
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Απόσπασµα 
Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Παλαιού Φαλήρου έτους 2016 

 
 
Αρ. Aπόφασης 145 Περίληψη 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση 
της µε αρ. 152/2008 Α.∆.Σ. , που 
αφορά σε δικαιούχους 
απαλλαγής/µείωσης από ∆.Τ. , ∆.Φ. & 
ΤΑΠ , σύµφωνα µε το αρ.13 του Ν. 
4368/2016 (µετά τη µε αρ. 186/2016 
Α.Ο.Ε.). 
 
 

  Στο Παλαιό Φάληρο, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & 
Αρτέµιδος, σήµερα την 20η Μαΐου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 συνεδρίασε 
τακτικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 11306/16.05.2016 
πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο, 
σύµφωνα µε το άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθ. 9 του Κανονισµού Λειτουργίας του 
∆.Σ. 

Παρόντος και του ∆ηµάρχου κου ∆ιονυσίου Χατζηδάκη, διαπιστώθηκε από τον 
Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 µελών ήταν παρόντα 
31, ήτοι: 
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1. Αλεξοπούλου Ε. 
2. Ανδρικοπούλου Β. 
3. Βασιλείου Γ. 
4. Βουλγαρέλλης Ι. 
5. Γιάκοβλεφ Ν. 
6. Γιαννοπούλου Χ. 
7. Γουλιέλµος Ι. 
8. ∆ούµας Α. 
9. Ζάγκα Μ. 

10. Κανέλλος Θ. 
11. Καραµαρούδης Γ. 
12. Καρκατσέλης ∆. 
13. Κορόµηλος Α. 
14. Κραββαρίτης Γ. 
15. Λαζαρίδου Α. 
16. Μαυρίδου Ε. 

 
 

 
 

17. Mαυροµµάτης Ιω. 
18. Μερκουράκης Κ. 
19. Μεταξάς Σ. 
20. Μιχαηλίδης Μ. 
21. Μιχαλοπούλου Μ. 
22. Μπίτσικας Ι. 
23. Μπουγάς Τ. 
24. Ξυνού Α. 
25. Πανταζής Α. 
26. Πιτούλης ∆. 
27. Σύριγγα Α. 
28. Τεντόµας Κ. 
29. Φακιολά Ε. 
30. Φωστηρόπουλος Ι. 
31. Χρυσοβερίδης Γ. 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
1. Αρώνη Μ. 
2. Ασηµακόπουλος Γ. 
3. Κασιµάτη Β. 
4. Λάζαρης ∆. 
5. Μαυρακάκης Σ. 
6. Μηλαίτη Μ. 
7. Παπαγεωργίου Ν. 
8. Παπαγεωργίου Χ. 
9. Πιτούλης Α. 
10. Τριάντος Ι. 
 

 
 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
προσκλήθηκαν νόµιµα. 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ : 15ο 
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Ο  Πρόεδρος εισηγούµενος το 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αναφέρεται στο µε αρ. 
πρωτ. 11130/16.05.2016 έγγραφο του ∆ηµάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόµενο προς τον 
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που έχει ως εξής: 
 
«Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε µεταξύ των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης την 
τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 152/2008 απόφασης ∆.Σ. που αφορά δικαιούχους 
απαλλαγής/ µείωσης από ∆.Τ. ∆.Φ. & Τ.Α.Π. σύµφωνα µε το αρ.13 του Ν.4368/2016. 
 
 Με την µε αρ. 152/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 202 
του Ν. 3463/2006, εγκρίθηκε η απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το δηµοτικό 
φόρο και το τέλος ακίνητης περιουσίας στους δηµότες-κατοίκους του δήµου µας, οι οποίοι 
είναι άποροι, πολύτεκνοι και άτοµα µε αναπηρία άνω του 67% µόνο για την πρώτη 
κατοικία τους.  
 
