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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 Ο  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έχοντας Υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 108 «Αρχές - Έκταση - Περιεχόμενο κρατικής εποπτείας - Αντικατάσταση του 
άρθρου 214 του ν. 3852/2010», οι διατάξεις του άρθρου 131 «Αντικατάσταση του άρθρου 238 του 
ν.3852/2010», οι διατάξεις των παρ.1, 4 και 5 του άρθρου 132 «Καταργούμενες και μεταβατικές 
διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ'  του ν. 4555/18. 
2.Τις διατάξεις του Π.Δ.138/10 (ΦΕΚ 231 Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκ/νης Δ/σης Θεσσαλίας Στ. 
Ελλάδας». 
3. Τις διατάξεις  των άρθρων 186 & 191 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», 
ως ισχύουν  . 
4.Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις». 
5.Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε άρθρο 28 Α στον ν.4325/15. 
6.Την αριθ. 13917/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 
διορισμού Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.  
7.Την αριθμ.1674/21-02-2018 Εγκύκλιο 8  ΥΠ.ΕΣ. με θέμα :«Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου με 
συμμετοχή προέδρου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας»   
8. Τις διατάξεις του Ν. 4555/18  Άρθρο 116 «Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας - Αντικατάσταση του 
άρθρου 225 του ν. 3852/2010» 
9. Την με αρθμ 27/21-8-2018 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού 
και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων 
μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α' 
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87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α'133) (Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι"») 
10.Την με αρθμ 20524/210707/12-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεάς 
Ελλάδας περί αναπλήρωσης Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
11. Την  με αριθμ 390/2018 (ΑΔΑ :Ψ1ΧΜΩΕ7-ΩΣ4) απόφαση  του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου 
Ιστιαίας – Αιδηψού  με θέμα : Αγορά οικοπέδου επέκτασης του Γηπέδου Ωρεών για την δημιουργία 
υποδομών    »    
 
Αφού σκεφτήκαμε :  

-Επειδή,, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 Ν. 4555/18 - αντικατάσταση του άρθρου 225 του Ν. 
3852/2010, : 1.Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: 
… (γ) την αγορά και εκποίηση ακινήτων… Ακόμη, η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας 
συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι 
αναγκαία για τη νόμιμη έκδοσή της … ενώ ο Ελεγκτής ελέγχει αυτή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30  
ημερών από την περιέλευσή της και εκδίδει υποχρεωτικά πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η 
πράξη είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται.  

-  Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  131 του ν. 4555/18  το άρθρο 238 του ν. 3852/2010 
αντικαθίσταται ως εξής: 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 
Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 
114), οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση, 2. Όπου στα ανωτέρω άρθρα αναφέρεται ο Επόπτης Ο.Τ.Α., κατά το μεταβατικό διάστημα, 
νοείται ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όπου αναφέρεται ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. της ΑΥΕ Ο.Τ.Α., νοείται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας ή της αντίστοιχης Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η εποπτεία των Ο.Τ.Α. της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όπου αναφέρεται υπάλληλος της ΑΥΕ Ο.Τ.Α., νοείται υπάλληλος της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

 -Επειδή, η κρινόμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  Ιστιαίας – Αιδηψού περιήλθε στην Υπηρεσία μας 
στις 21-12-2018   λαμβάνοντας τον ΑΠ 3670/217731  , συνοδευόμενη από το 17-12-2018  αποδεικτικό 
δημοσίευσής της στο δημοτικό κατάστημα και ανάρτησή της στη διαύγεια με (ΑΔΑ :Ψ1ΧΜΩΕ7-ΩΣ4)   στις 
19-12-2018. 
 
 -Επειδή, εν προκειμένω, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού   με την αριθμ. 390/2018 
(ΑΔΑ :Ψ1ΧΜΩΕ7-ΩΣ4) απόφαση του, εγκρίνει,  με ψήφους έντεκα  ( 11)   υπέρ  της Αγοράς οικοπέδου 
επέκτασης του Γηπέδου Ωρεών για την δημιουργία υποδομών , αφού οι κ.κ δημοτικοί σύμβουλοι  
1.Χριστοφάκης Εμμανουήλ ,2.Σωτήριος Πανουργιάς , 3.Αγγελος Μισιρλής ,4.Άννα Λουκατζικου , 
5.Βασίλειος Δημόπουλος  και 6. Ουρανία Παπανδρέου     είχαν αποχωρήσει  πριν την ψήφιση του θέματος 
    
