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ΘΕΜΑ:  «Αθύξσζε ηεο αξηζκ. 165/2016 απόθαζεο Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Καιακπάθαο  

πεξί απνδνρήο αίηεζεο ηνπ Μπαθώζε σηήξηνπ  αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε θαηά πιήξε 

θπξηόηεηα ηκήκα νηθνπέδνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ. Θεόπεηξαο ζηελ Εθθιεζία». 

Απόθαζη 
Ο Γενικός Γραμμαηέας Αποκενηρωμένης Διοίκηζης 

Θεζζαλίας – ηερεάς Ελλάδας 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67, 214, 225, 226 θαη 238 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΕΚ 87 

Α΄/2010), όπσο ηζρύνπλ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Ν.3463/2006 «Κώδηθαο Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΕΚ 114/ 

Α΄/2006). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 138/2010 «Οξγαληζκόο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Θεζζαιίαο- 

ηεξεάο Ειιάδαο» (ΦΕΚ 231/Α΄/2010) θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 24 απηνύ. 

4. Σελ Πξάμε 4 ηεο 06-02-2015 ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ «Απνδνρή παξαηηήζεσλ ησλ 

Γεληθώλ Γξακκαηέσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Δηνηθήζεσλ ηεο Υώξαο» (ΦΕΚ 24/Α’/2015). 

5. Σελ αξηζκ. 7666/εγθ.11/ 7-2-2007 εγθύθιην ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α. κε ζέκα «Επνπηεία ησλ πξάμεσλ 

ησλ ζπιινγηθώλ θαη κνλνκειώλ νξγάλσλ ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ».  

6. Σηο αξηζκ. 74895/εγθ.60/30-12-2010 θαη 5370/εγθ.15/2-2-2011 εγθπθιίνπο Τπνπξγείνπ 

Εζσηεξηθώλ κε ζέκα «Έιεγρνο λνκηκόηεηαο πξάμεσλ Ο.Σ.Α., αλαδήηεζε αζηηθήο θαη 

πεηζαξρηθήο επζύλεο αηξεηώλ κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Απηνηεινύο Τπεξεζίαο 

Επνπηείαο Ο.Σ.Α…» . 

7. Σελ αξηζκ. 165/2016 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ  Καιακπάθαο πεξί 

απνδνρήο αίηεζεο ηνπ εθεκέξηνπ Μπαθώζε σηεξίνπ αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε θαηά 

πιήξε θπξηόηεηα ζηελ Εθθιεζία ην πνζνζηό ηδηνθηεζίαο ηνπ Δήκνπ Καιακπάθαο επί ηνπ 

αξηζκ. 192 νηθνπέδνπ ηνπ αξηζκ. 3 νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σνπηθή 

Κνηλόηεηα Θεόπεηξαο. 

 Κ Ε Φ Θ Ε Ν Σ Ε    

 Επεηδή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 238 ηνπ Ν.3852/2010 νξίδεηαη όηη: «1. 

Μέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Απηνηεινύο Τπεξεζίαο Επνπηείαο Ο.Σ.Α. ν έιεγρνο 

λνκηκόηεηαο ησλ  πξάμεσλ θαηά ηα άξζξα 225, 226 θαη 227 ηνπ παξόληνο αζθείηαη από ηνλ 
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Γεληθό Γξακκαηέα ηεο   νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο θαη ηηο Εηδηθέο Επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 

152 ηνπ Κ.Δ.Κ….».  

 Επεηδή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 138/2010 «Οξγαληζκόο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο Θεζζαιίαο- ηεξεάο Ειιάδαο» (ΦΕΚ 231 Α΄) θαη εηδηθόηεξα απηέο ηνπ άξζξνπ 24, 

νξίδεηαη όηη: «Μέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Απηνηεινύο Τπεξεζίαο Επνπηείαο ΟΣΑ ε 

επνπηεία ηνπ Κξάηνπο επί ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ, όπσο απηή νξίδεηαη ζην 

άξζξν 214 ηνπ λ.3852/2010, αζθείηαη από ην Σκήκα Πξνζσπηθνύ θαη ηα Σκήκαηα Δηνηθεηηθνύ – 

Οηθνλνκηθνύ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Ειιάδαο». 

