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                                               Α Π Ο Φ Α Σ Η         

        Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
                            ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

     

   Έχοντας υπόψη:
 1.Τις διατάξεις

     α)  των  άρθρων 214,227,238 και 280 του Ν.3852/2010( ΦΕΚ 87/07-06-2010)  
΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα  Καλλικράτης ΄΄,  όπως αντικαταστάθηκαν  και  τροποποιήθηκαν  με  
τον Ν.4555/2018 και ισχύουν.
      β) Τις διατάξεις του Π.Δ  142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.   
     γ) Την υπ. αρ. 15 Εγκύκλιο ( αρ. πρωτ. 5370/02-02-2011) του Υπουργείου  
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
    δ)  Τις  διατάξεις  των  άρθρων  28  και  28Α του  Ν.4325/2015  (ΦΕΚ  Α΄47)  
«Εκδημοκρατισμός  της  Διοίκησης-Καταπολέμηση  Γραφειοκρατίας  και  
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
    ε) Την αρ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/26-05-2017) απόφαση του  
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Μακεδονίας-Θράκης.
   στ) Την  αριθ.  35748/30-05-2017(ΦΕΚ1971/  Β΄/07-06-2017)  απόφαση  του  
Συντονιστή   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –Θράκης  περί  ανάθεσης  
άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Μακεδονίας-Θράκης  και  παροχής  εξουσιοδότησης  υπογραφής  πράξεων  και  
εγγράφων  «Με  εντολή  Συντονιστή»  στους   Προϊσταμένους  των  οργανικών  
μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.
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ζ) Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Ν.Δ 2573/1953 (ΦΕΚ 241/Α/1953) «Περί  
αλλαγής επωνύμου και πρόσληψης επωνύμου, πατρωνύμου και μητρωνύμου,»  
όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν.2130/1993 (ΦΕΚ  
62/Α΄/1993) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9, παρ.9 του Ν.2307/1995 (ΦΕΚ  
113/Α΄/1995) .
η)  Την με αρ.Φ423014/12167/28-06-1995 (ΦΕΚ 608/τ.Β/12-07-1995) απόφαση  
του Υπουργού Εσωτερικών « Προϋποθέσεις και τρόπος πρόσληψης και αλλαγής  
επωνύμου και πρόσληψης πατρωνύμου και μητρωνύμου». 
θ)  Τα με αρ.Φ.131360/12583/12/28-05-2012,  Φ.131360/34389/12/07-01-2013  
και  Φ.ΤΑΔΚ/282/06-04-2017  έγγραφα  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  περί  
αλλαγής επωνύμου. 
ι)  Το  άρθρο  34  (μεταβολή  επωνύμου)  του  Ν.4674/2020  (ΦΕΚ  53/Α΄/11-03-
2020).
κ)  Τα άρθρα 1505 (επώμυμο των τέκνων), 1506 (επώνυμο του τέκνου χωρίς  
γάμο  των  γονέων  του)  και  1515  (τέκνα  χωρίς  γάμο  των  γονέων  τους-περί  
γονικής μέριμνας) του Αστικού Κώδικα.

