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ΘΕΜΑ:  ΄Ελεγχος νομιμότητας  της  υπ αριθμ. 568/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Χανίων  

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
                          H ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 

 Εχοντας υπόψη: 
            1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της      
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες του 
ν.4555/18 & ισχύουν. 
           2. Τις διατάξεις του  άρθρου  28 και του άρθρου 28Α του Ν.4325/15 (ΦΕΚ 47Α/2015) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατιας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση 
Αποκατάσταση αδικιών  και άλλες διατάξεις» , όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με  το άρθρο 24  του   
4368/16 (ΦΕΚ 21Α/2016)  
          3. Τις διατάξεις του άρθρου  23 του Π.Δ. 136/2010 < Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
    Κρήτης > 
         4.Τις διατάξεις  του   άρθρου 23  παρ. 5 του Ν.3536/2007  σύμφωνα με τις οποίες υποβάλλονται για  
έλεγχο νομιμότητας στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (και ήδη 
ΣυντονιστήΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας 
Εποπτείας ΟΤΑ κατ΄άρθρο 238 παρ.1 του Ν.3852/10)  οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων που 
αφορούν αναμορφώσεις των προυπολογισμών των ΟΤΑ συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των 
αρμοδίων υπηρεσιών. Η προθεσμία ελέγχου αυτού στην περίπτωση αυτή ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες  
       5. Την  υπ αριθμ. 14026/15-5-2017  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/26-5-
2017)  περί «Διορισμού της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»  
       6. Την αριθμ.οικ.8165/27-6-2017 (ΦΕΚ 2247/Β/30-6-17)  απόφαση της Συντονίστριας 

Αποκ.Διοίκησης Κρήτης περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της 
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με «Με εντολή 
Συντονιστή» («Μ.Ε.Σ») αποφάσεων, εγγράφων  και άλλων πράξεων, στους Προισταμένους των 
οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
οικ.682/17-1-19 όμοια (ΦΕΚ 288Β΄/7-2-19). 

     7.  Τις  υπ αριθμ. 11/7666/7-2-2007 και 14/10028/21-2-2007 εγκυκλίους του ΥΠΕΣΔΔΑ «Εποπτεία 
των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων  ΟΤΑ» καθώς και   την  υπ αριθμ. 27/42203/13-
8-2018   εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51)  περί «Ελέγχου  νομιμότητας 
πράξεων Ο.Τ.Α., Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 
Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ( Άρθρο 238 του Ν. 3852/2010) όπως αντικαταστάθηκε με τις όμοιες του 
άρθρου  131 του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)     

6.  Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ αριθμ.  οικ.55905/2019 (ΦΕΚ Β 3054/19)  ΚΥΑ των υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Παροχής οδηγιών για την  κατάρτιση του προυπολογισμού των 
Δήμων οικονομικού έτους 2020-τροποποίηση της υπ αριθμ.7028/3-2-2004 απόφασης» όπου ορίζεται ότι  
ο προυπολογισμός των Δήμων συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίσθηκε με την 7028/2004 
(ΦΕΚ 253Β) απόφαση όπως   αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Καμιά απόκλιση από τους κωδικούς 
αριθμούς που καθορίζονται με την 7028/2004 απόφαση όπως ισχύει δεν πρέπει να σημειώνεται στον 
προυπολογισμό του φορέα. Οι αρμόδιες για τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης ψήφισης του 
προυπολογισμού αρχές οφείλουν να εξετάζουν επισταμένα την ανάπτυξη των ΚΑΕ σ΄αυτόν. 
Οποιαδήποτε απόκλιση κατά τα ανωτέρω αποτελεί αιτία αναπομπής του αρχικού προυπολογισμού και 
των μετέπειτα αναμορφώσεων του  

 7  . Την υπ αριθμ. 568/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων  περί 
αναμόρφωσης προπολογισμού οικ.έτους 2020,  η οποία  περιήλθε  στην Υπηρεσία μας για έλεγχο 
νομιμότητας στις  14-1-2021   λαμβάνοντας  αριθμό   πρωτ. 68.  

8. Το υπ αριθμ. 68/22-1-2021 έγγραφο μας  στον Δήμο Χανίων για την αποστολή κρίσιμων για τον 
έλεγχο της παραπάνω απόφασης στοιχείων και το υπ αριθμ. 3193/12-2-21 έγγραφο του Δήμου Χανίων 
με το οποίο αυτά απεστάλησαν, το οποίο περιήλθε  στην Υπηρεσία μας στις  16-2-2021   λαμβάνοντας  
αριθμό   πρωτ. 197  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
Ακυρώνουμε  την  υπ αριθμ. 568/2020  απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων,  

κατά το μέρος  που  αναμορφώνεται  ο Προυπολογισμός οικ. Έτους 2020  και α) Εγγράφεται   σε αύξηση 
του ΚΑΕ 1219.006 με τίτλο «Επιχορήγηση για κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών από την 
εμφάνιση του κορονοιού COVID -19» του σκέλους των Εσόδων πίστωση 772.638,87 Ευρώ και ισόποση 
αύξηση του ΚΑΕ 90.9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ του σκέλους των Εξόδων διότι όπως προκύπτει από  την υπ 
αριθμ. 89952/2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Ι4Π46ΜΤΛ6-Λ9Ξ)  η εν λόγω 
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κατανομή αφορά σε Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Δήμων που εγγράφονται στον ΚΑΕ 0611 .001 «ΚΑΠ 
για την κάλυψη γενικών αναγκών (αρ.25 του Ν.1828/89) του εγκεκριμένου Κωδικολογίου  και β) 
Εγγράφεται στο σκέλος των Εσόδων  υπό τον ΚΑΕ 0718.001 με  τίτλο «Τέλος Ακίνητης Πειρουσίας-
κατανομή 15%», πίστωση 150.920 Ευρώ  και ισόποση αύξηση του ΚΑΕ 90.9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ του 
σκέλους των Εξόδων, διότι επίσης συνιστά παρέκκλιση  του  εγκεκριμένου κωδικολογίου αφού στον  εν 
λόγω ΚΑΕ εγγράφονται «Επιχορηγήσεις  Νομικών Προσώπων από δήμους»  

Κατά τα λοιπά της μέρη η ως άνω ελεγχόμενη πράξη κρίνεται νόμιμη και επικυρώνεται.  
 
Κατά της παρούσας απόφασης δύναται να προσφύγει ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 

152 του Ν.3463/2006  Ν.Χανίων-Ρεθύμνης (Θεραπευτηρίου αρ.27 Μελισσόκηποι Σούδα)  οποιοσδήποτε     
έχει    έννομο  συμφέρον εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή  της  ή την κοινοποίησή της ή 
αφότου έλαβε γνώση αυτής 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                               Μ.Ε.Σ.Α.Δ.Κ  

 Δήμο Χανίων                                                                                            Η ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

  (με απόδειξη παραλαβής)                                                                                

                                    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΡΟΥΒΑΚΗ 
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