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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου έτους 2019
Περίληψη

Έγκριση: α) της δράσης «ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» β) του καθορισμού και δωρεάν
παραχώρησης χώρου για τη δράση «ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
- ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» γ) του κανονισμού λειτουργίας
της ως άνω αγοράς όπως έχει κατατεθεί με την υπ΄αριθμ.
8966/22-4-2019 αίτηση από τον «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», δ) του ορισμού εκπροσώπου του
Δήμου στο Συλλογικό Φορέα προκειμένου να συμμετέχει
στις διαδικασίες της οργάνωσης της αγοράς.

Αρ. Aπόφασης 327

Στο Παλαιό Φάληρο, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Τερψιχόρης 51 &
Αρτέμιδος, σήμερα 30 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 συνεδρίασε τακτικά το
Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 20327/25.10.2019 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.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των
41 μελών ήταν παρόντα 37, ήτοι:
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ΑθανασούλαΡωμανιουδάκη Μ.
Αλιμπέρτης Α.
Αναγνωστόπουλος Α.
Ανδρικοπούλου Β.
Αντωνιάδη Δ.
Αντωνιάδου Μ.
Αρκουμάνης Ι.
Ασημακόπουλος Γ.
Βασιλείου Γ.
Βατίστας Μ.
Βουλγαράκης Α.
Βουλγαρέλλης Ι.
Γαρδίκης Ν.
Γιάκοβλεφ Ν.
Γουλιέλμος Ι.
Ζάγκα Μ.
Κατσένης Ν.
Κορόμηλος Α.
Κουερίνης Ν.
Κουμεντάκος Μ.
Κωττάκης Ε.
Λίτινα Α.
Μαυρακάκης Σ.
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ΑΠΟΝΤΕΣ
Μερκουράκης Κ
Μητρέλλος Δ..
Μιχαηλίδης Μ.
Μιχαλόπουλος Ν.
Μιχαλοπούλου Μ.
Μπίτσικας Ι.
Μπόγρης Δ..
Πανταζής Α.
Παπακωστόπουλος Χ.
Πιτούλης Δ.
Τεντόμας Κ..
Τρύφων Μ.
Φιλιππόπουλος Ν.
Χαρδαβέλλας Κ.

1.
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3.
4.

Δούμας Α.
Μεταξάς Σ.
Μπεφόν Α.
Χρυσοβερίδης Ν.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και προσκλήθηκαν νόμιμα.
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Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ.
20321/25-10-2019 έγγραφο του Δημάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τη λήψη
απόφασης για την έγκριση : α) καθορισμού και δωρεάν παραχώρησης χώρου για τη δράση <<
ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ >> , β) κανονισμού λειτουργίας της ως άνω
αγοράς όπως έχει κατατεθεί με την υπ΄αριθμ. 8966/22-4-2019 αίτηση από τον << ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ >>.
Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
1. Σκοπός των αγορών των καταναλωτών είναι η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και
αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών σε
εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς επίσης και η δημιουργία
ευνοϊκότερων όρων διαβίωσης των μικρών παραγωγών και μεταποιητών, μέσω της πρόσβασής
τους σε αλληλέγγυες αγορές προϊόντων. Οι αγορές αυτές διοργανώνονται, μόνο με
πρωτοβουλία των φορέων πολιτών- καταναλωτών, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και η
λειτουργία τους εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των δήμων, στα όρια των
οποίων έχουν την έδρα τους οι εν λόγω φορείς. Πέραν της ονομασίας του τίτλου του παρόντος,
οι αγορές αυτές μπορούν να χαρακτηρίζονται και με ονομασία της επιλογής των φορέων
καταναλωτών - πολιτών, η οποία παραπέμπει ευθέως στους ανωτέρω σκοπούς των αγορών
αυτών.
2. Για τη διενέργεια των αγορών του παρόντος, οι δήμοι εγκρίνουν τη διοργάνωση αγορών σε
ενώσεις καταναλωτών του άρθρου 10 του ν. 2251/1994, σε συνεταιρισμούς καταναλωτών, καθώς
και σε συλλογικούς φορείς πολιτών - καταναλωτών με νομική υπόσταση, στους σκοπούς των
οποίων περιλαμβάνονται απαραίτητα
α. ότι είναι μη κερδοσκοπικοί,
β. ότι αφορούν στην ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και στην προστασία των
δικαιωμάτων και συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και
γ. ότι έχουν σκοπό που προάγει σαφώς την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και τις
αλληλέγγυες δράσεις που ωφελούν συμπολίτες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επιβίωσης,
ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, φυλής, αναπηρίας, ηλικίας, θρησκεύματος, πεποιθήσεων,
σεξουαλικού προσανατολισμού και γενικώς κάθε μορφής διάκριση.