 -Επειδή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 191 «Αγορά ακινήτων» του Ν.3463/2006 
ορίζονται τα εξής: «1. Οι διατάξεις του άρθρου 186 εφαρμόζονται αναλόγως για την αγορά ιδιωτικών 
ακινήτων εκ μέρους των Δήμων και των Κοινοτήτων. Ειδικά στην περίπτωση αγοράς ακινήτου, όπου 
σύμφωνα με το άρθρο 186§6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας 
αξίας του από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών ως προϋπόθεση για την κατάρτιση της σύμβασης 
μεταβίβασης της κυριότητας, το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, με απόφαση του που λαμβάνεται με 
την πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του, μπορεί να κρίνει ότι το ακίνητο αυτό είναι το μόνο 
κατάλληλο για την εκπλήρωση δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού και να αποφασίσει την απευθείας αγορά. 
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Όπου, όμως, δεν προβλέπεται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου κατ` άρθρο 186 παρ. 6 του 
ΔΚΚ, τότε η κρίση περί του ότι το ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο, καθώς και η απόφαση για την 
απευθείας αγορά, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού ή Κοινοτικού 
Συμβουλίου. 2. Επιτρέπεται η αγορά κτίσματος έτοιμου προς χρήση με το λειτουργικό του εξοπλισμό, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας. Για τον σκοπό αυτόν 
καταρτίζεται προσύμφωνο αγοραπωλησίας ακινήτου, το οποίο προβλέπει την κατάρτιση οριστικής 
σύμβασης μεταβίβασης και την παράδοση του οικοδομήματος εντός της προβλεπόμενης, από τη 
διακήρυξη, προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους αυτής». 
 
 -Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2690/1999 ΚΔΚ  η αιτιολογία μιας ατομικής 
διοικητικής πράξης πρέπει να είναι σαφής, ειδική και επαρκής. Κατά τη νομολογία δε του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, πράξη που εκδόθηκε χωρίς να παραθέτει την ισχύουσα διάταξη νόμου που εφαρμόστηκε 
είναι πλημμελής (Σ.τ.Ε 40/1964, 2027/1986, 2732/1990, 171/2002) περαιτέρω δε, έχει παγίως γίνει δεκτό 
ότι ειδική και επαρκής αιτιολογία υπάρχει όταν στο σώμα της πράξεως γίνεται αναφορά των 
εφαρμοζομένων κανόνων δικαίου, της διαπίστωσης ότι συντρέχουν οι πραγματικές και νομικές 
καταστάσεις ενόψει των οποίων επιβάλλεται ή επιτρέπεται η έκδοση της πράξης κατ΄  εφαρμογή των 
κανόνων αυτών, της εκτίμησης των σχετικών πραγματικών περιστατικών, καθώς και των σκέψεων του 
διοικητικού οργάνου που το οδήγησαν στην έκδοση ή την παράλειψη της έκδοσης της πράξης.    
 
 -Επειδή, από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει ότι, για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων 
εκ μέρους των Δήμων και των Κοινοτήτων διενεργείται, κατά κανόνα, δημοπρασία, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η διασφάλιση των συμφερόντων αυτών με την επιλογή του καταλληλότερου και συμφερότερου 
από οικονομική άποψη ακινήτου. Κατ’ εξαίρεση και μόνο, είναι δυνατή η απευθείας αγορά ακινήτου από 
τους δήμους στην περίπτωση που το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο κρίνει με νόμιμη, ήτοι ειδική και πλήρη, 
αιτιολογία ότι το ακίνητο αυτό είναι το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση του δημοτικού σκοπού, για 
τον οποίο προορίζεται (βλ. Ελ.Συν., πράξ., VII Τμ. 14/2014). Η απόφαση αυτή, προκειμένου περί αγοράς 
ακινήτου, όπου ως προϋπόθεση για την κατάρτιση της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας, απαιτείται 
η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (και πλέον, μετά τη διακοπή 
παροχής υπηρεσιών αυτού, από εκτιμητές, οι οποίοι ανήκουν στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το ν.4152/09-05-
13, παράγραφος Γ΄- Ρυθμίσεις για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών, ΦΕΚΑ’107), λαμβάνεται με την 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών σε κάθε 
άλλη περίπτωση (βλ. Ε.Σ.πράξ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο VII Τμ. 174/2010, 128/2012, 379/2013, 130/2015). 
Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου, είτε με δημοπρασία, είτε απευθείας, δεν αποκλείεται η προηγούμενη 
έρευνα της τοπικής αγοράς προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη κατάλληλων και πρόσφορων ακινήτων, 
χωρίς να απαιτείται προς τούτο η τήρηση ορισμένης διαδικασίας, σε περίπτωση δε που κρίνονται 
κατάλληλα περισσότερα του ενός από αυτά, δεν αποκλείεται, περαιτέρω, κατά τη διαδικασία της 
απευθείας αγοράς, η εκτίμηση της αξίας τους από τα εσωτερικά όργανα αυτού, η συγκριτική αξιολόγησή 
τους, τόσο από την άποψη της καταλληλότητας τους, όσο και από την άποψη της προκαλούμενης 
οικονομικής επιβάρυνσης του οικείου Ο.Τ.Α. σε περίπτωση αγορά τους. Ως εκ τούτου αναγκαία 
προϋπόθεση συνιστά η προηγούμενη λήψη ειδικά αιτιολογημένης απόφασης από το οικείο δημοτικό 
συμβούλιο για την έγκριση της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας αγοράς με την 
ταυτόχρονη διατύπωση κρίσης περί της καταλληλότητας και μοναδικότητας του συγκεκριμένου ακινήτου 
για την εκπλήρωση του δημοτικού σκοπού. (βλ. Ε.Σ. Πράξ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο VII Τμ.172/2011, 
48/2012, πρβλ.Πράξ.VII Τμ. 14, 15/2006, 118/2011). 
 
