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ΘΕΜΑ: Έλεγχος νοµιµότητας της υ̟’ αριθµ. 10/2018  Α.∆.Σ. του ∆ήµου Καλαµάτας   

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

 

Έχοντας υ̟όψη: 
1. Τις διατάξεις  

α) των άρθρων 65, 225, 226, 227 & 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07. 06. 2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» 

β) των άρθρων του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων»,  
γ) τις αριθ. 15/5370/02. 02. 2011 & 60/74895/30-12-2010 εγκυκλίους του Υ̟ουργείου 

Εσωτερικών Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  

δ) του άρθρου 23 του Π.∆/τος 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α/27. 12. 2010) «Οργανισµός της 

Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελο̟οννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου» 

ε) των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης − 

Κατα̟ολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση − Α̟οκατάσταση αδικιών 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/ τ. Α΄/11. 05. 2015) 

στ) την αριθ. 15870/15. 05. 2017 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.∆.∆. 250/26. 05. 2017), Α̟όφαση του Υ̟ουργού 

Εσωτερικών ̟ερί: «∆ιορισµού Συντονιστή της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελο̟οννήσου, 

∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου». 

2.Την αριθ. 10/2018 (Α∆Α: 68ΨΛΩΕΕ-4ΟΗ) α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ήµου Καλαµάτας, η ο̟οία ̟εριήλθε στην υ̟ηρεσία µας µε το 3386/24-01-2018  έγγραφο 

του ∆ήµου την 25/ 01/2018 και έλαβε αριθµό ̟ρωτοκόλλου 18375, µε θέµα: «Έκτακτη 
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οικονοµική ενίσχυση σε κατοίκους οι ο̟οίοι ̟εριέρχονται σε αδυναµία αντιµετώ̟ισης των 

άµεσα βιοτικών τους αναγκών µε δικά τους µέσα».  

 

3. Ε̟ειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 226 του Ν. 3852/2010 ̟ροβλέ̟εται ότι: «1. Ο 

Ελεγκτής Νοµιµότητας µ̟ορεί αυτε̟αγγέλτως να ακυρώσει ο̟οιαδή̟οτε α̟όφαση των 

συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των δήµων και των ̟εριφερειών, των νοµικών 

̟ροσώ̟ων δηµοσίου δικαίου αυτών και των κοινωφελών ε̟ιχειρήσεων, των ∆ΕΥΑ και των 

µονοµετοχικών ανωνύµων εταιρειών Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέσµων για λόγους 

νοµιµότητας, µέσα σε ̟ροθεσµία δύο (2) µηνών αφότου η α̟όφαση έχει δηµοσιευθεί ή 

εκδοθεί.»  

 

4. Ε̟ειδή σύµφωνα µε την Α.Π. 7666/07. 02. 2007 εγκύκλιο 11 του ΥΠ.ΕΣ. µε θέµα: 

«Ε̟ο̟τεία των ̟ράξεων των συλλογικών και µονοµελών οργάνων των ̟ρωτοβάθµιων 

ΟΤΑ» - «∆ιαδικασία ελέγχου νοµιµότητας των ̟ράξεων των ̟ρωτοβάθµιων ΟΤΑ,   ̟αρ. 1.4  

Αυτε̟άγγελτος έλεγχος νοµιµότητας. Στο ̟λαίσιο της διοικητική ε̟ο̟τείας ̟ου ασκεί ο 

Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας, και έχοντας ως γνώµονα τις γενικές αρχές της 

χρηστής διοίκησης και της δικαιολογηµένης ̟ροστασίας του διοικούµενου, εγκαθιδρύεται ο 

αυτε̟άγγελτος έλεγχος νοµιµότητας του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ε̟ί όλων των 

̟ράξεων των οργάνων, συλλογικών και µονοµελών, των ∆ήµων, Κοινοτήτων, το̟ικών 

διαµερισµάτων, των δηµοτικών διαµερισµάτων, των νοµικών ̟ροσώ̟ων δηµοσίου δικαίου 