Οι ανωτέρω φορείς, εφόσον εγκριθεί η πρότασή τους, πρέπει σε ετήσια βάση να υποβάλουν στο
δήμο απολογισμό με τις αλληλέγγυες δράσεις τους και τους ωφελούμενους από αυτές. Η
παράλειψη υποβολής απολογιστικών δράσεων είναι λόγος διακοπής της λειτουργίας της
αγοράς. Απαγορεύεται ρητώς οι συλλογικοί φορείς να απαιτούν χρηματικά ποσά από τους
πωλητές για τη συμμετοχή τους στις αγορές αυτές. Η εισφορά των πωλητών έγκειται στη δωρεά
προϊόντων για την κάλυψη των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα.
3. Δικαίωμα συμμετοχής ως πωλητές στις αγορές αυτές έχουν:
α. οι επαγγελματίες αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων για πώληση των αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, με τους όρους
και τις προϋποθέσεις του παρόντος,
β. οι συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και γυναικείοι συνεταιρισμοί και
Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), του άρθρου 3 του ν. 4430/2016 (Α'
205),
γ. οι πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ειδών καθαρισμού. Σχετικά με τον
ορισμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ
της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
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των μεσαίων επιχειρήσεων (L 124). Για τη διάθεση προϊόντων οικοτεχνίας, ο πωλητής πρέπει να
πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4235/2014 και της 4912/120862/5.11.2015
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2468), δ. οι Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) παραγωγικού σκοπού και οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο.
παραγωγικού σκοπού.
Απαγορεύεται τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων
που συμμετέχουν ως πωλητές στις συγκεκριμένες αγορές, να είναι ταυτόχρονα μέλη των
συλλογικών φορέων που τις διοργανώνουν.
4. Οι αγορές αυτές διοργανώνονται από το συλλογικό φορέα καταναλωτών - πολιτών που έχει
την έδρα του στο συγκεκριμένο δήμο το πολύ μία φορά το μήνα. Σε κάθε δήμο ή δημοτικό
διαμέρισμα μπορεί να διενεργείται μία αγορά των καταναλωτών. Ο συλλογικός φορέας
πολιτών - καταναλωτών πρέπει να έχει την έδρα του εντός δήμου ή του δημοτικού
διαμερίσματος, όπου διενεργείται η συγκεκριμένη αγορά. Ο δήμος από την πλευρά του
αναλαμβάνει τη χωροθέτηση της αγοράς, την καθαριότητα και γενικότερα την τήρηση των
όρων του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας της αγοράς. Για το σκοπό αυτόν ο δήμος
μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του είτε μέλος του δημοτικού συμβουλίου είτε υπάλληλο στο
συλλογικό φορέα, προκειμένου να συμμετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης της αγοράς.
5. Ο συλλογικός φορέας καταναλωτών - πολιτών υποβάλλει πρόταση στο δήμο, στον οποίο
βρίσκεται η έδρα του, στην οποία περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο το καταστατικό του, τα στοιχεία
επικοινωνίας των νομίμων εκπροσώπων και των εξουσιοδοτημένων μελών του που
αναλαμβάνουν τη διοργάνωση της αγοράς, τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς, καθώς και
τις δράσεις τις οποίες σκοπεύει να αναλάβει στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των καταστατικών του
σκοπών. Ο κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο τις κατηγορίες των
πωλούμενων προϊόντων, το μέγιστο αριθμό πωλητών, καθώς και τα κριτήρια επιλογήςαπόρριψης αυτών, ωράριο, καθαριότητας, αιτήσεις ενδιαφερομένων, υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά και τρόπο εξέτασης αυτών, πωλούμε να προϊόντα, χώρο λειτουργίας, στέρηση
δικαιώματος συμμετοχής σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού λειτουργίας. Με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η διενέργεια της αγοράς, ο κανονισμός λειτουργίας
αυτής, όπως έχει προταθεί από το φορέα ή με διορθώσεις-τροποποιήσεις-προσθήκες που
κρίνονται αναγκαίες από τις Υπηρεσίες του και σε συμφωνία με το συλλογικό φορέα. Η
απορριπτική απόφαση του δήμου αιτιολογείται ειδικά. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου μαζί με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς, τα
στοιχεία επικοινωνίας του συλλογικού φορέα και το καταστατικό του.