2. Την αρ. 1432/2020 απόφαση του Αντιδημάρχου Δ.ΟΙ.Π.Δ.Η.Δ Μαρωνείας-Σαπών  
με την οποία απορρίφθηκε η με αρ. 3408/02-09-2020 αίτηση της Μποσταντζίδου  
Μαρίας, με την οποία ζητούσε, ως ασκούσα αποκλειστικά την γονική μέριμνα της  
ανήλικης κόρης της Μπαϊμπούρντη Πολυξένης του Μπαϊμπούρντη Ολύμπιου,  την  
αλλαγή  του  επωνύμου  της  τελευταίας  από  «ΜΠΑΪΜΠΟΥΡΝΤΗ»  (πατρικό)  σε  
«ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΙΔΟΥ» (μητρικό).
 3.  Την  από  28-09-2020  προσφυγή  της  Μποσταντζίδου  Μαρίας,  κατά  της  αρ.  
1432/2020 απόφασης του Αντιδημάρχου Δ.ΟΙ.Π.Δ.Η.Δ Μαρωνείας-Σαπών.
 4. Το αρ. 7059/05-10-2020 έγγραφο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.
 5.  Επειδή   σύμφωνα   με τις διατάξεις του άρθρου 227 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/7-6-2010):  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως αντικαταστάθηκε και  ισχύει  από το  
άρθρο  118  του  Ν.4555/2018  (ΦΕΚ  133/Α΄/2018)  ορίζονται  τα  εξής:  «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  ΟΤΑ,  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 ΟΤΑ μέσα σε  
προθεσμία  δεκαπέντε  (15)  ημερών…..5.  Ο  Επόπτης  ΟΤΑ  αποφαίνεται  επί  της  
προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της.  
Αν  παρέλθει  η  ανωτέρω προθεσμία  χωρίς  να εκδοθεί  απόφαση θεωρείται  ότι  η  
προσφυγή έχει σιωπηρών απορριφθεί.
Επειδή,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 238 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ  
87/Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  από  το  
άρθρο 131 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) ορίζονται τα εξής: « 1.Μέχρι την  
έναρξη λειτουργίας της Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα  
άρθρα  225  έως  227,  ασκείται  από  το  Συντονιστή  της  οικείας  Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης και  τις  Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 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) που βρίσκονται  
στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης…»
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4325/2015 ορίζεται ότι: «όπου  
στην  κείμενη  νομοθεσία  αναφέρεται  Γενικός  Γραμματέας  της  Αποκεντρωμένης  
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Διοίκησης  ή  Γενικός  Γραμματέας  Περιφέρειας  νοείται,  από  το  διορισμό  του,  ο  
Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Στις  28-09-2020  κατατέθηκε  στην  υπηρεσία  μας  προσφυγή  από  την  κ.  
Μποσταντζίδου  Μαρία  κατά  της  αρ.  1432/2020  απόφασης  του  Αντιδημάρχου  
Δ.ΟΙ.Π.Δ.Η.Δ Μαρωνείας-Σαπών, εντός της νόμιμης προθεσμίας των δεκαπέντε(15)  
ημερών και με έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας, είναι τυπικά παραδεκτή και  
πρέπει  να  εξεταστεί.  Με την  εν  λόγω απόφαση  του  Αντιδημάρχου Δ.ΟΙ.Π.Δ.Η.Δ  
Μαρωνείας-Σαπών είχε απορριφθεί η  αίτηση της Μποσταντζίδου Μαρίας, με την  
οποία ζητούσε, ως ασκούσα αποκλειστικά την γονική μέριμνα της ανήλικης κόρης  
της  Μπαϊμπούρντη  Πολυξένης  του  Μπαϊμπούρντη  Ολύμπιου,  την  αλλαγή  του 
επωνύμου  της  τελευταίας  από  «ΜΠΑΪΜΠΟΥΡΝΤΗ»  (πατρικό)  σε  
«ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΙΔΟΥ» (μητρικό).
Επειδή,  στο άρθρο  μόνο του  ν.  δ/τος 2573/1953 «περί  αλλαγής επωνύμου  και  
προσλήψεως επωνύμου, πατρωνύμου και μητρωνύμου» (Α΄241), όπως ισχύει μετά  
την αντικατάστασή του από το άρθ.  9 παρ.  9 ν.  2307/1995 (Α΄113),  ορίζονται,  
μεταξύ άλλων, ότι «1. Η πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου…γίνεται με απόφαση του  
