όηη ζηα άξζξα 232 θαη 233 ηνπ Ν. 3852/2010
πξνβιέπνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ αζηηθή θαη πεηζαξρηθή επζύλε ησλ αηξεηώλ
ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ. Γηα δε ηελ πνηληθή επζύλε ηνπο, θαζώο θαη όισλ
αλεμαηξέησο ησλ ππαιιήισλ (όρη κόλν ησλ αηξεηώλ), ππάξρνπλ ηα θεθάιαηα ζηνλ
Πνηληθό Κώδηθα γηα ηα εγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηα ππνκλήκαηα (άξζξα 216-223) θαη
γηα ηα εγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία (άξζξα 235-263Β), ζπρλόηεξν ησλ
νπνίσλ είλαη απηό ηεο παξαβάζεσο θαζήθνληνο (άξζξν 259).

ΠΡΟΟΥΗ:Όιεο νη δηαηάμεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα νδεγό, είλαη νη
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηά ηε ζύληαμή ηνπ (9-4-2016). Ωζηόζν, ελδέρεηαη αλά πάζα
ζηηγκή, λα κεηαβιεζνύλ – ηξνπνπνηεζνύλ, θαηόπηλ λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο. Ωο
εθ ηνύηνπ, νθείιεηε λα ειέγρεηε ηπρόλ λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο, πξηλ πξνβείηε ζε
νπνηαδήπνηε ελέξγεηα.
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