6. Ο συλλογικός φορέας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν και τον εγκεκριμένο
κανονισμό λειτουργίας, πρέπει είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας της
αγοράς να γνωστοποιήσει στο δήμο κατάσταση με τους πωλητές, τα προϊόντα που διαθέτουν
και τις τιμές πώλησης αυτών. Τα προϊόντα που διατίθενται πρέπει να είναι προσυσκευασμένα
και η ποσότητα ανά συσκευασία πρέπει να αναφέρεται στην κατάσταση του προηγούμενου
εδαφίου. Επίσης, στην εν λόγω κατάσταση πρέπει να αναφέρονται τα συγκεκριμένα
δικαιολογητικά ή και οι πιστοποιήσεις κάθε συμμετέχοντος πωλητή. Τέλος, πρέπει να
αναφέρονται και τα μέλη του συλλογικού φορέα που παρίστανται στη συγκεκριμένη αγορά
καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.
7. Ο δήμος και ο διοργανωτής τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη διενέργεια της αγοράς,
ανακοινώνουν την ημέρα και το χώρο που θα διενεργηθεί και αναρτά στην ιστοσελίδα του
κατάσταση με τους πωλητές, τα προϊόντα προς διάθεση και τις τιμές αυτών. Η ημέρα
λειτουργίας δεν επιτρέπεται να συμπίπτει με τη λειτουργία άλλης μορφής υπαίθριας αγοράς,
ενώ μπορεί να είναι Κυριακή. Η σχετική κατάσταση είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα
ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Η εγγραφή στον εν λόγω κατάλογο υπέχει θέση άδειας για τη
συμμετοχή των πωλητών στη συγκεκριμένη αγορά. Κατά τη διάρκεια προσέλευσης των
πωλητών στις αγορές αυτές, τη λειτουργία της έως και την αποχώρηση αυτών, παρίστανται
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μέλη του συλλογικού φορέα, σε συγκεκριμένο σημείο, οι οποίοι ενημερώνουν το καταναλωτικό
κοινό για τη σχετική αγορά, φροντίζουν για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας αυτής και
επιδίδουν στα ελεγκτικά όργανα σφραγισμένη από το δήμο κατάσταση με τους συμμετέχοντες
πωλητές, καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Οι πωλητές υποχρεούνται να
φέρουν και να επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον
εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας, καθώς και έγγραφο ταυτοποίησής τους. Ως προς τις
κυρώσεις, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στον παρόντα για τις λοιπές μορφές υπαίθριου
εμπορίου.
8. Οι συμμετέχοντες πωλητές απαλλάσσονται από τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Ο
δήμοι μπορούν να ορίζουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για τις υπηρεσίες που προσφέρουν
για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, το οποίο μπορεί να είναι και σε είδος για την
εξυπηρέτηση των κοινωνικών δράσεών τους, όπως προμήθεια ειδών σε κοινωνικά παντοπωλεία,
παιδικούς σταθμούς.
9. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, αγορές καταναλωτών μπορεί να
διοργανώνονται και από την Περιφέρεια μέχρι τρεις (3) φορές το χρόνο σε χώρους ευθύνης της.
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v. του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται
στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ..
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται:
α) Η δωρεάν παραχώρηση του χώρου της οδού Ζεφύρου από το ύψος της οδού Αγίας Κυριακής
έως το ύψος της οδού Ηχούς , στον Σύλλογο Γονέων Αθλητών Κολύμβησης Ομίλου Παλαιού
Φαλήρου για την διοργάνωση της δράσης << ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΧΩΡΙΣ
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ >>. Η εν λόγω δράση θα διενεργείται τη δεύτερη Κυριακή εκάστου μήνα από
τις 08.00 μέχρι τις 15.00. Μετά το πέρας της δράσης οι εκπρόσωποι του συλλόγου σε συνεργασία
με τους εκπροσώπους του Δήμου θα συγκεντρώνουν από τους παραγωγούς προϊόντα τα οποία
θα διατίθενται για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου μας και θα συντηρούν το χώρο σε
καλή κατάσταση.