 Επεηδή, ε αξηζκ. 165/2016 απόθαζε Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Καιακπάθαο  πεξηήιζε ζηελ 

Τπεξεζία καο ζηηο 11-07-2016 κε ην αξηζκ. 10408/30-06-2016 έγγξαθν ηνπ νηθείνπ Δήκνπ, άξα ν 

έιεγρνο λνκηκόηεηαο γίλεηαη εληόο ηεο ρξνληθήο πξνζεζκίαο πνπ ηίζεληαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 238 θαη 225(παξ.3) ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ην ηειεπηαίν αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 6 

(παξ.12) ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄).  

 Επεηδή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 184 ηνπ Ν. 3463/2006 νξίδεηαη όηη: «Δσξεέο δεκνηηθώλ θαη 

θνηλνηηθώλ αθηλήησλ επηηξέπνληαη, ύζηεξα από εηδηθά αηηηνινγεκέλε  απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή 

θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ δύν  ηξίησλ (2/3) ηνπ αξηζκνύ ησλ 

κειώλ ηνπ, γηα ηελ εθπιήξσζε ζπνπδαίνπ θνηλσθεινύο ζθνπνύ,  πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

πξναγσγή ησλ ηνπηθώλ ζπκθεξόλησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ  ηεο πεξηνρήο. Η σο 

άλσ απόθαζε ιακβάλεηαη ύζηεξα από γλώκε ηνπ ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ ή παξέδξνπ. Ο  ηειεπηαίνο 

ζπκκεηέρεη ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη έρεη  δηθαίσκα ςήθνπ θαηά 

ηε ιήςε ηεο απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ». 

 Επεηδή, βάζεη ηνπ ππνβιεζέληνο πξαθηηθνύ ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ε παξαρώξεζε θαηά πιήξε 

θπξηόηεηα έρεη ηε κνξθή δσξεάο ηνπ αθηλήηνπ θαη επί ζπλόινπ ηξηάληα (33) κειώλ ηνπ Δεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ήηαλ παξόληεο είθνζη έμη (26) ζύκβνπινη εθ ησλ νπνίσλ κεηνςήθεζαλ νθηώ (8) θαη 

ππεξςήθηζαλ επνκέλσο δεθανθηώ (18) εμ απηώλ. Ωο εθ ηνύηνπ ε απόθαζε ειήθζε ρσξίο ηελ 

απαηηνύκελε εθ ηνπ λόκνπ πιεηνςεθία ησλ δύν ηξίησλ (2/3) θαη ζαθώο ζηεξείηαη ηεθκεξίνπ 

λνκηκόηεηαο. 

 Επεηδή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 νξίδεηαη όηη: «ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πξνζθαινύληαη νη πξόεδξνη ησλ ηνπηθώλ θαη δεκνηηθώλ 

θνηλνηήησλ, θαζώο θαη ν εθπξόζσπνο ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο όηαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε 

πεξηιακβάλνληαη εηδηθά ζέκαηα, πνπ αθνξνύλ ηηο αληίζηνηρεο θνηλόηεηεο. Γηα ηα ζέκαηα απηά, ηα 

αλσηέξσ πξόζσπα κεηέρνπλ ζηε ζπδήηεζε κε δηθαίσκα ςήθνπ. ε πεξίπησζε κε πξόζθιεζεο, ε 

ζρεηηθή απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη άθπξε». Ίδηα απαίηεζε θαηαγξάθεηαη θαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 184 (παξ.2) ηνπ σο άλσ λόκνπ. Εληνύηνηο ζηελ ππνβιεζείζα απόθαζε δελ 

θαηαγξάθεηαη ε πξόζθιεζε, ε παξνπζία θαη ε παξνρή ςήθνπ ηνπ πξνέδξνπ ηεο Σ.Κ. Θεόπεηξαο 

ηνπ Δήκνπ Καιακπάθαο, δεδνκέλνπ όηη ην ζέκα αθνξά ηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα. Επνκέλσο, ε κε 

πξόζθιεζε, θαηαγεγξακκέλε παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ζηελ ςεθνθνξία ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο 

Σ.Κ. γηα ζέκα πνπ αθνξά εηδηθά ηελ Σ.Κ., θαζηζηά άθπξε ηελ ιεθζείζα απόθαζε. 

