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Ι.Π. Μεσολογγίου 24/2/2023 

Αριθ. Πρωτ.: 14882 

 

 

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: Εξέταση της από 8-2-2023 ειδικής διοικητικής προσφυγής (άρθρου 227 του Ν. 3852/10, όπως αντικ/κε από το άρθρο 118 

του Ν. 4555/18) του κ. Παπαδόπουλου Παναγιώτη, Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, κατά των αριθμ. 

17/2023 (ΑΔΑ: ΨΧ3ΟΩΡΖ-5ΟΟ), σχετικά με «Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης διαφοράς Εσόδων - Εξόδων 

των Δράσεων του Προϋπολογισμού ΔΚΕΚΑΠΜ έτους 2023», 18/2023 (ΑΔΑ: ΨΚΡΓΩΡΖ-Ε5Κ), σχετικά με «Έγκριση 

Ολοκληρωμένου Ετησίου Προγράμματος Δράσης ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2023», 19/2023 (ΑΔΑ: 9Τ73ΩΡΖ-

Μ5Φ), σχετικά με «Έγκριση Προϋπολογισμού ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2023» και 20/2023 (ΑΔΑ: ΨΚΡΔΩΡΖ-

ΩΗ5), σχετικά με «Πίνακας Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που 

εκτελούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση» αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 65, 214, 225 παρ. 1 (όπως τροπ/θηκε από το άρθρο 45 του  Ν. 4873/21, ΦΕΚ 248/Α΄/16.12.21), 227 (όπως 

αντικ/θηκε από το άρθρο 118 του N. 4555/18, ΦΕΚ 133/Α΄/19.7.18, Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), 238, και 280 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 

87/Α΄/7.6.11, Πρόγραμμα «Καλλικράτης»). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.06) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/9.3.99) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΠΔ 139/10 (ΦΕΚ 232/Α΄/27.12.10), «Οργανισμός Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.». 

5. Την ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ. 11/7666/7.2.07 σχετικά με ΄΄Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των ΟΤΑ Α΄ ΄΄. 

6. Την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 27/42203/13.8.18 με θέμα: Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους 

προσώπων, Πειθαρχική και αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 

Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ (άρθρο 238 του Ν. 3852/10, ΦΕΚ Α’/87, όπως αντικ/κε από το άρθρο 131 του Ν. 4555/18, ΦΕΚ Α’/133, 

Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι). 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/ypesdda_egk-11__7666__07-02-2007/
ΑΔΑ: ΨΨ5ΤΟΡ1Φ-ΦΤΦ



2 

 

 

7. Την από 8-2-2023 Προσφυγή του κ. Παπαδόπουλου Παναγιώτη, Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, που κατατέθηκε 

στην Υπηρεσία μας στις 8.2.23 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 9432. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1 περ. α του Ν. 3852/10, «Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις 

των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των 

συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της 

στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.», ενώ σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του ίδιου 

άρθρου, «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.». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 4 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 118 παρ. 4 του Ν. 4555/18, σε συνδυασμό με 

την ΥΠ.ΕΣ. 29518/7.8.13 «Έννομο συμφέρον αιρετού για άσκηση προσφυγής κατά το άρθρο 227 του Ν. 3852/10», σύμφωνα με τις οποίες: 

«…Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, 

ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν…». 

10. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 παρ. 1 του Ν. 3852/10, «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 

Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό 

Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. …». 

11. Το γεγονός ότι σε περίπτωση υποβολής της ειδικής διοικητικής προσφυγής του άρθρου 227 του Ν. 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 118 του Ν. 4555/18) ο έλεγχος του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφορά, καταρχήν, το παραδεκτό αυτής και 

στη συνέχεια το βάσιμο. Εφόσον κριθεί ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή, τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής, διαφορετικά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής είναι : α) το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος, β) η προθεσμία και 

γ) η φύση της προσβαλλόμενης πράξης. 

