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     Καλαμάτα 08/04/21
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ΔΗΜΑΡΧΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν :

1. Το άρθρο 58 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 3852/2010.

2. Το άρθρο 86 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 3463/2006.

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, όπως ισχύει.

4. Την υπ΄ αριθμ. 52114/27-4-2020 (ΑΔΑ : ΩΜΜΒΟΡΙΦ-ΓΑΑ) απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & 

Ιονίου,  με την οποία έγινε δεκτή η από 13-02-2020 προσφυγή της κ. Αγρίου 

Σταυρούλας και ακυρώθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 40/4278/31-1-2020 απόφαση 

του Δημάρχου Καλαμάτας.

5. Την υπ΄ αριθμ. 7/Πρακτικό 04/7-7-2020 απόφαση της Β΄ Ειδικής Επιτροπής του 

άρθρου 152 του ν. 3463/2006, με την οποία απορρίφθηκαν προσφυγές του 

Δήμου Καλαμάτας και της κ. Κουράκλη Παναγιώτας κατά της παραπάνω (υπό 4) 

απόφασης.

6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6928+ 42415/11-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΜ2ΟΡ1Φ-Ε7Α) απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία κρίθηκε : « … Επειδή, με την αρ. 7/Πρακτικό 

4β/07-07-2020 απόφαση της Β΄ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 
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3463/06, απορρίφθηκε η από 09-06-2020 (α.π. 33/09-06-2020 στην Επιτροπή) 

προσφυγή του ΟΤΑ α΄ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Καλαμάτας» κατά της 

με αρ. πρωτ. 52114/27-04-2020 απόφασης του Συντονιστή …. Με την οποία είχε 

ακυρωθεί η αρ. πρωτ. 40/4278/31-01-20 απόφαση του Δημάρχου Καλαμάτας 

(ΑΔΑ : ΨΦ82ΩΕΕ-ΚΒΚ, κατόπιν προσφυγής της κας Αγρίου Σταυρούλας, με την 

οποία οριζόταν ως Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Δήμου Καλαμάτας η 

κα Κουράκλη Παναγιώτα του Νικολάου, αντί της προσφεύγουσας. … Με την από 

25-05-2020 αίτησή της η κα. Κουράκλη Παναγιώτα του Νικολάου παραιτείται 

από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας του Δήμου Καλαμάτας σε συμμόρφωση 

της αρ. 7/Πρακτικό 4β/07-07-2020 απόφασης της Β΄ Ειδικής Επιτροπής του 

άρθρου 152 του ν. 3463/06 και η θέση έκτοτε παραμένει κενή. Επειδή, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 & 4 του άρθρου 100 του ν. 3584/07 

περιγράφεται η διαδικασία αυτοδίκαιης αναπλήρωσης Προϊσταμένου Γενικής 

Διεύθυνσης σε περίπτωση κένωσης της θέσης προϊσταμένου οργανικής 

μονάδας. Ως εκ τούτου, η υπό κρίση προσφυγή πρέπει να κριθεί ως νόμω 

βάσιμη και να γίνει αποδεκτή κατά τον ισχυρισμό που αφορά στην παράλειψη 

οφειλόμενης ενέργειας. Για τους ανωτέρω λόγους αποφασίζουμε: 

Αποδεχόμαστε την από 20-11-2020  ειδική διοικητική προσφυγή της Αγρίου 

Σταυρούλας του Νικολάου, υπάλληλο του Δήμου Καλαμάτας, κατά παράλειψης 

οφειλόμενης ενέργειας του Δημάρχου Καλαμάτας, για τους αναφερόμενους 

λόγους…».

7. Το άρθρο 231 παρ. 1 του ν. 3852/2010, σύμφωνα με το οποίο «Τα συλλογικά 

και μονομελή όργανα των δήμων και των περιφερειών, καθώς και τα νομικά 

πρόσωπα και οι σύνδεσμοι αυτών έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης χωρίς 

καθυστέρηση προς τις αποφάσεις του Επόπτη Ο.Τ.Α. που εκδίδονται σύμφωνα 

με τα άρθρα 225 έως 228».
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Για τους παραπάνω λόγους: 

1.  Σε συμμόρφωση, κατ΄ άρθρο 321 παρ. 1 του ν. 3852/2010, με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

6928+42415/11-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΜ2ΟΡ1Φ-Ε7Α) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, καθήκοντα 

Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης του Δήμου Καλαμάτας, κατά 

το άρθρο 100 παρ. 1 & 4 του ν. 3584/2007, αναλαμβάνει η μόνιμη υπάλληλος του 

Δήμου Καλαμάτας κ. Αγρίου Σταυρούλα του Νικολάου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών 

Μηχανικών, με παράλληλη άσκηση των καθηκόντων της ως Προϊσταμένης της 

Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

2. Τα καθήκοντα της ανωτέρω ορίζονται εκ του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Καλαμάτας, όπως ισχύει.

Η παρούσα ισχύει από την  09/04/21 και κοινοποιείται στο Γραφείο Δημάρχου, στους 

Αντιδημάρχους, στη Γενική Γραμματέα,  στην αναφερόμενη υπάλληλο και 

γνωστοποιείται σε όλες τις Διευθύνσεις και τα Ν.Π. του Δήμου Καλαμάτας.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

Αθανάσιος Π. Βασιλόπουλος
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