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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Απόσπασμα 
Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  
Παλαιού Φαλήρου έτους 2018 

 

Αρ. Aπόφασης 349 

Περίληψη 
 

Τροποποίηση της με αρ. 145/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά 
σε δικαιούχους απαλλαγής από Δ.Τ., Δ.Φ. & ΤΑΠ, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4558/2018. 

  
 Στο Παλαιό Φάληρο, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, 

σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο, 
ύστερα από την με αρ.πρωτ. 22760/7-12-2018  πρόσκληση του Προέδρου, που αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του  άρθρου  67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου  9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. 

Απόντος του Δημάρχου κ. Διονύση Χατζηδάκη και Δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου 
κ. Αλέξανδρου Πανταζή διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το 
σύνολο των 41 μελών ήταν παρόντα 32,   ήτοι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ  

 
 
 

1. Αλεξοπούλου Ε. 
2. Αρώνη Μ. 
3. Αρσενίδου Α. 
4. Ασημακόπουλος Γ. 
5. Βασιλείου Γ. 
6. Βουλγαρέλλης Ι. 
7. Γιάκοβλεφ Ν. 
8. Γουλιέλμος Ι. 
9. Δούμας Α. 
10. Ζάγκα Μ. 
11. Καμαριάς Σ. 
12. Κανέλλος Θ. 
13. Καραμαρούδης Γ. 
14. Καρκατσέλης Δ. 
15. Κορόμηλος Α. 
16. Λάζαρης Δ. 

 
 

 
 

 
17. Λαζαρίδου Α. 
18. Μαυρακάκης Σ. 
19. Μερκουράκης Κ. 
20. Μηλαΐτη Μ. 
21. Μιχαηλίδης Μ. 
22. Μιχαλοπούλου Μ. 
23. Μπίτσικας Ι. 
24. Ξυνού Α. 
25. Πανταζής Α. 
26. Πιτούλης Δ. 
27. Σύριγγα Α. 
28. Τριάντος Ι. 
29. Φακιολά Ε. 
30. Φρέρης Ι. 
31. Φωστηρόπουλος Ι. 
32. Χρυσοβερίδης Γ. 

 
 
 

1. Ανδρικοπούλου Β. 
2. Αντωνιάδου Μ. 
3. Μαυρίδου Ε. 
4. Mαυρομμάτης Ι. 
5. Μεταξάς Σ. 
6. Μπουγάς Τ. 
7. Παπαγεωργίου Χ. 
8. Ράπτη-Ψαρράκου Ε. 
9. Τεντόμας Κ. 

 
 
 

 
 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  
και προσκλήθηκαν νόμιμα. 

 

 
 
 

ΘΕΜΑ : 12ο 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ. 
22755/7-12-2018 έγγραφο του Δημαρχεύοντος Π.Φαλήρου Αλέξανδρου Πανταζή, 
απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει ως εξής: 
 

« Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσια διάταξης την τροποποίηση της υπ΄ 
αριθμ. 145/2016 απόφασης Δ.Σ. που αφορά δικαιούχους απαλλαγής από Δ.Τ., Δ.Φ. , & Τ.Α.Π.  

 

Επί του θέματος σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα την  απόφαση 145/2016  Δ.Σ. ορίστηκαν  οι κατηγορίες 
δικαιούχων απαλλαγής από Δ.Τ., Δ.Φ. & Τ.Α.Π. με βάση το άρθρο 13 του Ν. 4368/2016. Με το άρθρο 12 του Ν. 
4558/18 αντικαταστάθηκε  η ως άνω παράγραφος, με αποτέλεσμα τον επανακαθορισμό των κατηγοριών δικαιούχων 
των απαλλαγών.  
 

  Με βάσει τα ανωτέρω οι κατηγορίες των δικαιούχων απαλλαγών ορίζονται ως κατωτέρω :   
  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 
 

ΠΛΗΡΗΣ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
ΑΡ.ΑΠ. Δ.Σ. 
146/2016 

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

ΠΛΗΡΗΣ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
ΑΡ.ΑΠ. Δ.Σ. 
146/2016 

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 
 

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

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
 

 ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 
15.000,00€.ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 15.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 50 %. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Κ.Ε.Α.)  

 ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

    
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των κατηγοριών  των Πολυτέκνων, Tριτέκνων, Α.Μ.Ε.Α. , Μονογονεϊκών, 

παραμένουν όπως προσδιορίζονται στην υπ’  αριθ. 145/2016 απόφαση του Δ.Σ.. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της 
κατηγορίας δικαιούχων Κ.Ε.Α. ορίζονται ως ακολούθως :  
                         

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Κ.Ε.Α. ( Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) 
 
  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

Να είναι κάτοικοι Παλ. Φαλήρου. 
Η απαλλαγή αφορά μόνο την κύρια κατοικία 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

 Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ( χορήγηση από τον Δήμο) 

 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και τις δύο όψεις. 