Με το άρθρο  13 του Ν. 4368/2016, η παρ. 3 του άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 (Α' 114) 
αντικαθίσταται ως εξής:  
«3. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία 
του αριθµού των µελών του, είναι δυνατή η µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών ή η 
απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτοµα µε αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους 
τρίτεκνους, τις µονογονεϊκές οικογένειες και τους µακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα 
των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και τους 
δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α' 29), όπως εκάστοτε αυτοί 
ορίζονται µε τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόµου. Με την ίδια 
απόφαση µπορεί να τίθενται και εισοδηµατικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω 
µείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του ∆ήµου που προκύπτει από τη λήψη της 
απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαµβάνεται 
υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού του έτους εφαρµογής της, σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική οµάδα των ατόµων µε 
αναπηρία συµπεριλαµβανοµένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτοµα 
µε αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηµατικών κριτηρίων λαµβάνεται υπόψη το 
πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο 
εισοδηµατικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική οµάδα θα πρέπει να 
υπολογίζεται µόνο το φορολογητέο εισόδηµα, ώστε να µην προσµετρούνται τα πάσης 
φύσεως επιδόµατα αναπηρίας (προνοιακά επιδόµατα, εξωιδρυµατικό επίδοµα, επίδοµα 
κίνησης, διατροφικό επίδοµα νεφροπαθών και µεταµοσχευµένων συµπαγών οργάνων κ.λπ.) 
τα οποία είναι αφορολόγητα.»  
 
Από τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου προκύπτει η προσθήκη νέων κατηγοριών δικαιούχων 
σε αυτές που είχαν οριστεί µε το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006.  
Η µείωση των τελών , υπό τις δυσµενείς συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί στη χώρα µας 
λόγω της οικονοµικής κρίσης, κρίνεται κοινωνικά δίκαιη, αλλά και αναγκαία προκειµένου 
να ανακουφιστεί οικονοµικά, µεγαλύτερος αριθµός συµπολιτών µας που πλήττονται από 
την από τις συνέπειες της κρίσης.  
 
Επί του θέµατος ελήφθη η µε αρ. 186/2016 Α.Ο.Ε.». 
 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε,  σκέφτηκε, έλαβε υπόψη του τα άρθρο 65 και 72 
του Ν.3852/2010, τη µε αρ. 186/2016 Α.Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 
3463/2006 όπως αντικ. µε το άρθρο 13 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 21/Α/21.02.2016) , τις διατάξεις του Ν. 
4320/15 «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α/19.03.2015) , το µε αρ. πρωτ. 7400/31.03.2016 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης προς το ∆ήµο µας ,  την µε αρ. 
152/2008 απόφαση ∆.Σ. , την εισήγηση της υπηρεσίας και µετά από διαλογικές συζητήσεις 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   
 
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 152/2008 απόφασης ∆.Σ. σχετικά µε τους  
δικαιούχους απαλλαγής ή µείωσης των δηµοτικών φόρων ή τελών από το ενιαίο 
ανταποδοτικό τέλος, το δηµοτικό φόρο και το τέλος ακίνητης περιουσίας στους δηµότες-
κατοίκους του δήµου µας, µόνο  για την πρώτη κατοικία τους, µετά τη µε αρ. 186/2016 
Α.Ο.Ε.), ως ακολούθως: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΑΠΟΡΟΙ 
 

ΠΛΗΡΗΣ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
ΑΡ.ΑΠ. ∆.Σ. 
152/2008 

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 
 

ΠΛΗΡΗΣ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
ΑΡ.ΑΠ. ∆.Σ. 
152/2008 

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

ΠΛΗΡΗΣ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
ΑΡ.ΑΠ. ∆.Σ. 
152/2008 

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 
 

 ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΟΙΚ/ΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
ΕΩΣ 30.000,00€.ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 30.000,00€ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ 50 %. 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
 

 ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΕΩΣ 
15.000,00€. ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 15.000,00€ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ 50 %. 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΤΟΥ Ν.4320/2015 

 ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για τις νέες κατηγορίες 
δικαιούχων στον ανωτέρω πίνακα, είναι τα εξής: 
 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 

Μονογονεϊκή οικογένεια νοείται αυτή στην οποία ο µοναδικός γονέας ασκεί εν τοις 
πράγµασι και κατ΄αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική ανάθεση τη γονική µέριµνα ενός ή 
περισσοτέρων ανήλικων τέκνων .Το δικαίωµα αυτό ασκείται από τον γονέα και µετά την 
ενηλικίωση των τέκνων και µέχρι τη συµπλήρωση του 25ου έτους εφόσον σπουδάζουν σε 
αναγνωρισµένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν την στρατιωτική  
θητεία. 
 
