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ΘΕΜΑ : Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 33/2020 απόφασης του Δημοτικού 

    Συμβουλίου του Δήμου Χανίων. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις  των άρθρων 99, 214, 225, 226 και 238 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του αρ. 28 & 28Α του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της 

Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 

αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 

21Α/2016). 

3. Τις διατάξεις  του   άρθρου   23 του Π.Δ 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης. 

4. Την αριθμ. 11/7666/7-2-2007  εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α  περί «Εποπτείας των πράξεων των 

συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβαθμίων ΟΤΑ». 

5. Την αριθμ. 60/74895/30-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Ελέγχου νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ και αναζήτηση 

πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας 

Εποπτείας Ο.Τ.Α». 

6. Η υπ’ αρ. 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/26-05-

2017), περί διορισμού της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

7. Την αριθ. 8165/30-06-2017 (ΦΕΚ 2247/Β/30-06-2017) απόφαση της Συντονίστριας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με 

εντολή Συντονιστή» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στους Προϊστάμενους 
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των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης», όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 682/17-01-2019 απόφασή της (ΦΕΚ 

288B/07-02-19) όμοια. 

8. Το άρ. 222 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. περί συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας. 

9. Το με αρ. πρωτ. 2975/05-02-2020 έγγραφο του Δήμου Χανίων με το οποίο διαβιβάστηκε στην 

υπηρεσία μας για έλεγχο νομιμότητας η με αρ. 33/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

και έλαβε αρ. πρωτ. 130/07-02-2020. 

 
Αφού σκεφθήκαμε 

 
- Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 του αρ. 226 και της παρ. 1 του αρ. 238 του 

Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τα αρ. 117 και 131 του Ν. 4555/18, ο Επόπτης Ο.Τ.Α. 

μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών 

οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των 

συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η 

απόφαση έχει δημοσιευτεί ή εκδοθεί. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι 

παράνομη τότε αυτή ακυρώνεται. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος 

νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, 

ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές 

του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), οι οποίες 

βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996, Α΄ 21), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. 

- Επειδή εμπρόθεσμα  ασκείται ο έλεγχος νομιμότητας  της υπ. αρ. 33/2020 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων, δεδομένου ότι η ελεγχόμενη πράξη δημοσιεύτηκε με 

αποδεικτικό τοιχοκόλλησης στις 05/02/2020, εν συνεχεία περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 07-

02-2020 και έλαβε αριθμό πρωτ. 130/20. 

- Επειδή σύμφωνα με το άρ. 99 του Ν. 3852/10 ορίζεται ότι: "1. Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή 

όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις, με τις οποίες αναλαμβάνουν την 

άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή την υποστήριξη της άσκησής της. Στις συμβάσεις 

αυτές μπορεί να συμμετέχει και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου που αναλαμβάνει 

την αρμοδιότητα ή σύνδεσμος στον οποίον μετέχει ο δήμος που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα. 

Οι συμβάσεις αυτές καλούνται «συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας». 2…. 3. Στις συμβάσεις 

των δύο προηγούμενων παραγράφων ορίζεται, ιδίως, ο τρόπος άσκησης της ανατιθέμενης 

αρμοδιότητας ή υποστήριξης της άσκησής της και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, 

και ειδικότερα: α) Ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβασης. β) Η διάθεση του προσωπικού των 

συμβαλλομένων ή η σύσταση θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με τον 
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Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του φορέα που αναλαμβάνει την άσκηση της 

αρμοδιότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. γ) Η διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, 

οχημάτων και άλλων τεχνικών μέσων ή ακινήτων και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του 

σκοπού της σύμβασης. δ) Τα ποσά χρηματοδότησης των επενδυτικών και των λειτουργικών 

δαπανών για την εφαρμογή της σύμβασης. Τα έσοδα αυτά μπορούν να προέρχονται από τέλη, 

δικαιώματα και εισφορές, τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), τη Συλλογική Απόφαση 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) ή τα Αναπτυξιακά Προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ε) Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της σύμβασης. στ) Το όργανο παρακολούθησης της 

εφαρμογής της σύμβασης. 4… 5… 6. Οι αποφάσεις των οικείων συμβουλίων για την έγκριση 

συμβάσεων διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας λαμβάνονται με την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών εκάστου“· για να επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία επί του 

συνόλου των μελών απαιτείται το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού όλων των μελών. 

- Επειδή σύμφωνα με το αρ. 65 § 1 του Ν. 3852/10 ορίζεται ότι: «Το δημοτικό συμβούλιο 

αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του 

νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό 

συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του». 