Νομάρχη…3. Με αποφάσεις  του Υπουργού Εσωτερικών,  που δημοσιεύονται  στην  
Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  μπορούν  να  καθορίζονται  λεπτομέρειες  για  τις  
προϋποθέσεις και τον τρόπο πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου….» Στο δε σχετικό  
με την αλλαγή επωνύμου Κεφάλαιο Γ΄ της – εκδοθείσης κατ’ εξουσιοδότηση της ως  
άνω διατάξεως – υπ’ αριθ. Φ. 42301/12167/28.6.1995 αποφάσεως του Υφυπουργού  
Εσωτερικών  (ΦΕΚ  Β΄  608),  ορίζονται  τα  εξής  :  «1.  Για  την  αλλαγή  επωνύμου  
υποβάλλεται  στο  νομάρχη  αίτηση  του  ενδιαφερομένου  … στην  οποία  πρέπει  να  
ορίζεται  λεπτομερώς  ο  σκοπός  για  τον  οποίο  επιδιώκεται  η  μεταβολή  και  να  
δηλώνεται το επώνυμο του οποίου ζητείται η πρόσληψη. Η αίτηση αυτή απευθύνεται  
στο νομάρχη, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα, στο  
μητρώο αρρένων ή το δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένος ο ενδιαφερόμενος.  
…  2.  Ο  νομάρχης  παραγγέλλει,  με  δαπάνη  του  ενδιαφερομένου,  τη  δημοσίευση  
περίληψης  της  αίτησης  αλλαγής  επωνύμου  σε  μία  εφημερίδα  από  αυτές  που  
εκδίδονται στην πρωτεύουσα ή την περιφέρεια του νόμου, ή γειτονικού νομού. Η  
περίληψη πρέπει να περιέχει ακριβή σημείωση περί του ονόματος, επαγγέλματος,  
τόπου και έτους γέννησης και κατοικίας του ενδιαφερομένου, περί του επωνύμου, η  
απόκτηση του οποίου επιδιώκεται,  ως και  πρόσκληση σε κάθε αντιτιθέμενο  στη  
ζητούμενη αλλαγή, όπως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από της δημοσιεύσεως,  
υποβάλει στο Νομάρχη τις αντιρρήσεις του. 3. Μετά την πάροδο της προθεσμίας  
των δεκαπέντε (15) ημερών, ο νομάρχης εκδίδει  αιτιολογημένη απόφαση με την  
οποία  αποδέχεται  ή  απορρίπτει  την  αίτηση.  Με  την  ίδια  απόφαση,  ο  νομάρχης  
αποφαίνεται συγχρόνως και επί των αντιρρήσεων που τυχόν έχουν υποβληθεί κατά  
της  ζητούμενης  αλλαγής.  Η  απόφαση του  νομάρχη  με  την  οποία  αποδέχεται  τη  
ζητηθείσα αλλαγή επωνύμου, κοινοποιείται στις αρχές που τηρούν δημοτολόγιο και  
μητρώο αρρένων, στο γραφείο ποινικού μητρώου του οικείου Πρωτοδικείου, στην  
Εισαγγελία  και  Αστυνομικές  Αρχές  του τόπου κατοικίας  του  ενδιαφερόμενου  και  
στον ενδιαφερόμενο για να την προσκομίσει στην Αστυνομική Αρχή του τόπου της  
κατοικίας του, κατά την έκδοση δελτίου ταυτότητος. 4. …». 
Επειδή,  με  το  άρθρο  94 παρ.6  περ.  26  του ν.3852/2010 (Α΄87)  η  αρμοδιότητα  
σχετικά με την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου μεταβιβάσθηκε στους Δήμους.
 Επειδή  σύμφωνα με την αρ. Φ 42301/12167/28-06-1995 απόφαση του Υπουργού  
Εσωτερικών ορίζεται ότι « ο Νομάρχης εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με την οποία  
αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. Με την ίδια απόφαση, ο Νομάρχης αποφαίνεται  
συγχρόνως  και  επί  των  αντιρρήσεων  που  τυχόν  έχουν  υποβληθεί  κατά  της  
ζητούμενης αλλαγής».
 Επειδή,  σύμφωνα  με  το  αρ.  Φ131360/972/2013  έγγραφο  του  Υπουργείου  
Εσωτερικών ως  σοβαροί  λόγοι  νοούνται  μόνο τα  ψυχικά προβλήματα,  τα  οποία  
δημιουργούνται από επώνυμα κακόηχα, προκαλούντα τη θυμηδία ή περιφρόνηση,  
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δυσχερή στην προφορά ή ξενικά, κακής φήμης συνεπεία πράξεων άλλου προσώπου  
και αντίθετα προς στις περί ηθικής αντιλήψεις της κοινωνίας.
 Επειδή  σύμφωνα  με  το  αρ.  Φ131360/12583/12/28-05-2012  έγγραφο  του  
Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται: « Η διοικητική αλλαγή επωνύμου είναι δυνατή  
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου μόνου του Ν.Δ 2573/1953 όπως τροποποιήθηκε  