των δήµων και κοινοτήτων, και των Συνδέσµων αυτών. Η διάταξη είναι νέα και α̟οσκο̟εί 

στην α̟οτρο̟ή νοµιµο̟οίησης ̟αράνοµων καταστάσεων, κυρίως για ̟ερι̟τώσεις 

α̟οφάσεων ̟ου δεν α̟οστέλλονται υ̟οχρεωτικά για έλεγχο. Οι ̟ράξεις, λοι̟όν, αυτές 

µ̟ορούν να ελεγχθούν α̟ό τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, µέσα σε α̟οκλειστική 

̟ροθεσµία ενός (1) µηνός, αφότου η α̟όφαση αυτή έχει δηµοσιευτεί ή εκδοθεί. 

Σηµειώνουµε ότι εντός αυτής της ̟ροθεσµίας θα ̟ρέ̟ει ο Γενικός Γραµµατέας της 

Περιφέρειας να συλλέξει όλα εκείνα τα έγγραφα ̟ου είναι αναγκαία για την ακύρωση της 

α̟όφασης, καθώς και να εκδώσει την ακυρωτική α̟όφαση.  Ε̟οµένως, ο Γενικός 

Γραµµατέας της Περιφέρειας µ̟ορεί να ακυρώσει ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη, µονοµελών ή 

συλλογικών οργάνων της το̟ικής αυτοδιοίκησης α΄βαθµού, ̟έρα α̟ό αυτές ̟ου 

υ̟οχρεωτικά στέλνονται κατά τα ανωτέρω. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ασκεί 

τον αυτε̟άγγελτο έλεγχο µετά α̟ό ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο ̟εριέλθει σε γνώση του η ̟ράξη 

αυτή. ∆ηλ. ο Γενικός Γραµµατέας µ̟ορεί να ασκήσει τον έλεγχο αυτόν ή κατό̟ιν αναφοράς 

̟ολίτη, ή δηµοσιεύµατος στον Τύ̟ο ή εφόσον η ̟ράξη αυτή ̟εριήλθε στην υ̟ηρεσία της 

Περιφέρειας α̟ό τον ίδιο τον ΟΤΑ α΄ βαθµού κλ̟. Ε̟ισηµαίνεται ότι το ∆ηµοτικό ή 

Κοινοτικό συµβούλιο δεν µ̟ορεί να ε̟ανέλθει στο ζήτηµα της α̟όφασης ̟ου ακυρώθηκε 

α̟ό το Γενικό Γραµµατέα, ̟αρά µόνο σε ̟ερί̟τωση αλλαγής των ̟ραγµατικών δεδοµένων 

ή ύ̟αρξης διαφορετικών στοιχείων. Νοείται ότι µ̟ορεί να εκδώσει α̟όφαση, το 

̟εριεχόµενο της ο̟οίας θα συµµορφώνεται µε την ακυρωτική α̟όφαση.  

 

5. Ε̟ειδή σύµφωνα µε την Α.Π. 7666/07. 02. 2007 εγκύκλιο 11 του ΥΠ.ΕΣ. µε θέµα: 
«Ε̟ο̟τεία των ̟ράξεων των συλλογικών και µονοµελών οργάνων των ̟ρωτοβάθµιων 
ΟΤΑ» - «∆ιαδικασία ελέγχου νοµιµότητας των ̟ράξεων των ̟ρωτοβάθµιων ΟΤΑ» ̟αρ. 2.3  
Κατά τον έλεγχο νοµιµότητας ̟ου ασκείται α̟ό το Γενικό Γραµµατέα είτε βάσει του άρθρου 
149 ∆ΚΚ, είτε αυτε̟αγγέλτως, ερευνάται αν η ρύθµιση ̟ου ε̟ιβάλλεται µε την α̟όφαση 
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αυτή έρχεται σε αντίθεση µε ισχύοντα κανόνα δικαίου, δηλ. νόµο, ̟ροεδρικό διάταγµα, 
κανονιστική α̟όφαση της διοίκησης, αλλά και κανονιστικές α̟οφάσεις ̟ου θεσ̟ίζουν οι 
ίδιοι οι ̟ρωτοβάθµιοι ΟΤΑ σύµφωνα µε το άρθρο 79 ∆ΚΚ. Λόγοι ̟ου ε̟ιφέρουν την 
ακύρωση της ̟ράξης είναι οι εξής: i. Αναρµοδιότητα του εκδόντος την ̟ράξη οργάνου : 
Αναρµοδιότητα συντρέχει στην ̟ερί̟τωση ̟ου άλλο όργανο είναι αρµόδιο (καθ΄ύλη ή 
κατά τό̟ο) για την έκδοση της ̟ράξης, ή όταν κανένα διοικητικό όργανο δεν είναι αρµόδιο 
να την εκδώσει.  
 
