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                                                                              ΑΠΟΦΑΣΗ 

 Ο  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έχοντας Υπόψη: 

1.Τις διατάξεις  του άρθρου  116  - Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 225 

του ν. 3852/2010 και  του Άρθρου 131- Αντικατάσταση του άρθρου 238 του ν. 3852/2010 ,       του N. 

4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 

ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.-  

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 του άρθρου 191  του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

3463/2006-ΦΕΚ Α΄, 114), στο οποίο ορίζεται ότι:  Οι διατάξεις του άρθρου 186 του ν.3463/06  

εφαρμόζονται αναλόγως για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους των Δήμων και των Κοινοτήτων.  

5. Την υπ’ αριθ. 11/2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εποπτεία των πράξεων των 

συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ». 

6.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». 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
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7.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. 

8.Την αριθ. 13917/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 

διορισμού Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.  

9. Την με αρθμ 35/2019  απόφαση  ( ΑΔΑ: 6ΩΜΩΩΕ7-ΑΧ9)  του δημοτικού συμβουλίου   του Δήμου  

Ιστιαίας – Αιδηψού  με θέμα : «Αγορά οικοπέδου επέκτασης του γηπέδου Ωρεών για την δημιουργία 

υποδομών »    η οποία απεστάλη με το αριθμ.  1520/14-2-2019 έγγραφο του Δήμου Ιστιαίας –Αιδηψού  

στην υπηρεσία μας για έλεγχο  νομιμότητας  και έλαβε αριθμ πρωτ.613/32435/26-2-2019  

Αφού σκεφτήκαμε :  

- Επειδή ο ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114) ορίζει στο άρθρο 191, 

όπως η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 20 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 

263/23.12.2008), ότι: «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 την παράγραφο 6 του άρθρου 186 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 απόφασή 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. -» και στο 

άρθρο 186 ότι: «1. - 3. Η εκποίηση γίνεται με δημοπρασία. - 6. Για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης 

της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επ' αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, εφόσον συμβάλλεται Δήμος ή 

Κοινότητα απαιτείται εκτίμηση της αγοραίας αξίας, η οποία γίνεται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, στην 

περίπτωση που η αξία αυτή υπερβαίνει το χρηματικό όριο που καθορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες 

διατάξεις. 7. Κάθε άλλη διάταξη, που ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο την εκτίμηση της αγοραίας αξίας 

των ακινήτων, παύει να ισχύει. -». Τέλος, με το άρθρο 23 παρ. 2 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 265) προστέθηκε 

εδάφιο στην περίπτ. α΄ της παρ. 12 του άρθρου 31 του ν. 2579/1998 ως εξής: «Για τους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας δεν απαιτείται έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών 

Εκτιμητών όταν η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων δεν υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) 

δραχμές». Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους των Δήμων 

και των Κοινοτήτων διενεργείται κατά κανόνα δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα και εκείνες του π.δ/τος 270/1981, ώστε να καθίσταται δυνατή η διασφάλιση των 

συμφερόντων τους, με την επιλογή του καταλληλότερου και συμφερότερου από οικονομική άποψη 

ακινήτου. Κατ' εξαίρεση, ωστόσο, είναι δυνατή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η απευθείας 

(χωρίς διαγωνισμό) αγορά ακινήτου από Δήμο ή Κοινότητα, μετά από προηγούμενη έκδοση ειδικά 

αιτιολογημένης όμοιας απόφασης, που προσδιορίζει τους λόγους, για τους οποίους το ακίνητο είναι το 

μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση του δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού για τον οποίο προορίζεται. Στις 

περιπτώσεις, όπου η αγοραία αξία του ακινήτου υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 ευρώ, απαιτείται ως 

προϋπόθεση για την κατάρτιση της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας η εκτίμηση της αγοραίας αξίας 
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του από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Η σχετική νομοθετική πρόβλεψη σκοπεί στη μείζονα διασφάλιση 

των συμφερόντων του Δήμου, λαμβανομένων υπόψη της επιστημονικής κατάρτισης και ιδιαίτερης 

εμπειρίας των μελών του Σ.Ο.Ε., που διασφαλίζουν το αντικειμενικό και έγκυρο περιεχόμενο της σχετικής 

εκτίμησης, η οποία γίνεται κατόπιν εξέτασης του συνόλου των στοιχείων που αφορούν την πραγματική 

κατάσταση, τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις πολεοδομικές δυνατότητες εκάστου ακινήτου, καθώς και με τη 

συνεκτίμηση συγκριτικών στοιχείων της τοπικής κτηματαγοράς (βλ. και Πράξεις VII Τμ. 122/2011, 17, 

16/2010,  54/2009 και 247/2007). 