β) Η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της ως άνω αγοράς όπως έχει κατατεθεί από το
Σύλλογο Γονέων Αθλητών Κολύμβησης Ομίλου Παλαιού Φαλήρου με την υπ΄αριθμ. 8966/22-42019 αίτησή του , ο οποίος τηρεί τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του αρ.37 Ν. 4497/2017 και
αποτελούν μαζί με το καταστατικό του εν λόγω συλλόγου , την τροποποίηση του και την
υπ΄αριθμ. 122/2019 εγκριτική διαταγή της ως άνω τροποποίησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Οι διοργανωτές της εν λόγω δράσης υποχρεούνται , σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Δήμου στην πιστή τήρηση των προβλεπόμενων στις διατάξεις του αρ.37 Ν.4497/2017»
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010, το άρθρο 37 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'), το άρθρο 10 του ν.
2251/1994, άρθρου 3 του ν. 4430/2016 (Α' 205), τις προϋποθέσεις του ν. 4235/2014 και της
4912/120862/5.11.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β'
2468), το άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ., την υπ΄αριθμ. 8966/22-4-2019 αίτηση, τις διατάξεις του αρ.37 Ν.
4497/2017, την υπ΄αριθμ. 122/2019 εγκριτική διαταγή, τη με αρ. 42/2019 απόφαση ΕΠΖ, την
εισήγηση της υπηρεσίας και μετά από διαλογικές συζητήσεις
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( 27 Υπέρ - 8 Κατά :Αντωνιάδη Δ., Αντωνιάδου Μ., Βασιλείου Γ.,
Βουλγαρέλλης Ι., Γαρδίκης Ν., Λίτινα Α., Μερκουράκης Κ.,
Πιτούλης Δ.)

Εγκρίνει : α) τη δράση «ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» β)τον καθορισμό και
την δωρεάν παραχώρηση του χώρου της οδού Ζεφύρου από το ύψος της οδού Αγίας Κυριακής
έως το ύψος της οδού Ηχούς , στον Σύλλογο Γονέων Αθλητών Κολύμβησης Ομίλου Παλαιού
Φαλήρου για την διοργάνωση της δράσης « ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΧΩΡΙΣ
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ». Η εν λόγω δράση θα διενεργείται τη δεύτερη Κυριακή εκάστου μήνα από τις
08.00 μέχρι τις 15.00. Μετά το πέρας της δράσης οι εκπρόσωποι του συλλόγου σε συνεργασία με
τους εκπροσώπους του Δήμου θα συγκεντρώνουν από τους παραγωγούς προϊόντα τα οποία θα
διατίθενται για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου μας και θα συντηρούν το χώρο σε καλή
κατάσταση.
γ) τον κανονισμό λειτουργίας της ως άνω αγοράς όπως έχει κατατεθεί από το Σύλλογο Γονέων
Αθλητών Κολύμβησης Ομίλου Παλαιού Φαλήρου με την υπ΄αριθμ. 8966/22-4-2019 αίτησή του,
ο οποίος τηρεί τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του αρ.37 Ν. 4497/2017 και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. (Το από 08.10.2003 καταστατικό του εν λόγω
συλλόγου εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 6944/15.12.2003 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών και εγγράφηκε στο βιβλίο σωματείων με αύξοντα αριθμό 24900/2004 και η
τροποποίησή του-αρ.κατάθ. 31959/02.04.2019- εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 122/2019 εγκριτική
απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών).
Οι διοργανωτές της εν λόγω δράσης υποχρεούνται , σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Δήμου στην πιστή τήρηση των προβλεπόμενων στις διατάξεις του αρ.37 Ν.4497/2017.
δ) τον ορισμό του κ. Μιχαηλίδη Μ. ως εκπροσώπου του Δήμου στο Συλλογικό Φορέα
προκειμένου να συμμετέχει στις διαδικασίες της οργάνωσης της αγοράς.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 327/2019.
Πριν από τη συζήτηση του θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουμεντάκος
Μ., Γουλιέλμος Ι.
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
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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 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 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 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ
Παλαιό Φάληρο
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
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