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ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της αριθμ. 1/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμπάκας».  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65,67,214,225,226,227 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄). 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 

Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231 Α΄) και του άρθρου 24 αυτού. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων κ΄ Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5(παρ.2β) του Π.Δ/τος 34/1995, όπως προστέθηκε με το άρθρο 45 του 

Ν.4257/2014 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 69 του Ν.4373/2016 (ΦΕΚ 49 Α΄).  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α΄). 
6. Την Πράξη 4/06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών 

Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α΄).  
7. Την αριθμ. 7666/εγκ.11/ 7-2-2007 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα ¨Εποπτεία των πράξεων των 

συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ¨.   
8. Τις αριθμ. 74895/εγκ.60/30-12-2010 και 5370/εγκ.15/2-2-2011 εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με θέμα 

«Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., αναζήτηση αστικής και πειθαρχικής ευθύνης αιρετών 
μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α…..». 

9. Την αριθμ. 1/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας (ΑΔΑ:ΩΦΑΩΩΕΛ-ΝΒΤ) 
που εστάλη με το αριθμ. 1457/1-2-2017 έγγραφο του Δήμου με τα συνημμένα. 

 
Σ Κ Ε Φ Θ Ε Ν Τ Ε Σ   

 Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν.3852/2010 ο Γενικός Γραμματέας της 
Αποκεντρωμένης Διοικήσεως ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την έναρξη 
λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Π.Δ.138/2010 η εποπτεία του κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών τους 
προσώπων ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

 Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: «1. Οι αποφάσεις των 
συλλογικών οργάνων των δήμων ….. αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην 
Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: …….. στ) τη σύναψη κάθε μορφής 
συμβάσεων……..», ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 226 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 7(παρ.2) του Ν.4257/2014, ορίζεται ότι: « 1. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί 
αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των 
δήμων..……για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει 
δημοσιευθεί ή εκδοθεί».  
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 Επειδή η αριθμ. 1/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας ελήφθη στις 31-1-
2017, αναρτήθηκε στη ¨Διαύγεια¨ στις 2-2-2017 και απεστάλη στις 7-2-2017,επομένως αρμοδίως 
και εμπροθέσμως η Υπηρεσία μας προβαίνει στον έλεγχο νομιμότητας αυτής.  

 Επειδή με την απόφασή του αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας αποφασίζει: «1. Εγκρίνει 
το αίτημα της COSMOTE Α.Ε. για ανανέωση του μισθώματος σταθμού κινητής τηλεφωνίας 
(ΚΟROMILIX 4173-01) για άλλα 12 έτη ήτοι έως 13-3-2029, 2. Ορίζεται το μίσθωμα σε 
12.000,00€ ετησίως το οποίο θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο….., 3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο 
για την υπογραφή της σύμβασης». 

 Επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου: 1) Αρχικώς ο Δήμος Καλαμπάκας (86/1999 Δ.Σ.) 
προέβη σε απευθείας εκμίσθωση ακινήτου έκτασης 500 τ.μ. στη θέση Ψηλή Τσούμα της 
περιοχής Κορομηλιάς Διάβας του Δήμου στην εταιρεία COSMOTE A.E. και στη σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης με το από 15-3-1999 συμφωνητικό αρχικής διάρκειας εννέα (9) ετών και με 
δικαίωμα της μισθώτριας εταιρείας για παράταση άλλων εννέα (9) ετών, ήτοι συνολικής 
διάρκειας 18 ετών μίσθωσης,  2) Ο Δήμος μετά την πρώτη εννεαετή διάρκεια, με  απόφασή του 
(237/2007 Δ.Σ.) ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας και την παράταση της σύμβασης μίσθωσης για 
δεύτερη 9ετία που συνολικά εξαντλείται στις 14-3-2017, 3) Με την παρούσα κρινόμενη απόφαση 
(1/2017 Δ.Σ.) αποφασίζεται νέα παράταση δώδεκα ετών, ήτοι έως 13-3-2029.  

 Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι: «1. Η εκμίσθωση 
ακινήτων των Δήμων … γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, 
επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να 
γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο. … 3. Με 
απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του 
δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση δημοτικών … ακινήτων στο Δημόσιο, 
σε άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας, καθώς και σε συνεταιρισμούς για την ικανοποίηση των αναγκών τους».  

 Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.4373/2016 ορίζεται ότι: «Στο άρθρο 5 της 
παρ.2β του Π.δ.34/1995, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 45 του Ν.4257/2014 (Α΄ 93), 
αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών 
ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοτική ή κοινωφελή 
επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή 
τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με 
επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς 
συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον: α) υφίσταται η σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α., β) ο μισθωτής 
παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, γ) καταβάλλει το μίσθωμα κατά 
τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και δ) έχει συναφθεί η 
μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας»». 

