
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου &’ Λεβίδου     
               Μεσολόγγι: -Τ.Κ. 302 00     
Πληροφορίες: Παναγιώτης Χονδρός      
Τηλέφωνο: 26310 – 55448     
FAX: 26310 – 55456     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

          Ι.Π. Μεσολογγίου           18 / 10/ 2018 

          Αριθ. Πρωτ.: 214722 

  

 

       ΘΕΜΑ: Εξέταση της από 21-9-2018 προσφυγής του Παναγιώτη Τζαχρήστα κατά της αριθ. 
138/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου και έλεγχος νομιμότητας της 
αριθ. 138/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η  

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

      
Έχοντας υπόψη: 
     1.   Τις διατάξεις των άρθρων 108 (Αρχές – Έκταση – Περιεχόμενο Κρατικής Εποπτείας – 

Αντικατάσταση του άρθρου 214 του Ν.3852/2010), 118 (Ειδική διοικητική προσφυγή – Αιτήσεις 
θεραπείας – Αντικατάσταση του άρθρου 227 του Ν.3852/2010) και 131 (Αντικατάσταση του άρθρου 
237 του Ν.3852/2010) του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α’/19-7-
2018). 

          2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 139/10 (Φ.Ε.Κ. 232/Α’/27-12-210) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»  
        3. Την αριθ.27/42203/13-8-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 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.3852/2010 (Α’ 87) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 131 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) 
        4. Την αριθ.138/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου περί 
«έγκρισης τροποποίησης μελέτης τοπικής σημασίας του έργου: Ανάπλαση πλατείας Φυτειών» που 
περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις 24-9-2018 
       5. Την από 21-9-2018 προσφυγή του Παναγιώτη Τζαχρήστα του Ιωάννη κατά της ανωτέρω 
απόφασης που περιήλθε στην Υπηρεσία μας αυθημερόν 
        6. Το αριθ. πρωτ.203507, 204242/25-9-2018 έγγραφό μας προς τον Δήμο Ξηρομέρου με το 
οποίο ζητήσαμε συμπληρωματικές πληροφορίες για την υπόθεση 
        7. Το αριθ. πρωτ.7121/3-10-2018 έγγραφο του Δήμου Ξηρομέρου με το οποίο δόθηκε 
απάντηση στο ανωτέρω έγγραφό μας 
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Αφού σκεφθήκαμε: 
 

Επειδή αρμοδιότητα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα πλαίσια εξέτασης της 
διοικητικής προσφυγής του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 είναι ο έλεγχος της νομιμότητας των 
αποφάσεων συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ, εξετάζοντας μόνο λόγους νομιμότητας, 
που προβάλλονται στην προσφυγή, δηλ. εάν έχει παραβιασθεί κανόνας δικαίου που σχετίζεται με 
την ελεγχόμενη απόφαση από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχεται, ήτοι η προσφυγή πρέπει να 
περιέχει συγκεκριμένες αιτιάσεις σχετικές με τις διατάξεις νόμου που παραβιάστηκαν κατά τη λήψη 
της προσβαλλόμενης απόφασης. Επειδή στην υπό εξέταση προσφυγή δεν προβάλλονται λόγοι, που 
αφορούν την νομιμότητα της πράξης, δηλαδή ποιες διατάξεις νόμου παραβιάζονται με την έκδοσή 
της, αυτή θεωρείται αόριστη. 

Επειδή στο άρθρο 45 παρ. 2 του Ν.3669/08 «Σύμπραξη στην κατασκευή του 
μελετητή-πρόσθετες εγγυήσεις-ευθύνη» αναφέρεται ότι «Επιτρέπεται η τροποποίηση της 
εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη διόρθωση σφαλμάτων 
της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες 
περιστάσεις. Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου 
προς την προϊσταμένη αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώμη του αρμόδιου 
τεχνικού συμβουλίου κατασκευών».  

 Επειδή, για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Φυτειών» εκπονήθηκε μελέτη από την 
αρχιτέκτονα μηχανικό Αμαλία Παπαθανάση και επικαιροποιήθηκε το έτος 2012 με την 
αριθ.51/2012 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. 
Ανάδοχος του διαγωνισμού αναδείχτηκε ο κ. Αθανάσιος Πανδρεμένος με την 
αριθ.218/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Ξηρομέρου.  

Επειδή ο Δήμος Ξηρομέρου προέβη στην λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης 
περί έγκρισης τροποποίησης της μελέτης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Φυτειών» 
κατόπιν της σχετικής από 20-6-2018 θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 Επειδή, από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία για την 
τροποποίηση της μελέτης. Δηλαδή, πριν τεθεί το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο α) 
η τροποποίηση της μελέτης τέθηκε υπόψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ι.Π. Μεσολογγίου που διατύπωσε εγγράφως την θετική γνωμοδότησή της και β) το 
αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδότησε επίσης θετικά για την προτεινόμενη 
τροποποίηση. 

Επειδή, επιπρόσθετα, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε εκ νέου στην 
συνεδρίαση της 26-9-2018 υπέρ της απόρριψης της από 28-8-2018 ένστασης του κ. Παναγιώτη 
Τζαχρήστα κατά της από 20-6-2018 γνωμοδότησής του για το θέμα της τροποποίησης της 
μελέτης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Φυτειών». 

       
Για τους ανωτέρω λόγους, 

Α  Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

 

1. Απορρίπτουμε την από 21-9-2018 προσφυγή του Παναγιώτη Τζαχρήστα κατά της 
αριθ. 138/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 

2. Επικυρώνουμε την αριθ. 138/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, 
για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 
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           Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση 
αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.). 

           Η παρούσα να κοινοποιηθεί με αποδεικτικό παραλαβής στους: 
1. Δήμο Ξηρομέρου – Αστακός – Τ.Κ. 300 06 
2. Παναγιώτη Τζαχρήστα του Ιωάννη – Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ξηρομέρου – Τ.Κ. 300 06 

(Με παράκληση να επιδοθεί στον κ. Παναγιώτη Τζαχρήστα με αποδεικτικό επίδοση το οποίο θα 
μας αποστείλετε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 
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