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συνεδρίασης του Δημοτικού υμβουλίου του 
Δήμου Παλαιού Υαλήρου έτους 2021 

 

     Αρ. Απόφασης 120 

Περίληψη 
Λήψη απόφασης για την επιβολή ειδικού τέλους 0,20€ ανά 
τ.μ. ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρ. 25 του Ν. 1828/1989 όπως συμπληρώθηκε  
& ισχύει  (σχολικά κτίρια). 

το Παλαιό Υάληρο, σήμερα 23 επτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε τακτικά το 
Δημοτικό υμβούλιο, με φυσική παρουσία και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, βάσει της  ΠΝΠ (ΥΕΚ 
55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (άρθρο 10 παρ. 1), της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 
εγκυκλίου (ΑΔΑ: 9ΛΠΦ46ΜΣΛ6-1ΑΕ) του Τπουργείου Εσωτερικών «ύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, 
των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», της ΚΤΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55732/13.09.2021 και της εγκυκλίου με 
αρ. 60/13.09.2021 ΤΠ.Ε, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 23573/17.09.2021 πρόσκληση του Προέδρου, που 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς υμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, και του άρθρου  9 του Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δ.. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 μελών ήταν 
παρόντα 36, ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ           ΑΠΟΝΣΕ  
 

1. Αθανασούλα-
Ρωμανιουδάκη Μ. 

2. Αλιμπέρτης Α. 
3. Αναγνωστόπουλος Α.. 
4. Ανδρικοπούλου Β. 
5. Αντωνιάδου Μ. 
6. Αρκουμάνης Ι. 
7. Ασημακόπουλος Γ. 
8. Βασιλείου Γ. 
9. Βατίστας Μ. 
10. Βουλγαράκης Α. 
11. Βουλγαρέλλης Ι. 
12. Γιάκοβλεφ Ν. 
13. Γουλιέλμος Ι. 
14. Δούμας Α. 
15. Ζάγκα Μ. 
16. Κατσένης Ν. 
17. Κορόμηλος Α. 
18. Κουερίνης Ν. 
19. Κουμεντάκος Μ. 
20. Κωττάκης Ε. 
21. Μαυρακάκης . 
22. Μεταξάς . 
 

23. Μητρέλλος Δ. 
24. Μιχαηλίδης Μ. 
25. Μιχαλόπουλος Ν. 
26. Μιχαλοπούλου Μ. 
27. Μπίτσικας Ι. 
28. Μπόγρης Δ. 
29. Πανταζής Α. 
30. Παπακωστόπουλος Φ. 
31. Πιτούλης Δ. 
32. ίμος Ι. 
33. Σρύφων Μ. 
34. Υιλιππόπουλος Ν. 
35. Φαρδαβέλλας Κ. 
36. Φρυσοβερίδης Ν. 

 
 
 

1. Γαρδίκης Ν. 
2. Θανόπουλος Ι. 
3. Λίτινα Α. 
4. Μπεφόν Α. 
5. Σεντόμας Κ. 

 
 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  
και προσκλήθηκαν νόμιμα. 

ΘΕΜΑ :   7ο 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ.     
23567/17.09.2021 έγγραφο του Δημάρχου Π. Υαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
υμβουλίου, που έχει ως εξής:  
 
«Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για 
την επιβολή ειδικού τέλους 0,20 € ανά τ.μ. ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρ.25 του Ν. 1828/1989 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του αρ.11 του Ν. 2503/1997. 
       Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
       «Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη ή εισφορές για υπηρεσίες, 
τοπικά έργα της περιοχής τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, της ανάπτυξης της περιοχής και 
στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα . Το ύψος των 
τελών ή εισφορών, οι υπόχρεοι στην καταβολή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με την ίδια 
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Όταν το ύψος των τελών ή εισφορών κλιμακώνεται, με βάση τα 
τετραγωνικά μέτρα έκτασης  ή κτίσματος ή άλλη μονάδα υπολογισμού, η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης 
και της τελευταίας κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το εικοσαπλάσιο της πρώτης.» ( αρ. 25  Ν.1828/1989 όπως 
συμπληρώθηκε με το αρ. 11 του Ν.2503/1997 ) . 
       ύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. Ι στ) του Ν. 3463/2006 όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθ.  94  
του Ν. 3852/2010,  οι δήμοι έχουν αρμοδιότητα για την κατασκευή & συντήρηση των σχολικών κτιρίων. 
Ο Δήμος Παλαιού Υαλήρου υλοποιεί ένα Επιχειρησιακό χέδιο Ανάπτυξης εναρμονισμένο με τις 
κείμενες νομοθετικές διατάξεις, συντονισμένο με τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό σε 
κλίμακα Δήμου αλλά και Μητροπολιτικού υγκροτήματος αντίστοιχα, αποσκοπώντας  σε μία 
ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών σε τομείς/περιοχές που 
είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε 
διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να 
μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Οι δράσεις αυτές αποτυπώνονται 
τόσο στο Σεχνικό Πρόγραμμα όσο και στο σύνολο του προϋπολογισμού του, αυξάνοντας σημαντικά τις 
μέχρι πρότινος υπολογισθείσες δαπάνες. υγκεκριμένα, προκρίνονται οι κάτωθι Θεματικοί τόχοι για 
τους λόγους που περιγράφονται: 
- Ύπαρξη νέου νομοθετικού πλαισίου (Ν.4521/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) όπου καθιστά 
υποχρεωτική την κατασκευή/τοποθέτηση των νέων οικίσκων της δίχρονης προσχολικής  σε νέα ή 
υφιστάμενα οικόπεδα, προβάλλει επιτακτικά την ανάγκη αγοράς νέας γης, δεδομένου ότι δεν αποτελεί 
λύση του ζητήματος η στέγαση προνηπίων σε ήδη πλήρεις μαθητικού δυναμικού σχολικές μονάδες και 
ήδη οριακά κατάλληλους αύλειους χώρους ως προς την αναλογία m2/μαθητή καθώς και το γεγονός ότι 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προνηπιακής ηλικίας επιβάλλουν υπευθυνότητα και σοβαρούς 
υπολογισμούς τόσο κατά την επιλογή ως επί το πλείστον αποκλειστικών χώρων στέγασης, όσο και κατά 
τη μελέτη και υλοποίηση των διαδικασιών κατασκευής/τοποθέτησης. (Ενδεικτικός προϋπολογισμός για 
αγορά γης 1.000.000€) 
- Κατά την τελευταία τριετία - όπως έχουν επισημανθεί κατά τις συνεδριάσεις της Σριμερούς Επιτροπής 
για την εφαρμογή των διατάξεων στον Δήμο μας και έχουν αποτυπωθεί στα αντίστοιχα Πρακτικά -  
υπάρχουν σοβαρά αντικειμενικά προβλήματα που αφορούν τις αποφάσεις απόσυρσης της ΚΣΤΠ Α.Ε., 
παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, από την απαλλοτρίωση πέντε (5) 
οικοπέδων χαρακτηρισμένων ως «χώροι σχολικοί» λόγω έλλειψης χρηματικών ποσών για την εν λόγω 
εταιρεία. Ψς εκ τούτου, η ανάγκη κάλυψης της δαπάνης απόκτησης οικοπέδων προς ανέγερση νέων 
διδακτηρίων βαραίνει πλέον το Δήμο, ο οποίος καλείται να δαπανήσει ιδίους πόρους τόσο για την 
αγορά γης όσο και για την κατασκευή νέων κτιριακών υποδομών. (Ενδεικτικός προϋπολογισμός για 
αγορά γης: 1.750.000€ και για ανέγερση νέων σχολικών συγκροτημάτων: 5.000.000€) 
- H αύξηση αντικειμενικών αξιών βάσει του ΥΕΚ 2375/Β’/07-07-2021 καθιστά πιο δαπανηρή την αγορά 
γης. 
- Οι απαιτήσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού κτιριακών υποδομών βάσει κείμενων διατάξεων επιβάλλουν 
ανακατασκευή υφισταμένων ή και ανέγερση νέων κτιρίων με νέες τεχνολογίες σχεδιασμού ενεργειακής 
αναβάθμισης κοστοβόρες συγκριτικά με τις συμβατικές μεθόδους έως και 70% επιπλέον. Αντιστοίχως 
επηρεάζεται και το κόστος της «Επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων 
αυτών» με μεθόδους ενεργειακής αναβάθμισης των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών αλλά και των 
αύλειων χώρων αυτών με χρήση ψυχρών υλικών υψηλών τιμών ανακλαστικότητας της ηλιακής 
ακτινοβολίας και μεγάλη ικανότητα εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας, προς επίτευξη μείωσης της 
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επιφανειακής θερμοκρασίας, βελτίωση της διάρκειας ζωής των δομικών στοιχείων και αντιμετώπιση του 
φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, για βελτιστοποίηση του μικροκλίματος. (Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός παρεμβάσεων 500.000€) 
     Για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων προτείνεται η επιβολή ειδικού τέλους 0,20 € ανά τ.μ. 
ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 25 του Ν.1828/1989 όπως 
συμπληρώθηκε  και ισχύει.  
    Τπόχρεοι για την καταβολή του τέλους είναι οι καταναλωτές των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας. Σο 
τέλος υπολογίζεται επί της επιφάνειας των οικιών των αποθηκών των επαγγελματικών χώρων και των 
χώρων που χρησιμοποιούνται για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Από την επιβολή του τέλους 
εξαιρούνται οι κοινόχρηστοι χώροι. 
     Οι απαλλασσόμενοι από την καταβολή τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού πολίτες  
απαλλάσσονται από την καταβολή του  ειδικού τέλους.  
     ύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ οι ηλεκτροδοτούμενοι χώροι εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου μας είναι συνολικά 4.571.425 τ.μ. επομένως το συνολικό έσοδο υπολογίζεται να ανέλθει σε 
914.285,00 € ετησίως.  
     Έναρξη ισχύος της απόφασης ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2022 και η διάρκεια ισχύος αυτής τα οκτώ  
( 8 ) έτη.   
     Σο εν λόγω  έσοδο εγγράφεται σε διακριτό Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του δήμου & συνεισπράττεται  
(συνυπολογίζεται) με τα τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, μέσω των λογαριασμών των παρόχων 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
     Σέλος αξίζει να αναφερθεί ενδεικτικά πως για ένα ακίνητο 100 τ.μ. η ετήσια επιβάρυνση θα ανέλθει σε 
20,00 € ετησίως, ή 1,67 € μηνιαίως, ποσό μικρό αλλά καίριο για την υλοποίηση των μεγάλων σε έκταση 
και σημαντικού χαρακτήρα έργων που όπως προαναφέρθηκε πρόκειται να υλοποιηθούν. 
Επί του θέματος ελήφθη η με αρ. 308/2021 ΑΟΕ. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης».  
 
