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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Απόσπασµα 
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Παλαιού Φαλήρου έτους 2017 

 
 
Αρ. Aπόφασης 26  Περίληψη 

Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσης 
περιπτέρου, που βρίσκεται επί της οδού 
Αµφιτρίτης αρ.14 και µεταφορά της στο 
κενωθέν περίπτερο, που βρίσκεται επί της 
συµβολής των οδών Ναϊάδων αρ.119 και 
Αχιλλέως, στο Π. Φάληρο. 
 
 

  Στο Παλαιό Φάληρο, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & 
Αρτέµιδος, σήµερα την 27η Ιανουαρίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 
συνεδρίασε τακτικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 
1882/23.01.2017 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 
33, ήτοι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1. Αλεξοπούλου Ε. 
2. Ανδρικοπούλου Β. 
3. Ασηµακόπουλος Γ. 
4. Βασιλείου Γ. 
5. Βουλγαρέλλης Ι. 
6. Γιάκοβλεφ Ν. 
7. Γιαννοπούλου Χ. 
8. Γουλιέλµος Ι. 
9. ∆ούµας Α. 
10. Ζάγκα Μ. 
11. Κανέλλος Θ. 
12. Καρκατσέλης ∆. 
13. Κορόµηλος Α. 
14. Κραββαρίτης Γ. 
15. Λάζαρης ∆. 
16. Μαυρακάκης Σ. 
17. Μαυρίδου Ε. 

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

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
 

1. Αρώνη Μ. 
2. Καραµαρούδης Γ. 
3. Κασιµάτη Β. 
4. Λαζαρίδου Α. 
5. Μερκουράκης Κ. 
6. Μηλαίτη Μ. 
7. Μπουγάς Τ. 
8. Παπαγεωργίου Ν. 
 

 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
προσκλήθηκαν νόµιµα. 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ : 26ο 



Ο  Πρόεδρος εισηγούµενος το 26ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αναφέρεται στο µε αρ. 
πρωτ.  1874/23.01.2017 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 τη λήψη 
απόφασης  για την κατάργηση θέσης περιπτέρου, που βρίσκεται επί της οδού Αµφιτρίτης 
αρ.14 και µεταφορά της στο κενωθέν περίπτερο, που βρίσκεται επί της συµβολής των οδών 
Ναϊάδων αρ.119 και Αχιλλέως, στο Π. Φάληρο. 
 

Επί του θέµατος σάς γνωρίζουµε τα εξής: 

        Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.7, του αρ.76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93 
14/4/2014) ο ∆ήµος είναι δικαιούχος δύο κενωθέντων περιπτέρων, που βρίσκονται στην 
οδό Αµφιτρίτης αρ.14 και επί της συµβολής των οδών Αχιλλέως αρ.19 και Ναϊάδων.  

             Με την υπ΄αριθµ. 16324/1.7.2016 έκθεση αυτοψίας επανελέγχου, του κλιµακίου 
ελέγχου του ∆ήµου µας, διαπιστώθηκε ότι το  περίπτερο που βρίσκεται επί της οδού 
Αµφιτρίτης αρ.14, δεν πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις σχετικά µε τη καταλληλότητα του 
χώρου για την ασφάλεια των πεζών (µηδενική διέλευση πεζών). 

         Ο µισθωτής του περιπτέρου µε την υπ΄ αριθµ. 28101/24.11.2016 αίτησή του, 
ζήτησε τη µετατόπιση της θέσης του περιπτέρου από την οδό Αµφιτρίτης αρ.14,  στην 
κενωθείσα θέση επί της συµβολής των οδών Ναϊάδων αρ.119 και Αχιλλέως, 

            Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, επιτρέπεται η µετατόπιση περιπτέρου σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ.3, του αρ.76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93 14/4/2014). 

           Επειδή, οι προσπάθειες εξεύρεσης άλλης κατάλληλης θέσης, για µετατόπιση του 
περιπτέρου απέβησαν άκαρπες, 

           Επειδή, δεν υπάρχουν σε κοντινή απόσταση πεζοδρόµια που να πληρούν τις 
προϋποθέσεις τοποθέτησης περιπτέρων. 

Εισηγούµαστε την κατάργηση της θέσεως περιπτέρου επί της οδού Αµφιτρίτης αρ.14 και τη 
µεταφορά της στο κενωθέν περίπτερο επί της συµβολής των οδών Ναϊάδων αρ.119 και 
Αχιλλέως. 

Επί του θέµατος ελήφθη η µε αρ. 03/2017 Απόφαση Ε.Π.Ζ.»  
      
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε,  σκέφτηκε, έλαβε υπόψη του το άρθρο 65 του 
Ν.3852/2010, τις διατάξεις του αρ.76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93 14/4/2014), την 
υπ΄αριθµ. 16324/1.7.2016 έκθεση αυτοψίας επανελέγχου του κλιµακίου ελέγχου του 
∆ήµου µας, τη µε αρ. πρωτ. 28101/24.11.2016 αίτηση, τη µε αρ. 03/2017 Απόφαση 
Ε.Π.Ζ.,  την εισήγηση της υπηρεσίας,  και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   
 

Εγκρίνει την κατάργηση της θέσεως περιπτέρου επί της οδού Αµφιτρίτης αρ.14 και 

τη µεταφορά της στο κενωθέν περίπτερο στη συµβολή των οδών Ναϊάδων αρ.119 και 

Αχιλλέως, στο Π. Φάληρο, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό της 

παρούσης (σχετική η µε αρ. 03/2017 Απόφαση Ε.Π.Ζ.). 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 26/2017. 
 

Πριν από τη συζήτηση του θέµατος αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Πιτούλης Α., 
Πιτούλης ∆., Λάζαρης ∆. 
 
 



 
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 
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 