- Επειδή  στο  άρθρο 186 του ν.  του 3463/06 και στην παρ.  5 ορίζεται ότι:  Το τίμημα των ακινήτων της 

προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται από επιτροπή, που  συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου ή 

προέδρου της Κοινότητας και αποτελείται από δύο  δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους, που 

υποδεικνύονται από το δημοτικό ή κοινοτικό  συμβούλιο και από έναν μηχανικό, που ορίζεται από το 

δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας και προέρχεται από την τεχνική υπηρεσία του  Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, εφόσον υπάρχει ή αν δεν υπάρχει από την Τεχνική  Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων 

(Τ.Υ.Δ.Κ) ή από άλλη δημόσια υπηρεσία. Πρόεδρος της  επιτροπής, ορίζεται ένας από τους δημοτικούς ή 

κοινοτικούς συμβούλους με την απόφαση  συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται δημοτικός ή 

κοινοτικός υπάλληλος γραμματέας της  επιτροπής. Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 

λειτουργούν τοπικά συμβούλια και  πάρεδροι στην επιτροπή μετέχει αντί του δευτέρου συμβούλου, ο 

πρόεδρος του οικείου  τοπικού συμβουλίου ή ο οικείος πάρεδρος. 

 -Επειδή είναι γνωστή η βασική Αρχή του Δημοσιονομικού Δικαίου, αλλά και της Νομολογίας του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι καμιά δαπάνη δεν εκτελείται αν δεν υπάρχει εγκεκριμένος Προϋπολογισμός, ή 

αν δεν υπάρχει σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό, ή αν δεν υπάρχει επαρκής πίστωση στον 

Προϋπολογισμό, ώστε να διενεργηθεί η δέσμευση της πίστωσης   σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΒΔ .17-5/15-

6 -59 , του άρθρου 158 παρ. 6 του ν. 3463/06  , του άρθρου 15.παρ. 1 του ν. 2362/95 και του ΠΔ 80/16.   

- Επειδή στην 35/2019  απόφαση του Δ.Σ. του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ιστιαίας Αιδηψού  για την 

απευθείας αγορά ακινήτου  αποφασίζεται ότι:   « Εγκρίνει την αγορά ακινήτου με την διαδικασία της 

απευθείας αγοράς διότι  το προτεινόμενο οικόπεδο πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία  είναι το μοναδικό και το πιο κατάλληλο για την εκπλήρωση των αναγκών του 

δημοτικού σκοπού , της ορθής λειτουργίας  του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου Ωρεών και 

συγκεκριμένα της επέκτασης του  για την δημιουργία υποδομών  αναγκαίων για την χρήση και 

λειτουργικότητα του . Το  συγκεκριμένο οικόπεδο εφάπτεται με το οικόπεδο του γηπέδου ποδοσφαίρου 

Ωρεών  είναι το μοναδικό που έχει πρόσωπο στον υφιστάμενο δημοτικό δρόμο και το μοναδικό που 

εξυπηρετεί τις λειτουργικές κατά το βέλτιστο τρόπο ανάγκες του γηπέδου . το προαναφερόμενο οικόπεδο 

είναι ιδιοκτησίας του Σπυρίδωνα Παπακωνσταντίνου  του Αθανασίου βρίσκεται εντός ορίων του οικισμού 

Ωρεών στην Τοπική Κοινότητας Ωρεών και έχει επιφάνεια 1.795,00μ2»,   εκλείπει ο απαιτούμενος, από το 

νόμο, χαρακτηρισμός ως «μόνου κατάλληλου»  δεν εξειδικεύεται και δεν προσδιορίζεται με βάση 

συγκεκριμένες ιδιότητες, στις οποίες η εν λόγω κρίση του Δ.Σ. θα έπρεπε να τεκμηριώνεται αλλά και δεν 
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αναφέρεται ο ΚΑ Εξόδων  του Προϋπολογισμού έτους 2019 , που θα βαρύνει η εν λόγω αγορά αλλά ούτε 

και το τίμημα της αγοράς του ακινήτου. 

- Επειδή περαιτέρω  η κρινόμενη απόφαση  δεν συνοδεύεται από την έκθεση εκτίμησης του υπό προς 

αγορά ακινήτου , της επιτροπής όπως ορίζεται στα άρθρα 191 παρ 1  και 186 παρ 5  του Ν. 3463/06 αλλά 

ούτε και από   Έκθεση Εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών  ,  έκθεση δηλαδή που αποδίδει την αξία 

του επίμαχου ακινήτου   και την τρέχουσα αξία του ακινήτου  ώστε να καθοριστεί το τίμημα  το οποίο και 

δεν αναφέρεται στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  . 

Για τους λόγους αυτούς 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
          Ακυρώνουμε,  την με αρ. 35/2019    απόφαση  ( ΑΔΑ: 6ΩΜΩΩΕ7-ΑΧ9)  του δημοτικού συμβουλίου   

του Δήμου  Ιστιαίας – Αιδηψού  με θέμα : «Αγορά οικοπέδου επέκτασης του γηπέδου Ωρεών για την 

δημιουργία υποδομών »       ως μη νόμιμη   διότι αυτή ελήφθη κατά  παράβαση κανόνων δικαίου ήτοι: των 

άρθρων 191 , 186 , 158 του ν. 3463/06  ,του άρθρου  6 του ΒΔ .17-5/15-6 -59, του άρθρου 15.παρ. 1 του ν. 

2362/95 και του ΠΔ 80/16 ως αναφέρονται και αναλύονται στο σκεφτικό 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  
 

       ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ           

Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού  

                                                                                                                                                            Νικόλαος Ντίτορας           

 

ΑΔΑ: 65ΗΥΟΡ10-9ΞΨ


		2019-03-26T14:49:18+0200
	Athens