-Επειδή περαιτέρω, και σύμφωνα με την προαναφερόμενη Εγκύκλιο 8/2018 του ΥΠΕΣ σε ότι αφορά τον 
υπολογισμό της απαρτίας και τη λήψη απόφασης σε συνεδρίαση όπου συμμετέχει πρόεδρος δημοτικής ή 
τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας, ισχύουν τα εξής: 
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Η απαρτία των μελών του δημοτικού συμβουλίου για την έναρξη της συνεδρίασης υπολογίζεται, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη ο πρόεδρος της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας, 
και θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα της συνεδρίασης (βλ. ειδικότερα άρθρο 96, παρ. 6 του 
ΚΔΚ). Ενώ, η ψήφος του προέδρου του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου 
κοινότητας είναι ισότιμη με την ψήφο των δημοτικών συμβούλων κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας 
και προσμετρείται στον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη της απόφασης. Είναι ευνόητο 
ότι ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας ή ο εκπρόσωπος κοινότητας έχει δικαίωμα ψήφου μόνο 
για τα ζητήματα που αφορούν την κοινότητα την οποία εκπροσωπεί. Στο πρακτικό συνεδρίασης του 
δημοτικού συμβουλίου θα καταγραφεί η παρουσία του προέδρου και θα αναφερθεί η ψήφος που έδωσε 
(άρθρα 95 παρ.7 του ΚΔΚ και 67 παρ.8 Ν.3852/2010).   
 
Επειδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, προκύπτει ότι,  
: α) η με ρθμ 390/2018 (ΑΔΑ :Ψ1ΧΜΩΕ7-ΩΣ4) απόφαση  του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – 
Αιδηψού  με θέμα : Αγορά οικοπέδου επέκτασης του Γηπέδου Ωρεών για την δημιουργία υποδομών       
 δεν ελήφθη  με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ΔΣ  και με την πλειοψηφία των δύο τρίτων 
(2/3) αυτού ,  αφού  για τη λήψη της  υπέρ ψήφισαν  (11)  έντεκα  Δημοτικοί Σύμβουλοι  καθώς δεν 
συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός θετικών ψήφων ο οποίος θα ήταν, κατ’ ελάχιστον, δεκαεννέα 
(19) θετικές ψήφοι επί συνόλου 28  δηλ. 27: τα μέλη του ΔΣ + 1: ο Πρόεδρος Τ.Κ. ο οποίος δεν 
προσκαλέστηκε και δεν παρίστατο στην συνεδρίαση . 
β)  στη συνεδρίαση αυτή   του δημοτικού συμβουλίου   ,  δεν προσκαλέστηκε και δεν παρίσταται ο  
πρόεδρος  της τοπικής  κοινότητας   Ωρεών        αφού   ήταν  ειδικό  θέμα , που αφορούσε   την  αντίστοιχη 
κοινότητα,  κατά παράβαση  των διατάξεων  του άρθρου 67  παρ. 8 του ν. 3852/2010  και της πάγιας  
νομολογίας  του ΣΤΕ  (πρβλ. ΣτΕ 3040/2011 σκ.8 ) και (ΣτΕ 2185/2012) όπως αναλύθηκε παραπάνω.  
 

Για τους λόγους αυτούς 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

        Ακυρώνουμε την με αρθ.   390/2018 (ΑΔΑ :Ψ1ΧΜΩΕ7-ΩΣ4) απόφαση  του δημοτικού συμβουλίου 
του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού  με θέμα : Αγορά οικοπέδου επέκτασης του Γηπέδου Ωρεών για την 
δημιουργία υποδομών   ως μη νόμιμη, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης 
απόφασης . 
 Κατά της παρούσης  απόφασης   μπορεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή 
εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής 
ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/06. 

 

             
 
 
 

                                                                                                                    Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ       
                                                                                                                                 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

                                                      θΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Νικόλαος Ντίτορας     
 

Κοιν.  
Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού        

http://www.dimosnet.gr/images/site/2/75660_ste_2185-2012_tm._b.pdf
ΑΔΑ: 6ΧΝΧΟΡ10-ΥΙΟ
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