και  ισχύει,  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  της  παρ.6  του  άρθρου  94  του  
Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η αλλαγή επωνύμου προστίθεται πλέον στις  
αρμοδιότητες  των Δήμων. Ωστόσο η αρμοδιότητα του Δημάρχου για την αλλαγή  
επωνύμου, είναι περιορισμένη και αφορά στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες  
δεν  υφίσταται  σχετική  ρύθμιση  από  τις,  αναγκαστικού  δικαίου,  διατάξεις  του  
Αστικού Κώδικα περί επωνύμου, οι οποίες είναι ειδικές και κατισχύουν των γενικών  
διατάξεων  για  πρόσληψη  και  αλλαγή  επωνύμου  του  ανωτέρω  νομοθετικού  
διατάγματος.»  
 Επειδή  κατά  την  ενάσκηση  της  σχετικής  αρμοδιότητάς  του,  ο  Νομάρχης  (ήδη  
Δήμαρχος),  ασκών  ορθώς  την  ανήκουσα  σ’  αυτόν  διακριτική  εξουσία  (βλ.  ΣτΕ  
1309/1951, 1862/1952), οφείλει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, προπαντός, να  
εκτιμά τους λόγους που επικαλείται ο αιτούμενος τη μεταβολή του επωνύμου και να  
αποφαίνεται, ενόψει της σοβαρότητας των λόγων αυτών, εάν ενδείκνυται ή όχι η  
ζητουμένη μεταβολή, αιτιολογώντας ειδικώς, από την άποψη αυτή, την απόφασή  
του  (ΣτΕ  ΣτΕ  962/2011  7μ,  2567/2002,  1676/2001,  βλ.  και  ΣτΕ 2906,  46/1996,  
3659/1987, 221/1962, 852/1957), μεταξύ, δε, των λόγων αυτών περιλαμβάνονται  
και  οι  αναφερόμενοι  στην  κοινωνική  κατάσταση  του  ενδιαφερομένου  (βλ.  ΣτΕ  
4317/2011), στην  ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και στην  ανεμπόδιστη  
ανάπτυξη  της  προσωπικότητάς  του  (ΣΤΕ  3935/2007)  καθώς  και  οι  ψυχολογικοί  
λόγοι   (βλ.  ΣτΕ  962/2011,  3823/2012),  έχει  γίνει,  δε,  δεκτό  ότι  μεταξύ  των  
σοβαρών λόγων που επιτρέπουν την αλλαγή του επωνύμου συμπεριλαμβάνονται τα  
ψυχικά  προβλήματα,  τα  οποία  δημιουργούνται  από  επώνυμο  κακόηχο,  (ΣτΕ  
962/2011,  1651/2009),   επώνυμο  το  οποίο  προκαλεί  θυμηδία  ή  περιφρόνηση,  
δυσχερές  στην προφορά,  κακής φήμης συνεπεία  πράξεων άλλου προσώπου και  
αντίθετο προς τις περί ηθικής αντιλήψεις της κοινωνίας, γίνεται επίσης δεκτό ότι  
είναι  δυνατή  η  αλλαγή  επωνύμου  από  ελληνικό  σε  ξενικό,  οι  λόγοι  όμως  που  
οδηγούν στην αλλαγή αυτή θα πρέπει να συνδέονται με έναν από του λόγους που  
αναφέρονται  πιο  πάνω ως  σοβαροί  προκειμένου  να  είναι  δυνατή  η  αλλαγή  του  
επωνύμου  δια  της  διοικητικής  οδού  βάσει  του  Ν.Δ.  2573/53  (ΣτΕ  1676/01,  
3823/2012). 
Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, το επώνυμο «Μπαϊμπούρντη» που φέρει το  
ανήλικο τέκνο της προσφεύγουσας, προσκτήθηκε νομίμως, δεν είναι κακόηχο, ούτε  
δυσχερές στην προφορά ούτε προσκρούει στο ηθικό ή θρησκευτικό αίσθημα ή στην  
έννομη τάξη και ως εκ τούτου δεν υφίσταται επαρκές έρεισμα για την αλλαγή του.  
Επειδή,  οι  ψυχολογικοί  λόγοι  που  επικαλείται  η  προσφεύγουσα,  αποτελούν  
υποκειμενικές  εκτιμήσεις  της,  και  δεν  θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί  ότι  συνιστούν  
εξαιρετική περίπτωση ή ιδιαίτερη ανάγκη, όπως απαιτεί ο νόμος, για την μεταβολή  
του.
Επειδή περαιτέρω σύμφωνα με τα άρθρα του Αστικού Κώδικα:
Α.1505 (Επώνυμο των τέκνων): «Οι γονείς υποχρεούνται να έχουν προσδιορίσει το  
επώνυμο των τέκνων τους με κοινή αμετάκλητη δήλωση τους. Η δήλωση γίνεται  
πριν από το γάμο, είτε σε συμβολαιογράφο είτε σε λειτουργό, ενώπιον του οποίου  
θα  τελεστεί  ο  γάμος.  Ο  λειτουργός  οφείλει  να  ζητήσει  τη  σχετική  δήλωση.  Το  
οριζόμενο επώνυμο, κοινό για όλα τα τέκνα, μπορεί να είναι είτε το επώνυμο του  