 Επεηδή, ζηελ θξηλόκελε απόθαζε εμεηάδεηαη ε αίηεζε ηνπ εθεκέξηνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο 

Θεόπεηξαο ρσξίο λα ζπλνδεύεηαη από απόθαζε ηνπ εθθιεζηαζηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ζύκθσλε 

γλώκε ηεο Μεηξόπνιεο πνπ ππάγεηαη. Επίζεο, ζην απνθαζηζηηθό κέξνο ηεο απόθαζεο δελ 
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γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζην νπνίν αθνξά ε ελ ιόγσ παξαρώξεζε θαηά 

πιήξε θπξηόηεηα.  

 Επεηδή ζύκθσλα θαη κε ηα νξηδόκελα ζην ζηνηρείν 2.3 ηεο αξηζκ. 7666/7-2-2007 (εγθ.11) 

εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α. πεξί «Επνπηείαο πξάμεσλ ησλ ζπιινγηθώλ θαη κνλνκειώλ νξγάλσλ 

ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ», νξίδεηαη όηη: «Λόγνη πνπ επηθέξνπλ ηελ αθύξσζε ηεο πξάμεο είλαη νη 

εμήο: i.Αλαξκνδηόηεηα ηνπ εθδόληνο ηελ πξάμε νξγάλνπ, ii.Παξάβαζε ηύπσλ ηεο δηαδηθαζίαο, 

iii.Παξάβαζε λόκνπ, iv.Καηάρξεζε εμνπζίαο…», ελώ ζην εδάθην 2.3.(ii) αλαθέξεηαη όηη: 

«εξεπλάηαη αλ ε πξάμε έρεη ηα ηππηθά γλσξίζκαηα πνπ απαηηνύληαη από ηηο νηθείεο δηαηάμεηο 

πξνθεηκέλνπ λα παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα. Καηά ην ζηάδην απηό πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

ειεγρζνύλ ηα αθόινπζα: ……αλ ε απόθαζε γηα θάζε ζέκα έρεη ιεθζεί κε ηελ απαηηνύκελε από ην 

λόκν πιεηνςεθία. ….».  

 Επεηδή, κε βάζε ηα αλαιπζέληα αλσηέξσ, ε αξηζκ. 165/2016 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ  Καιακπάθαο ειήθζε κε λόκηκα θαηά ζαθή παξάβαζε δηαηάμεσλ λόκνπ θαη ρσξίο 

ηελ απαηηνύκελε πιεηνςεθία πνπ απνηειεί ζεκειηώδε παξάκεηξν ζηε λνκηκόηεηα ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ, επνκέλσο πξέπεη λα αθπξσζεί όπσο επηηάζζνπλ ηα νξηδόκελα ηεο παξ.3 (εδ.β΄) 

ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν.3852/2010.   

 Επεηδή, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο αζθεί έιεγρν λνκηκόηεηαο ζηηο 

απνθάζεηο ησλ ΟΣΑ. 

 Γηα όινπο ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο: 

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε 

Αθπξώλνπκε ηελ αξηζκ. 165/2016 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Καιακπάθαο «πεξί 

απνδνρήο αίηεζεο ηνπ εθεκέξηνπ Μπαθώζε σηεξίνπ αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε θαηά πιήξε 

θπξηόηεηα ζηελ Εθθιεζία ην πνζνζηό ηδηνθηεζίαο ηνπ Δήκνπ Καιακπάθαο επί ηνπ αξηζκ. 192 

νηθνπέδνπ ηνπ αξηζκ. 3 νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Θεόπεηξαο»,  

γηα ηνπο ιόγνπο πνπ παξαηέζεθαλ ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο. 

 Καηά ηεο απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, κπνξεί 

νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα αζθήζεη πξνζθπγή εληόο πξνζεζκίαο ελόο (1) κελόο από 

ηελ έθδνζή ηεο ή ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθόηνπ έιαβε γλώζε απηήο ελώπηνλ ηεο Εηδηθήο Επηηξνπήο 

ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.3463/2006 ζηελ έδξα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο 

Ειιάδαο (σθξάηνπο 111- Λάξηζα). 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  
Δήμο  Καλαμπάκας (ζπζηεκέλν)  
 
 

Ο ΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 
ΓΕΝΘΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ 
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