Ε̟ειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.3463/06 ̟ροβλέ̟εται ότι: «……2. Σε 
εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις, καθώς και για την αντιµετώ̟ιση έκτακτης και σοβαρής  ανάγκης 
ε̟ιτρέ̟εται να χορηγούνται στους οικονοµικά αδύνατους κατοίκους και ̟ολύτεκνους  είδη 
διαβιώσεως ή ̟εριθάλψεως, κυρίως ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής, µε α̟όφαση  
του δηµοτικού και κοινοτικού συµβουλίου. Με τους ίδιους όρους ε̟ιτρέ̟εται να 
χορηγούνται χρηµατικά βοηθήµατα. Τα βοηθήµατα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν 
υ̟όκεινται σε ο̟οιαδή̟οτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συµψηφίζονται µε ήδη 
βεβαιωµένα χρέη ̟ρος ∆ηµόσιο, ασφαλιστικά ταµεία, Ο.Τ.Α. και νοµικά ̟ρόσω̟α αυτών ή 
̟ιστωτικά ιδρύµατα και δεν υ̟ολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή 
ο̟οιασδή̟οτε άλλης ̟αροχής κοινωνικού ή ̟ρονοιακού χαρακτήρα.».  
 
Ε̟ειδή στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση και σύµφωνα τις διατάξεις του άρθρου 202 του 
∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) αρµόδιο για την έκδοση α̟όφασης 
χορήγησης  οικονοµικής ενίσχυσης είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και όχι ο ∆ήµαρχος. 
 
Ε̟ειδή στο ̟λαίσιο του αυτε̟άγγελτου έλεγχου νοµιµότητας, ο Ελεγκτής Νοµιµότητας 
µ̟ορεί αυτε̟αγγέλτως να ακυρώσει ο̟οιαδή̟οτε α̟όφαση των συλλογικών ή µονοµελών 
οργάνων των δήµων και των ̟εριφερειών, των νοµικών ̟ροσώ̟ων δηµοσίου δικαίου 
αυτών και των κοινωφελών ε̟ιχειρήσεων, των ∆ΕΥΑ. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Στα ̟λαίσια του αυτε̟άγγελτου ελέγχου ακυρώνουµε εν µέρει την αριθ. 10 /2018  
α̟όφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου  του ∆ήµου Καλαµάτας ως ̟ρος την ̟αράγραφο 4, 
για τους λόγους ̟ου αναφέρονται στο σκε̟τικό της ̟αρούσας.  
Η ̟αρούσα α̟όφαση µ̟ορεί να ̟ροσβληθεί, α̟ό ο̟οιονδή̟οτε έχει έννοµο συµφέρον 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.3463/06 ενώ̟ιον της Ειδικής Ε̟ιτρο̟ής 
του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόµου σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 238 του 
ν.3852/2010, εντός ̟ροθεσµίας ενός (1) µηνός α̟ό την έκδοση της α̟όφασης ή την 
κοινο̟οίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.                                                                                    

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

∆ήµος Καλαµάτας  

 

 

 
 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & 
ΙΟΝΙΟΥ 

 
 

ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
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