12. Το γεγονός ότι οι προσβαλλόμενες αριθμ. 17/2023 (ΑΔΑ: ΨΧ3ΟΩΡΖ-5ΟΟ), 18/2023 (ΑΔΑ: ΨΚΡΓΩΡΖ-Ε5Κ), 19/2023 (ΑΔΑ: 

9Τ73ΩΡΖ-Μ5Φ) και 20/2023 (ΑΔΑ: ΨΚΡΔΩΡΖ-ΩΗ5), αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, λήφθηκαν 

στις 2.2.2023, και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα ΄΄Διαύγεια΄΄) στις 7.2.2023, και επομένως η κατατεθείσα προσφυγή κρίνεται 

εμπρόθεσμη. 

13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 259 (όπως τροπ/θηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/12, ΦΕΚ 

85/Α΄/11.4.12) του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.06) προβλέπονται τα εξής: «..1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να 

χρηματοδοτείται από τον οικείο Δήμο για τις δραστηριότητες της, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του….Η χρηματοδότηση του δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ 

εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της 

παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου….». 

14. Το γεγονός ότι για την χρηματοδότηση της επιχείρησης, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4071/2012, τα βήματα που ακολουθούνται, 

έχουν ως εξής: 

α. Κατάρτιση προϋπολογισμού επιχείρησης ώστε να φαίνεται το έλλειμμα του έτους, 

β. Ένταξη της χρηματοδότησης στο εξειδικευμένο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006 

γ. Εισηγητική έκθεση της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης, που συνοδεύει τον προϋπολογισμό 

δ. Απόφαση ΔΣ επιχείρησης για την ψήφιση της Εισηγητικής έκθεσης της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης και 

ε. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της Εισηγητικής έκθεσης της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης 

15. Το γεγονός ότι η αριθμ. 17/2023 (ΑΔΑ: ΨΧ3ΟΩΡΖ-5ΟΟ), απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, 

σχετικά με «Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης διαφοράς Εσόδων - Εξόδων των Δράσεων του Προϋπολογισμού 

ΔΚΕΚΑΠΜ έτους 2023», βάσει της οποίας διαπιστώνεται έλλειμμα ποσού # 300.000,00€ #, δεν εγκρίθηκε με την απόλυτη πλειοψηφία 

του συνόλου των μελών του (ήτοι σε σύνολο 33 μέλη, θα έπρεπε να εγκριθεί με 17 ψήφους υπέρ) κατά παράβαση της κείμενης 

νομοθεσίας (καθόσον επί παρόντων 25 μελών, έλαβε: 12 ψήφους υπέρ,  11 ψήφους κατά & 1 παρόν). 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-2951807-08-2013/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-10-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-206-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/94430_ipodeigma-eisigitikis-ekthesis-gia-xrimatodotisi-aplo.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/94430_apofash_ds_epixeirhshs_gia_chfish_ths_eishghtikhs_ekueshs.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/94430_apofash_ds_dhmoy_gia_egkrish_ths_eishghtikhs_ekueshs.doc
ΑΔΑ: ΨΨ5ΤΟΡ1Φ-ΦΤΦ
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16. Το γεγονός ότι για την χρηματοδότηση της επιχείρησης, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4071/2012, τα ανωτέρω (βλ. παρ. 14) βήματα 

που ακολουθούνται είναι αλληλένδετα, ενιαία και προαπαιτούμενα στοιχεία του προϋπολογισμού της επιχείρησης. 

17. Την αριθμ. 86782/19.12.22 (ΑΔΑ: ΨΔΞΝ46ΜΤΛ6-ΖΜ7) απόφαση του Υπουργού Εσωτ/κών (ΦΕΚ 1183/Υ.Ο.Δ.Δ./20.12.22). 