- Επειδή σύμφωνα με το αρ. 96 του Ν. 3463/06 ορίζεται ότι: «1.. 2. Το συμβούλιο έχει 

απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του. 3.. 4. Το συμβούλιο 

λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη 

διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. 

Εάν κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας προκύπτει δεκαδικός αριθμός άνω του ημίσεως της 

μονάδας, τότε αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα».  

- Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπ’ αρ. 30/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Χανίων, αποφασίζεται η έγκριση σύναψης “προγραμματικής” σύμβασης μεταξύ 

Δήμου Χανίων και του Δήμου Αποκορώνου, που αφορά την υλοποίηση του έργου με τίτλο 

«Ανάπλαση παραλιακού μετώπου του οικισμού Καλυβών από τον ποταμό Ξυδά έως το τέλος 

του σχεδίου πόλεως». Ειδικότερα, ο σκοπός της σύμβασης αυτής όπως αναλυτικότερα 

περιγράφεται στο άρ. 1 είναι ότι διατίθεται τεχνικό προσωπικό για την υλοποίηση της ανωτέρω 

πράξης με σκοπό την ενίσχυση της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας του Δήμου 

Αποκορώνου (κύριος του έργου) ώστε να επιβλέψει με επάρκεια το μοναδικό υποέργο με ίδιο 

τίτλο. Η φερόμενη ως “προγραμματική” σύμβαση, έχει στηριχθεί στο άρθρο 99 του Ν. 

3852/2010 και στο άρ. 222 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. σύμφωνα με το οποίο ορίζονται οι 

συμβάσεις που καλούνται «συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας». Σύμφωνα με τα ανωτέρω 

και τα αναγραφόμενα στην σύμβαση της κρινόμενης πράξης, η εν λόγω σύμβαση είναι 

«Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας» και η κρινόμενη πράξη ελέγχεται αυτεπάγγελτα. Στις 

συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας θα πρέπει να ορίζεται πέραν των άλλων και το 

«χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της σύμβασης» (άρ. 99 § 3 υποπαρ. ε’ του Ν. 3852/10), στοιχείο 
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το οποίο απουσιάζει στην εν λόγω σύμβαση. Επίσης απουσιάζει και το αναφερόμενο 

«Παράρτημα Ι» που αναφέρεται στο αρ. 2 § 2.1 της εν λόγω σύμβασης από τον φάκελο της 

υπόθεσης. 

      Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της 29/01/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Χανίων, εκ του συνόλου των 49 δημοτικών συμβούλων του Δήμου Χανίων, ήταν παρόντα τα 42 

μέλη, οπότε το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία. Λίγο πριν την έναρξη 

συζήτησης του θέματος της κρινόμενης πράξης, αποχώρησαν 22 μέλη και κατά την ψηφοφορία 

απείχαν άλλα 5 μέλη, με αποτέλεσμα η κρινόμενη πράξη να ληφθεί με 15 θετικές ψήφους. Οι 

αποφάσεις των οικείων συμβουλίων για την έγκριση συμβάσεων διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής 

συνεργασίας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών εκάστου (αρ. 

99§ 6 του Ν. 3852/10), που στην προκειμένη περίπτωση προκύπτει ότι η κρινόμενη πράξη θα 

έπρεπε να ληφθεί με τουλάχιστον 49:2=24,5 → 25 θετικές ψήφους αντί των 15, με αποτέλεσμα 

η πράξη να ληφθεί κατά παράβαση τύπων της διαδικασίας (αρ. 99 § 6 του Ν. 3852/10, και 

ενότητα 2 § 2.3 εδάφιο ii, περίπτωση 10η της εγκ. 11/2007 του ΥΠ. ΕΣ). 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Ακυρώνουμε ως μη νόμιμη την υπ’ αριθμ. 33/2020 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Χανίων με θέμα “Έγκριση ‘προγραμματικής’ σύμβασης μεταξύ Δήμου 

Χανίων και του Δήμου Αποκορώνου, που αφορά την υλοποίηση του έργου με τίτλο 

«Ανάπλαση παραλιακού μετώπου του οικισμού Καλυβών από τον ποταμό Ξυδά έως το τέλος 

του σχεδίου πόλεως»”, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. 

Κατά της παρούσας απόφασης δύναται να προσφύγει ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής 

του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας 

ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Δήμο Χανίων 

(με απόδειξη παραλαβής) 
2) Δήμο Αποκορώνου 

(με απόδειξη παραλαβής) 

Μ.Ε.Σ.Α.Δ.Κ. 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

 
 
 

ΒΡΟΥΒΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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