Σο Δημοτικό υμβούλιο αφού άκουσε, 

 Σις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του N. 4555/18 
(ΥΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'). 

 Σις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/19 (ΥΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’): "Ο κατά την 
παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές 
προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων". 

 Σις διατάξεις του αρ. 25 του Ν. 1828/1989 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 186 Ν. 
4555/2018 

 Σις διατάξεις του αρ.11 του Ν. 2503/1997 

 Σις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι στ. του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.5 Άρθρο 
229 κεφάλαιο  Η΄ Ν. 4635/2019 

 Σις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 
69 Ν. 4257/2014.  

 Σις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4521/2018  

  Σις διατάξεις της Τπ. Απόφασης με αριθμ. 127860/Δ1/2019 (ΥΕΚ Β 3233/22.08.2019) περί 
τροποποίησης της  Υ.15/27268/Δ1/21-02-2019 (ΥΕΚ 623/Β’/2019) Κ.Τ.Α. με θέμα «Ορισμός Δήμων 
εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020» και της 
100872/Δ1/24-06-2019 (ΥΕΚ 2569/Β’/2019) Κ.Τ.Α. με θέμα «Ορισμός Δήμων εφαρμογής δίχρονης 
προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-2021». 

 Σις διατάξεις του άρθρου  220 του Ν. 4610/2019 περί κατασκευής αιθουσών σχολικών μονάδων για 
την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στέγασης μαθητών της πρωτοβάθμιας και 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με  το άρθρο 124 Ν. 4692/2020. 

 Σις διατάξεις της απόφασης Τπ. Οικ. 57732 ΕΞ 2021/18.05.2021 (ΥΕΚ 2375/07.06.2021 τεύχος Β'), 
περί αναπροσαρμογής των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα 
αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων. 

 Ση με αρ. 308/2021 ΑΟΕ 
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 Σην εισήγηση της υπηρεσίας 
 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 
Ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία  
 

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΧΗΥΙΑ 
(21 υπέρ- 10 κατά : Αθανασούλα-Ρωμανιουδάκη Μ., Αναγνωστόπουλος Α.,  Ανδρικοπούλου 
Β., Αντωνιάδου Μ., Βασιλείου Γ., Βουλγαρέλλης Ιω., Δούμας Α., Κατσένης Ν.,Μιχαλόπουλος 
Ν., ίμος Ιω.) 

 
Εγκρίνει την επιβολή ειδικού τέλους 0,20 € ανά τ.μ. ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρ.25 του Ν. 1828/1989 όπως ισχύει, για την υλοποίηση έργων ως αναλυτικά αυτά 
ανωτέρω περιγράφονται.  
Έναρξη ισχύος της απόφασης ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2022 και η διάρκεια ισχύος αυτής τα οκτώ ( 8 ) 
έτη.  
Σο εν λόγω  έσοδο εγγράφεται σε διακριτό Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του δήμου & συνεισπράττεται 
(συνυπολογίζεται) με τα τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, μέσω των λογαριασμών των παρόχων 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  120/2021. 
 

Κατά  τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν  οι Δημοτικοί ύμβουλοι κ.κ. Γουλιέλμος Ιω., Ζάγκα Μ., 
Κωττάκης Εμ., Μεταξάς ., Μπίτσικας Ιω. 
 

ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ 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 ». 

Ψστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΦΘ7-Δ51) αρ. πρωτ. 42203/2018 εγκύκλιο του 
Τπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Τπηρεσίας Εποπτείας ΟΣΑ 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 ΟΣΑ συνεχίζει να ασκείται από τον υντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ. 
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ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 8 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι : Με φροντίδα του προέδρου του 
δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου όλες οι αποφάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα δεν συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης. 

Για την ανάρτηση της παρούσας ισχύει ο Ν. 4727/20 (ΥΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α') «Χηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
και συγκεκριμένα το άρθ. 76 παρ. 3 δ). 
ύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4727/2020,  οι  πράξεις που είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο  γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες: α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Σεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΠΕ), με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, 
β) ως έντυπα έγγραφα χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου. Αρκεί η 
επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση 
υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΡΤΟΒΕΡΙΔΗ 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
 

Παλαιό Υάληρο   
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ 
 

 

ΙΨΑΝΝΗ ΥΨΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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