18. Την αριθμ. 804/4.1.23 (ΦΕΚ 44/Β΄/11.1.23) απόφαση του Γραμματέα ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Αποδεχόμαστε την από 8-2-2023 ειδική διοικητική προσφυγή (άρθρου 227 του Ν. 3852/10, όπως αντικ/κε από το άρθρο 118 του      

Ν. 4555/18) του κ. Παπαδόπουλου Παναγιώτη, Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, κατά των αριθμ. 17/2023 (ΑΔΑ: 

ΨΧ3ΟΩΡΖ-5ΟΟ), σχετικά με «Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης διαφοράς Εσόδων - Εξόδων των Δράσεων του 

Προϋπολογισμού ΔΚΕΚΑΠΜ έτους 2023», 18/2023 (ΑΔΑ: ΨΚΡΓΩΡΖ-Ε5Κ), σχετικά με «Έγκριση Ολοκληρωμένου Ετησίου 

Προγράμματος Δράσης ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2023», 19/2023 (ΑΔΑ: 9Τ73ΩΡΖ-Μ5Φ), σχετικά με «Έγκριση Προϋπολογισμού 

ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2023» και 20/2023 (ΑΔΑ: ΨΚΡΔΩΡΖ-ΩΗ5), σχετικά με «Πίνακας Στοχοθεσίας οικονομικών 

αποτελεσμάτων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εκτελούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση» αποφάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. 

2. Ακυρώνουμε τις αριθμ. 17/2023 (ΑΔΑ: ΨΧ3ΟΩΡΖ-5ΟΟ), σχετικά με «Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης διαφοράς 

Εσόδων - Εξόδων των Δράσεων του Προϋπολογισμού ΔΚΕΚΑΠΜ έτους 2023», (και συνακόλουθα ως εισηγητική αυτής και την αριθμ. 

49/2022, ΑΔΑ: 9ΤΕΕΟΞΤΦ-ΥΔΜ, απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Κ.Ε.Κ.Α.Π.Μ.),  18/2023 (ΑΔΑ: ΨΚΡΓΩΡΖ-Ε5Κ), σχετικά με «Έγκριση 

Ολοκληρωμένου Ετησίου Προγράμματος Δράσης ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2023», (και συνακόλουθα ως εισηγητική αυτής και την 

αριθμ. 47/2022, ΑΔΑ: 9Β1ΙΟΞΤΦ-17Ω, απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Κ.Ε.Κ.Α.Π.Μ.), 19/2023 (ΑΔΑ: 9Τ73ΩΡΖ-Μ5Φ), σχετικά με 

«Έγκριση Προϋπολογισμού ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2023» (και συνακόλουθα ως εισηγητική αυτής και την αριθμ. 48/2022, ΑΔΑ: 

ΨΦ1ΙΟΞΤΦ-Φ1Ω, απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Κ.Ε.Κ.Α.Π.Μ.) και 20/2023 (ΑΔΑ: ΨΚΡΔΩΡΖ-ΩΗ5), σχετικά με «Πίνακας Στοχοθεσίας 

οικονομικών αποτελεσμάτων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εκτελούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση» (και 

συνακόλουθα ως εισηγητική αυτής και την αριθμ. 50/2022, ΑΔΑ: 95ΒΡΟΞΤΦ-6ΡΓ, απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Κ.Ε.Κ.Α.Π.Μ.), για τους 

λόγους που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους του σκεπτικού μέρους της απόφασής μας. 

3. Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή 

του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ). 

4. Η παρούσα να κοινοποιηθεί με απόδειξη παραλαβής στους: 

α. κ. Πρόεδρο Δ.Σ. Δημ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισμού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου 

(Δ.Κ.Ε.Κ.Α.Π.Δ.Μ.), ΦΑΒΡΟΥ 3, Μεσολόγγι - Τ.Κ. 302 00 

β. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, Π. Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι - Τ.Κ. 302 00 

γ. Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, Π. Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι - Τ.Κ. 302 00 

δ. κ. Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου, Π. Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι - Τ.Κ. 302 00 

 
 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 
  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ  

 
 

ΑΔΑ: ΨΨ5ΤΟΡ1Φ-ΦΤΦ


		2023-02-24T10:41:17+0200
	Athens