                                    ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Να είναι κάτοικοι Παλ. Φαλήρου 
Η απαλλαγή αφορά µόνον την κύρια οικία  
 
                                   ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

• Αίτηση –Υπεύθυνη ∆ήλωση ( χορήγηση από τον ∆ήµο). 
• Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας , και τις δύο όψεις.  
• Τελευταίο αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ στο όνοµα του ενδιαφεροµένου  και τις δύο 

όψεις .  
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου(σε περίπτωση χηρείας). 
• Αντίγραφο συµβολαίου κατοικίας  όπου φαίνεται το εµβαδόν της κατοικίας.  
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• Αντίγραφο συµβολαίου µίσθωσης του ακινήτου νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ , σε 
περίπτωση που το ακίνητο εκµισθώνεται.  

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη (σε περίπτωση εκµίσθωσης) ότι αποδέχεται την 
απαλλαγή, όσο αυτή ισχύει, των δηµοτικών τελών στο ακίνητο που µισθώνει στον 
δικαιούχο. Σε περίπτωση  αλλαγής εκµισθωτή οφείλει να ενηµερώσει την αρµόδια 
υπηρεσία του ∆ήµου, προκειµένου να γίνει επαναφορά στις νόµιµες χρεώσεις του 
ακινήτου . Σε αντίθετη περίπτωση ο ∆ήµος θα καταλογίσει στον υπόχρεο την οφειλή 
που θα προκύπτει  µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του δικαιούχου, ότι σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων του 
(οικογενειακή κατάσταση, κατοικία κ.λ.π.) υποχρεούται να δηλώσει την µεταβολή 
αυτή στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. Σε αντίθετη περίπτωση ο ∆ήµος θα 
καταλογίσει στον υπόχρεο την οφειλή που θα προκύπτει µε τις νόµιµες 
προσαυξήσεις. 

• Αντίγραφο Ε1  (και τις πέντε σελίδες) της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους η 
οποία θα πρέπει να προσκοµίζεται  µια φορά τον χρόνο . 

• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος  τρέχοντος έτους το οποίο θα προσκοµίζεται 
µια φορά το χρόνο.  

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό  που θα κρίνει απαραίτητο η αρµόδια υπηρεσία του 
∆ήµου.  

 
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 

 
Γονέας ή γονείς οι οποίοι έχουν την γονική µέριµνα και επιµέλεια τριών παιδιών από τον 
ίδιο ή διαφορετικό γάµο ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων ή εκτός νόµου 
γεννηθέντων τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους 
ή φοιτούν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές ( ΑΕΙ ή ΤΕΙ ) και αναγνωρισµένα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τρία 
παιδιά περιλαµβάνονται και τα τέκνα µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω 
ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.      
 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

Να είναι κάτοικοι Παλ. Φαλήρου 
Η απαλλαγή αφορά µόνον την κύρια οικία . 
 
 
                                     ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

• Αίτηση –Υπεύθυνη ∆ήλωση ( χορήγηση από τον ∆ήµο) 
• Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας και τις δύο όψεις.  
• Τελευταίο αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ στο όνοµα του ενδιαφεροµένου  και τις δύο 

όψεις .  
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
• Αντίγραφο συµβολαίου κατοικίας ,όπου φαίνεται το εµβαδόν της κατοικίας.  
• Αντίγραφο συµβολαίου µίσθωσης του ακινήτου νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ , σε 

περίπτωση που το ακίνητο εκµισθώνεται.  
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη (σε περίπτωση εκµίσθωσης) ότι αποδέχεται την 

απαλλαγή, όσο αυτή ισχύει, των δηµοτικών τελών στο ακίνητο που µισθώνει στο 
δικαιούχο. Σε περίπτωση  αλλαγής εκµισθωτή οφείλει να ενηµερώσει την αρµόδια 
υπηρεσία, προκειµένου να γίνει επαναφορά στις νόµιµες χρεώσεις του ακινήτου. Σε 
αντίθετη περίπτωση ο ∆ήµος θα καταλογίσει στον υπόχρεο την οφειλή που θα 
προκύπτει µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του δικαιούχου, ότι σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων του 
(οικογενειακή κατάσταση, κατοικία κ.λ.π.) υποχρεούται να δηλώσει την µεταβολή 
αυτή στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. Σε αντίθετη περίπτωση ο ∆ήµος θα 
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καταλογίσει στον υπόχρεο την οφειλή που θα προκύπτει µε τις νόµιµες 
προσαυξήσεις. 