 Τελευταίο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ 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 ΔΟΥ σε περίπτωση που το 
ακίνητο εκμισθώνεται. 

 Υπεύθυνη Δήλωση 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 
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οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να γίνει επαναφορά στις νόμιμες χρεώσεις του 
ακινήτου. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο την οφειλή που θα προκύπτει με τις 
νόμιμες προσαυξήσεις. 

 Υπεύθυνη Δήλωση 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 Δήμου. 
Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος 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. 

  Βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, της έγκρισης απόφασης του δικαιούχου Κ.Ε.Α. 

 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο η υπηρεσία.   

              » 
 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε,  έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
Ν.3852/2010, του άρθρου 13 του Ν.4368/2016, του άρθρου 12 του Ν.4558/2018, την με αρ. 
Δ13/οικ/33475/1935/15-06-2018 (ΦΕΚ 2281/τ.Β’/2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύης», τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Ν.4558/2018 που έχουν ως εξής: «το 
πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 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 ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω 
οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του 
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν.4389/2016 (Α’94)»,  τις με αρ. 
152/2008 145/2016 (ΑΔΑ: Ω1Ψ3ΩΞΕ-ΤΟ1) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, τις με αρ. 
186/2016, 359/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΥ8ΩΞΕ-0Κ7) αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής,  την εισήγηση 
της υπηρεσίας  και μετά από διαλογικές συζητήσεις 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  
 
 

 Τροποποιεί την με αρ. 145/2016 (ΑΔΑ: Ω1Ψ3ΩΞΕ-ΤΟ1) απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου κατά το μέρος που αφορά στους δικαιούχους απαλλαγής ή μείωσης των Δημοτικών 
Φόρων ή Τελών (Δ.Φ., Δ.Τ.), από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το δημοτικό φόρο και το τέλος 
ακίνητης περιουσίας στους κατοίκους του δήμου μας, μόνο για την πρώτη κατοικία, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4558/2018, και εγκρίνουμε εκ νέου τους δικαιούχους 
απαλλαγής ή μείωσης ως εξής: 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Πολύτεκνοι ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

Άτομα με ειδικές ανάγκες 
(ΑμΕΑ) 

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

Τρίτεκνοι 
οικογενειακό εισόδημα έως 30.000,00 ευρώ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

οικογενειακό εισόδημα πέραν των 30.000,00 ευρώ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 50 %. 

Μονογονεϊκές Οικογένειες  εισόδημα έως 15.000,00 ευρώ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
εισόδημα πέραν των 15.000,00 ευρώ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 50 %. 
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Δικαιούχοι Κοινωνικού 
Εισοδήματος 

Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

  
 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των κατηγοριών των Πολυτέκνων, Tριτέκνων, 
Α.Μ.Ε.Α., Μονογονεϊκών, παραμένουν όπως προσδιορίζονται στην υπ’ αριθ. 145/2016 
απόφαση του Δ.Σ.. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της κατηγορίας δικαιούχων Κ.Ε.Α. 
ορίζονται ως ακολούθως :  

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

Να είναι κάτοικοι Παλαιού Φαλήρου. 
Η απαλλαγή αφορά μόνο την κύρια κατοικία 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

 Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ( χορήγηση από τον Δήμο). 

 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και τις δύο όψεις. 

 Τελευταίο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ 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 ΔΟΥ σε 
περίπτωση που το ακίνητο εκμισθώνεται. 

 Υπεύθυνη Δήλωση 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 Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο την οφειλή που θα προκύπτει 
με τις νόμιμες προσαυξήσεις. 

 Υπεύθυνη Δήλωση 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 Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος 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. 

  Βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, της έγκρισης απόφασης του 
δικαιούχου Κ.Ε.Α. 

 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο η υπηρεσία.   
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 349/2018. 

 
 

Πριν από τη συζήτηση του θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ.κ. Αλεξοπούλου Ε., 
Μηλαίτη Μ.,  Καρκατσέλης Δ., Τριάντος Ι.. 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο 
αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010: 
« 1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων 
των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, 
ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., 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 πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον 
ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 

2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης 
παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής 
προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την 
υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.  

3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι 
προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από 
την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής 
προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (Α' 45). 

4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή 
περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον 
δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου 
ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους 
περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς. 

5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή 
της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 

6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των 
αρμόδιων δικαστηρίων ». 

Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) αρ. πρωτ. 42203/2018 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν 
να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του 
Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος νομιμότητας των 
αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ. 

Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/). 

Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010: «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ 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 Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 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 ΑΔΑ 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παλαιό Φάληρο   7/1/2019 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ 

 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 

http://www.palaiofaliro.gr/
ΑΔΑ: 6ΜΝΒΩΞΕ-Δ6Κ
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