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       EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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       ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
       ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  
       ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
       ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
       ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                     
 

Λιβαδειά 20 / 09 /2016 
Αρ. Πρωτ.  1710/151509   
(1552/137268,1442/129275, 
1441/129273,1440/129270,                 
1439/129265, 1438/129261) 
 
 

       Ταχ.  Δ/νση : Κάδμου 11     
       Ταχ. Κώδικ. : 321 00 

       Πληροφορίες : Nίκη Παπαδημητρίου 

       Τηλέφωνο : 22610-28702 
       Τηλ/πία 
       Εmail 

: 22610-20550 
nikoleta.papadim@apdthest.gov.gr 
 

        ΘΕΜΑ:   Απόρριψη προσφυγής δημοτικών συμβούλων Δήμου Τανάγρας κατά  
των αριθμ. 170, 171, 172,173,174,175, 176, 177 και 178 αποφάσεων του Δημο- 
τικού Συμβουλίου Δήμου Τανάγρας και επικύρωση αυτών. 

                                                             
                                                                   A Π Ο Φ Α Σ Η 
O ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων  225, 226, 227 και 238 του Ν. 3852/10 <<Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 
87/Α΄/7-6-2010). 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 <<Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας-Στερεάς Ελλάδας>> (ΦΕΚ 231/Α΄/27-12-2010). 

3. Τις διατάξεις της αρίθμ.7666/εγκ.11/07-02-2007 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α. με θέμα 
«Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων 
ΟΤΑ».  

4. Την αριθμ. 60/74895/30-12-2010 (ΑΔΑ:4ΙΙΚΚ-Υ2) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Ελέγχου νομιμότητας πράξεων 
Ο.Τ.Α., Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτε-
λούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010). 

5. Την αριθμ. 15/5370/2-2-2011(ΑΔΑ:4ΑΛ9Κ-Κ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Α-
ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Ελέγχου νομιμότητας πράξεων 
Ο.Τ.Α. και αναζήτηση πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της 
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010). 

6. Τις διατάξεις του ΠΔ 171/87 (ΦΕΚ 84/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 68 
του  Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α). «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-
ρικών». 

7. Τις διατάξεις της παρ. 14 άρθ. 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α). 
8. Το αριθμ. πρωτ. 29518/7-8-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Έννομο συμφέ-

ρον αιρετού για άσκηση προσφυγής κατά το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010». 
9. Το αριθμ. 16916/28-04-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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10. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α΄). 

11. Την  από 02-08-2016  προσφυγή των δημοτικών συμβούλων Δήμου Τανάγρας, Μαυράκη 
Λάζαρου του Γεωργίου και Στρατή-Πινήτα Ευγενίας του Νικολάου, κατά των αριθμ. 
170/2016 (ΑΔΑ:Ψ6Θ3ΩΗΒ-ΒΥΗ), 171/2016 (ΑΔΑ:6ΚΩΖΩΗΒ-ΘΞΜ), 172/2016 
(ΑΔΑ:7ΑΗΙΩΗΒ-8ΙΥ), 173/2016 (ΑΔΑ:7Χ46ΩΗΒ-ΥΚΞ), 174/2016 (ΑΔΑ:Ω9ΗΑΩΗΒ-93Χ), 
175/2016 (ΑΔΑ:7ΡΛ7ΩΗΒ-ΔΓΚ), 176/2016 (ΑΔΑ:7ΣΡ8ΩΗΒ-Α4Κ), 177/2016 
(ΑΔΑ:ΩΒ4ΖΩΗΒ-Κ3Υ) και 178/2016 (ΑΔΑ:6ΝΤΥΩΗΒ-Σ52)  αποφάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου  του Δήμου Τανάγρας  σχετικά με την έγκριση μελετών και απευθείας ανά-
θεσης όμοιων έργων και εργασιών στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου,  η οποία ασκή-
θηκε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία μας. 

12. Το αριθμ. πρωτ. 1504/134251/03-08-2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο ζη-
τήσαμε τις απόψεις του Δήμου Τανάγρας για τους λόγους της προσφυγής. 

13. Το αριθμ. πρωτ. 11251/30-08-2016 έγγραφο του Δήμου Τανάγρας με το οποίο έστειλε 
στην υπηρεσία μας τις απόψεις του σχετικά με τα αναφερόμενα στη προσφυγή. 
 

              Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1
 
α’ του Ν. 3852/10, «Οποιοσ-

δήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομε-
λών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών 
και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από τη δη-
μοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου 
έλαβε γνώση αυτής». 
             Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου του ιδίου νόμου, «Ο 
Ελεγκτής Νομιμότητας 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 σιωπηρώς απορριφθεί». 
             Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 ο Γενικός Γραμματέας της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης υποκαθιστά στις αρμοδιότητές του τον Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την έ-
ναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. 
             Επειδή, με βάση την ισχύουσα νομολογία και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην α-
ριθμ. 7666/εγκ. 11/7-2-2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Κεφ. :3.1) περί Εποπτείας Πράξεων Οργάνων ΟΤΑ, 
σε περίπτωση υποβολής προσφυγής ο έλεγχος του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης αφορά κατ’ αρχήν το παραδεκτό αυτής και στη συνέχεια το βάσιμο. Εφόσον κριθεί ότι 
η προσφυγή είναι παραδεκτή, τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής και μόνο για τους λόγους που αυ-
τή αναφέρει, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τις ειδικές προϋποθέσεις παραδεκτού 
της προσφυγής καθορίζουν οι διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης. Οι 
προϋποθέσεις αυτές είναι: (i) η προθεσμία άσκησης αυτής (όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 
227 του Ν. 3852/10), (ii) το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος και (iii) η φύση της προσβαλ-
λόμενης πράξης περί του εκτελεστού ή μη χαρακτήρα αυτής. 
            Επειδή, η ανωτέρω προσφυγή είναι εμπρόθεσμη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010 άρθρο 227 παρ. 1 α, καθότι οι προσβαλλόμενες πράξεις αναρτήθηκαν την 19-07-
2016 και 20-07-2016 και η προσφυγή ασκήθηκε ενώπιον της Υπηρεσίας μας την 02-08-2016. 
            Επειδή, οι προσφεύγοντες θεμελιώνουν έννομο συμφέρον για την άσκηση της εν λόγω 
προσφυγής καθ’ όσον είναι δημοτικοί σύμβουλοι και δεν έχουν συμπράξει στην έκδοση των 
προσβαλλόμενων αποφάσεων (το αριθμ. πρωτ. 29518/7-8-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσω-
τερικών). 
             Επειδή  οι προσβαλλόμενες αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν εκτελεστό χα-
ρακτήρα , η προσφυγή κρίνεται παραδεκτώς ασκηθείσα και εξετάζεται περαιτέρω. 
             Επειδή, με τις αριθμ. 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 και 178 αποφάσεις του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Τανάγρας ενέκρινε την απευθείας ανάθεση έργων και εργασιών, 
ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου.  
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            Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ΠΔ 171/87, όπως τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 68 του Ν. 4257/2014, επιτρέπεται η κατάτμηση των δημοτικών έργων και η σύνταξη 
των αντίστοιχων μελετών, με αναγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου κατατμημένων πιστώ-
σεων για την εκτέλεση αυτών, ανά δημοτική ή τοπική κοινότητα ή σε οργανωμένους οικισμούς 
με λιγότερους από 200 κατοίκους των νησιωτικών δήμων με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους. 
            Επειδή, από το περιεχόμενο των εν λόγω αποφάσεων προκύπτει ότι στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Τανάγρας έχουν προβλεφθεί διαφορετικές πιστώσεις για την εκτέλεση των έργων και 
εργασιών στους αντίστοιχους Κ.Α.( 02.25.6262.04, 02.20.6262.13, 02.20.6262.10, 02.20.6262.11, 
02.30.6262.03, 02.30.7323.75, 02.30.7323.76, 02.30.7323.77 και 02.30.7323.78). 
            Επειδή, κατά τη ρητή διατύπωση του άρθρου 12 του ΠΔ 171/87 όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 68 του Ν. 4257/2014, επιτρέπεται ο επιμερισμός ομοειδούς γνωστικού αντικειμέ-
νου όταν ανατίθενται για κατατμημένα έργα εκτελούμενα σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες, 
με αναγραφή των κατατμημένων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.  
           Επειδή, οι αριθμ. 170, 171, 172, 173, 175, 176 και 177 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβου-
λίου αφορούν στην απευθείας ανάθεση, σε ιδιώτη, μικρών έργων ανά Δημοτική Ενότητα στο 
Δήμο Τανάγρας και με αναγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου κατατετμημένων πιστώσεων 
για την εκτέλεσή τους, με βάση τα προαναφερόμενα, νομίμως ελήφθησαν και επομένως ο ισχυ-
ρισμός των προσφευγόντων ότι οι εν λόγω αποφάσεις πρέπει να ακυρωθούν λόγω κατάτμησης, 
δεν ευσταθεί. 
          Επειδή, από το περιεχόμενο των αριθμ. 174 και 178 αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν έρ-
γα συντήρησης και καθαρισμού ποταμών και της τοποθέτησης και προμήθειας στηθαίων ασφα-
λείας στις Δ.Ε. Δηλεσίου, Οινοφύτων, Τανάγρας και Δερβενοχωρίων, προκύπτει ότι αντιμετωπί-
στηκαν ως ενιαία και όχι ανά Δημοτική Ενότητα, διότι τόσο στην Τεχνική Μελέτη όσο και στον 
προϋπολογισμό του Δήμου είχαν προβλεφθεί ως ενιαίο έργο και γι αυτόν τον λόγο ο ισχυρισμός 
των προσφευγόντων ότι είναι μη νόμιμες, δεν ευσταθεί. 
       
                                                                Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
      Απορρίπτουμε την από 02-08-2016 προσφυγή των δημοτικών συμβούλων του Δήμου Τανά-
γρας, Μαυράκη Λάζαρου του Γεωργίου και Στρατή-Πινήτα Ευγενίας του Νικολάου, κατά των α-
ριθμ. 170, 171,172,173,173,174,176,177 και 178/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Τανάγρας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και 
διαπιστώνουμε ότι οι ανωτέρω αποφάσεις είναι νόμιμες. 
      Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε ενώπιον της ειδικής επιτροπής της προ-
βλεπομένης από το άρθρο 152 του Ν. 3463/06, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του 
ίδιου νόμου. 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Α) κ.Λάζαρο Μαυράκη                                                                                    ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
     Οδός Ποσειδώνος                                                                              ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
     Πλατεία Δηλεσίου  Τ.Κ. 32011                                                          ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
    (Με την παράκληση να ενημερώσει 
     και την κα Στρατή-Πινήτα Ευγενία) 
Β) Δήμο Τανάγρας.                                                                                    
                                                                                                                               ΗΛΙΑΣ  ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ 
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