• Αντίγραφο Ε1 (και τις πέντε σελίδες) της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους η 
οποία θα πρέπει να προσκοµίζεται  µια φορά τον χρόνο .  

• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος τρέχοντος έτους το οποίο θα προσκοµίζεται 
µια φορά το χρόνο. 

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο η αρµόδια υπηρεσία του 
∆ήµου.  

 
                                    ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ν.4320/2015 
 
Όπως ορίζονται στις διατάξεις των αρθ.1 έως 4 Ν.4320/2015 (ΚΥΑ 494/07-04-2015   -  
ΦΕΚ 577/09.04.2015) 
  
     ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Να είναι κάτοικοι Παλ. Φαλήρου. 
Η απαλλαγή αφορά µόνο την κύρια κατοικία 
 
 
                                           ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

• Αίτηση –Υπεύθυνη ∆ήλωση ( χορήγηση από τον ∆ήµο) 
• Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας και τις δύο όψεις. 
• Τελευταίο αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ στο όνοµα του ενδιαφεροµένου και τις δύο 

όψεις.  
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
• Αντίγραφο συµβολαίου κατοικίας όπου φαίνεται το εµβαδόν της κατοικίας.  
• Αντίγραφο συµβολαίου µίσθωσης του ακινήτου νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ σε 

περίπτωση που το ακίνητο εκµισθώνεται. 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη (σε περίπτωση εκµίσθωσης) ότι αποδέχεται την 

απαλλαγή, όσο αυτή ισχύει, των δηµοτικών τελών στο ακίνητο που µισθώνει στον 
δικαιούχο. Σε περίπτωση  αλλαγής εκµισθωτή οφείλει να ενηµερώσει την αρµόδια 
υπηρεσία, προκειµένου να γίνει επαναφορά στις νόµιµες χρεώσεις του ακινήτου. Σε 
αντίθετη περίπτωση ο ∆ήµος θα καταλογίσει στον υπόχρεο την οφειλή που θα 
προκύπτει µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του δικαιούχου, ότι σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων του          
(οικογενειακή κατάσταση, κατοικία κ.λ.π.) υποχρεούται να δηλώσει την µεταβολή 
αυτή στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. Σε αντίθετη περίπτωση ο ∆ήµος θα 
καταλογίσει στον υπόχρεο την οφειλή που θα προκύπτει µε τις νόµιµες 
προσαυξήσεις. 

• Αντίγραφο Ε1 ( και τις πέντε σελίδες) της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους η 
οποία θα πρέπει να προσκοµίζεται  µια φορά τον χρόνο . 

• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος τρέχοντος έτους το οποίο θα προσκοµίζεται 
µια φορά το χρόνο. 
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο η υπηρεσία.   

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 145/2016. 

 
Πριν από τη συζήτηση του θέµατος αποχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαηλίδης Μ. 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει 
έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµερών 
οργάνων των ∆ήµων, των Περιφερειών ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, 
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, στον 
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Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες του 
Ελεγκτή Νοµιµότητας, µέχρι να οριστεί. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της 
προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. 
     Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού 
Γραµµατέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία 
εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., εντός 
προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου 
έλαβε γνώση αυτής. 
Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής 
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30 ) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις 
της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα και στο ∆ήµο ή στην Κοινότητα ή στο 
νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. 
 
     Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια. 

Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, σύµφωνα 
µε την παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). 
 Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.4 του Ν. 3861/2010: 
“Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 
     Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του 
άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθµίσεις Υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι 
πράξεις που είναι αναρτηµένες στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 
του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται 
από τις ρυθµίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές 
αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του Α∆Α για την 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτηµένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων 
των διοικουµένων όσο και κατά την επικοινωνία µεταξύ φορέων.» 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 
 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙ∆ΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Π. ΦΑΛΗΡΟ  
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 
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