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ΘΕΜΑ : «Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 356/2018 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου – Ολύμπου».

Σχετ :  Το αριθμ.322/11-1-2019 έγγραφό σας

Αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας της εν θέματι απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.4555/18

(ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της

Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των

Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό

του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων

σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»,

προβλέπονται, τα εξής :

α) Άρθρο 116 παρ. 1 του  Ν.4555/2018: «Το άρθρο 225 του ν.

3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:« Άρθρο 225 Υποχρεωτικός Έλεγχος
Νομιμότητας: Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των

περιφερειών, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, αποστέλλονται υποχρεωτικά

για έλεγχο  νομιμότητας στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ρυθμίσεις

κανονιστικού περιεχομένου, β) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών

και προμηθειών, αν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων

(60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., γ) την αγορά και εκποίηση, λόγω πώλησης ή
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δωρεάς κατά κυριότητα, ακινήτων, δ) την κήρυξη αναγκαστικών

απαλλοτριώσεων, ε) τη μίσθωση ακινήτων από τρίτους, στ) τη σύναψη

πάσης φύσεως δανείων, ζ) την ίδρυση πάσης φύσεως νομικών προσώπων,

τη συμμετοχή σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα, καθώς και τη λύση και τη

θέση σε εκκαθάριση νομικών προσώπων, η) τη σύναψη προγραμματικών

συμβάσεων, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α΄

της παραγράφου 1 του άρθρου 100 και θ) τη διεξαγωγή δημοτικού ή

περιφερειακού δημοψηφίσματος.».

β) Άρθρο 131 του Ν.4555/2018:  «Αντικατάσταση του άρθρου 238 του

ν. 3852/2010: Το άρθρο 238 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 238 Εποπτεία των Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη λειτουργίας της
ΑΥΕ Ο.Τ.Α. - Μετάταξη στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. προσωπικού των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων - Έναρξη λειτουργίας ΑΥΕ Ο.Τ.Α. 1.

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των

πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, 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. Οι

επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».

γ) Άρθρο 132 του Ν.4555/2018: « Καταργούμενες και μεταβατικές
διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος

καταργούνται τα άρθρα 221 και 222 του ν. 3852/2010, η παρ. 10

περίπτωση ιζ' του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α' 138), καθώς και κάθε

διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας».

δ) Άρθρο 283 του Ν.4555/2018: «Έναρξη ισχύος : Η ισχύς του

παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους

διατάξεις.».

Κατόπιν των ανωτέρω, η αποσταλείσα υπ' αριθμ. 356/2018 απόφαση

του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη, στα



3

πλαίσια του αυτεπάγγελτου ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

226 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 117 του Ν.

4555/2018 και ισχύει, τίθεται δε, στο αρχείο, καθώς δεν εμπίπτει στις

διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 116 του Ν. 4555/2018 και ισχύει.

Μ.Ε.Σ.Α.Δ.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΤΔΟ

Ζωή Αντωνοπούλου