 Επειδή για να παραταθεί μία μίσθωση, που έχει συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια 
από την αρχική έναρξη της, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, οι 
ανωτέρω τέσσερις (4) προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν σωρευτικά. Από τα στοιχεία της 
εξεταζόμενης περίπτωσης και την αριθμ. 86/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν 
προκύπτει η πλήρωση όλων των ως άνω προϋποθέσεων, αφού η πρώτη σύμβαση μίσθωσης 
έγινε απευθείας και όχι κατόπιν διαγωνιστικής πλειοδοτικής δημοπρασίας (περίπτ.δ). Επομένως 
η κρινόμενη απόφαση για 12ετή ανανέωση της σύμβασης προσκρούει στις διατάξεις του 
ανωτέρω άρθρου 69 του Ν.4373/2016 που θέτει τις προϋποθέσεις παράτασης μισθώσεων με 
την σωρευτική πλήρωση αυτών και άρα θεωρείται ότι ελήφθη κατά σαφή παράβαση νόμου.  

 Επειδή δεν προκύπτει από τους όρους της σύμβασης, ούτε από διάταξη νόμου, η δυνατότητα 
δεύτερης παράτασης και ανανέωσης της σύμβασης, ως εκ τούτου μετά τη συνολική διάρκεια των 
18 ετών και τη λήξη της σύμβασης, αυτή δεν δύναται να παραταθεί περαιτέρω και θα πρέπει να 
ξεκινήσει η διαδικασία της εκ νέου δημοπράτησης σύμφωνα με τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 192 του Ν.3463/2006. Ακόμα και αν ήθελε θεωρηθεί ότι έχουν ισχύ οι 
διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 192 του Ν.3463/2006, εντούτοις αυτές δεν δύναται να τύχουν 
εφαρμογής στην περίπτωση της εταιρείας COSMOTE A.E. διότι η εταιρεία δεν αποτελεί 
επιχείρηση κοινής ωφέλειας με τη νομική έννοια αλλά ανώνυμη κερδοσκοπική εταιρεία.        

 Επειδή τα θέματα αξιοποίησης, παραχώρησης χρήσης και εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων των 
Δήμων διέπονται από τις γενικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν.3463/2006 που επιβάλουν τη 
διεξαγωγή δημοπρασίας για οποιαδήποτε εκποίηση ή εκμίσθωση δημοτικής έκτασης. 

 Επειδή σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο στοιχείο 2.3 της αριθμ. 7666/7-2-2007 (εγκ.11) 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. περί «Εποπτείας πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων 
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των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ», αναφέρεται ότι: «Λόγοι που επιφέρουν την ακύρωση της πράξης είναι 
οι εξής: i.Αναρμοδιότητα του εκδόντος την πράξη οργάνου, ii.Παράβαση τύπων της διαδικασίας, 
iii.Παράβαση νόμου, iv.Κατάχρηση εξουσίας…» ενώ περαιτέρω «….κατά τον έλεγχο ερευνώνται, 
πέραν της παράβασης κανόνα δικαίου, και τα ελαττώματα της αιτιολογίας ή η έλλειψη αυτής..... Η 
αιτιολογία πρέπει οπωσδήποτε να είναι ειδική(όχι γενική και αόριστη), πλήρης ή επαρκής». 

 Επειδή από όλα τα ανωτέρω η κρινόμενη αριθμ. 1/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμπάκας ως παντελώς αναιτιολόγητη (δεν εμπεριέχει καμιά διάταξη νόμου ως βάση νόμιμης 
λήψης της) και κατά παράβαση νόμου ληφθείσα, καθίσταται μη σύννομη και ως τέτοια πρέπει να 
ακυρωθεί, όπως επιτάσσουν και τα οριζόμενα της παρ.3 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010.  

 Επειδή ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί αποκλειστικά έλεγχο 
νομιμότητας και όχι έλεγχο σκοπιμότητας (άρθρα 214 και 238 του Ν.3852/2010). 

 Για όλους τους ανωτέρω λόγους:    
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 

         Ακυρώνουμε την αριθμ. 1/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμπάκας 
περί παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου έκτασης 500 τ.μ. στη θέση Ψηλή Τσούμα της 
περιοχής Διάβας του Δήμου Καλαμπάκας στην εταιρεία COSMOTE A.E., για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. 
         Κατά της 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.3463/2006 (Σωκράτους 111 - 
Λάρισα). 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
- Δήμος Καλαμπάκας (συστημένο) 
                                                                                                                      Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
           ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

                                                                                    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ         
 
 

                                                                                              ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ 
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