ενός από τους γονείς είτε συνδυασμός των επωνύμων τους, που όμως σε καμία  
περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα. Αν οι γονείς  
παραλείψουν να δηλώσουν το επώνυμο των τέκνων τους, σύμφωνα με τους όρους  
των προηγούμενων παραγράφων, τα τέκνα έχουν το επώνυμο του πατέρα τους».
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Β.  1506  (Επώνυμο  του  τέκνου  χωρίς  γάμο  των  γονέων  του):  «Το  τέκνο  που  
γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του παίρνει το επώνυμο της μητέρας του. Ο  
σύζυγος της μητέρας μπορεί να δώσει στο τέκνο, με συμβολαιογραφικό έγγραφο,  
το επώνυμο του στη θέση του εώς  τότε επωνύμου του τέκνου ή επιπρόσθετα, αν  
συναινέσουν σ’  αυτό, κατά τον ίδιο τύπο η μητέρα και  το τέκνο. Σε περίπτωση  
επιγενόμενου γάμου των γονέων του τέκνου εφαρμόζονται ως προς τα επώνυμο  
του, εφόσον  αυτό είναι ανήλικο, οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. Αν γίνει  
αναγνώριση, εκούσια ή δικαστική, το ενήλικο τέκνο ή, αν αυτό είναι ανήλικο, οι  
γονείς του ή και ένας από αυτούς ή ο επίτροπός του δικαιούνται, μέσα σε προθεσμία  
ενός έτους από την ολοκλήρωση της  αναγνώρισης, να προσθέσουν, με δήλωση στο  
ληξίαρχο,  το  πατρικό  επώνυμο  στο  επώνυμο  του  τέκνου.  Αν  στη  δήλωση  
προβαίνουν οι δύο γονείς από κοινού, μπορούν να προσδιορίσουν το νέο επώνυμο  
του τέκνου σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του προηγούμενου άρθρου». 
Επειδή,  βάσει του άρθρου 34 του Ν.4674/2020 «Η διάταξη του άρθρου 1505 του  
Αστικού  Κώδικα  δεν  εμποδίζει  την  μεταβολή  του  επωνύμου  του  τέκνου  κατ'  
εφαρμογή  της  διοικητικής  διαδικασίας  που  προβλέπεται  στο  ν.δ. 2573/1953 (Α'  
241),  εφόσον  συντρέχουν  σοβαροί  επιγενόμενοι  λόγοι  που  δικαιολογούν  τη  
μεταβολή αυτή», επομένως γίνεται ρητή αναφορά μόνο στο άρθρο 1505 του Αστικού  
Κώδικα.
Επειδή, η εξεταζόμενη περίπτωση εμπίπτει στις διατάξεις 1506 του Αστικού Κώδικα.

   
  Εν όψει των ανωτέρω, 

                                          
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Απορρίπτουμε την 28-09-2020 προσφυγή της Μποσταντζίδου Μαρίας, κατά  
της αρ. 1432/2020 απόφασης του Αντιδημάρχου Δ.ΟΙ.Π.Δ.Η.Δ Μαρωνείας-
Σαπών,  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  στο  σκεπτικό  της  παρούσας  
απόφασης.
Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί, από οποιονδήποτε έχει έννομο  
συμφέρον,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  152  του  Ν3463/2006  
ενώπιον  της  Ειδικής  Επιτροπής  του  άρθρου  152  του  ιδίου  νόμου  εντός  
προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση  
της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

       
  
Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ 

                                        Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος Τμήματος
                                                                                                         
                                                                                   
                                                     Κωνσταντίνος Μπλέτσας
                                                             
                                                                            
    K  ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
1. Δήμος Μαρωνείας- Σαπών ( επί αποδείξει)

     2.Μποσταντζίδου Μαρία
       Λυόμενα αρ. Β8
       Δήμου Μαρώνειας-Σαπών  ( επί αποδείξει)

      

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2573%2F1953
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