
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ  

Ορθή επανάληψη  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΥΑΛΗΡΟΤ 

Απόσπασμα 
Από το πρακτικό της 10ης τακτικής 

συνεδρίασης του Δημοτικού υμβουλίου του 
Δήμου Παλαιού Υαλήρου έτους 2021 

 

     Αρ. Απόφασης 91 

Περίληψη 
Λήψη απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – 
χωροθέτηση διαβάσεων πεζών πέριξ της πλατείας 
Φιλικής Εταιρείας Δήμου Π. Φαλήρου. 
 

το Παλαιό Υάληρο, σήμερα 05 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 συνεδρίασε τακτικά 
το Δημοτικό υμβούλιο, με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, βάσει της  ΠΝΠ ΥΕΚ 55/11.03.2020 (άρθρο 10 
παρ. 1) η οποία κυρώθηκε με το αρθρ. 2 του Ν. 4682/20, του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του 
Τπουργείου Εσωτερικών και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ.13250/28.06.2021 εγκ. 49 ΥΠ.ΕΣ., 
την ΚΤΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.39842/26.06.2021, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 16906/01.07.2021 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 38, ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ      ΑΠΟΝΣΕ  
1. Αθανασούλα–

Ρωμανιουδάκη Μ. 
2. Αλιμπέρτης Α. 
3. Αναγνωστόπουλος Α. 
4. Ανδικοπούλου Β. 
5. Αρκουμάνης Ι. 
6. Ασημακόπουλος Γ. 
7. Βασιλείου Γ. 
8. Βατίστας Μ. 
9. Βουλγαράκης Α. 
10. Βουλγαρέλλης Ι. 
11. Γαρδίκης Ν. 
12. Γιάκοβλεφ Ν. 
13. Γουλιέλμος Ι. 
14. Δούμας Α. 
15. Ζάγκα Μ. 
16. Θανόπουλος Ι. 
17. Κατσένης Ν. 
18. Κορόμηλος Α. 
19. Κουερίνης Ν. 
20. Κουμεντάκος Μ. 
21. Κωττάκης Ε. 
22. Μαυρακάκης . 
23. Μεταξάς . 
24. Μητρέλλος Δ. 
25. Μιχαηλίδης Μ. 
26. Μιχαλόπουλος Ν. 

 
 

 
27. Μιχαλοπούλου Μ. 
28. Μπίτσικας Ι. 
29. Μπόγρης Δ. 
30. Πανταζής Α.  

31. Παπακωστόπουλος Φ. 
32. ίμος Ι. 
33. Πιτούλης Δ. 
34. Σεντόμας Κ. 
35. Σρύφων Μ. 
36. Υιλιππόπουλος Ν. 
37. Φαρδαβέλλας Κ. 
38. Φρυσοβερίδης Ν. 

 
 
 

 
1. Αντωνιάδου Μ. 
2. Λίτινα Α. 
3. Μπεφόν Α. 

 
 

 
 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  
και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
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ΘΕΜΑ :   2ο 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ.     
16900/01.07.2021 έγγραφο του Δημάρχου Π. Υαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
υμβουλίου, που έχει ως εξής:  
  
«Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στο Δημοτικό υμβούλιο το θέμα περί έγκρισης της πρότασης 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – χωροθέτηση διαβάσεων πεζών πέριξ της πλατείας Υιλικής Εταιρείας 
Δήμου Π. Υαλήρου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην συνημμένη τεχνική έκθεση και το διάγραμμα 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε εκτέλεση των αναφερομένων στο άρθρο 52 του Ισχύοντος ΚΟΚ. 
 
Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 
Η εν λόγω πλατεία βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγ. Βαρβάρας (προς Π. Υάληρο) – Φρονοπούλου – 
Μίλωνος – Ιφίτου – Αγ. Βαρβάρας (προς Αγ. Δημήτριο) – Θερμοπυλών και περικλείεται από τα Ο.Σ.  18, 
19, 20, 25, 24, 23 του εγκεκριμένου Ρ.. Αγ. Βαρβάρας. 
Οι προτεινόμενες  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιορίζονται  αφενός στην χωροθέτηση διαβάσεων πεζών 
και αφετέρου στην εκ νέου τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης καθώς και στη 
συμπλήρωση της υπάρχουσας ενώ δεν τροποποιούνται υφιστάμενες προτεραιότητες. 
υγκεκριμένα προτείνονται: 
Α. η χωροθέτηση της διάβασης με αρ. 1, μεταξύ των οδών Αγ. Βαρβάρας (προς Αγ. Δημήτριο) και 
Θερμοπυλών – ΕΙΟΔΟ Α 
Β. η χωροθέτηση της διάβασης με αρ.2, μεταξύ των οδών Θερμοπυλών και Αγ. Βαρβάρας (προς Π. 
Υάληρο) – ΕΙΟΔΟ Β 
Γ. η χωροθέτηση της διάβασης με αρ. 3, μεταξύ των οδών Φρονοπούλου και Μίλωνος – ΕΙΟΔΟ Δ 
Δ. η χωροθέτηση της διάβασης με αρ. 4, μεταξύ των οδών Μίλωνος και Ιφίτου 
Ε. η χωροθέτηση  της διάβασης με αρ. 5, μεταξύ των οδών Ιφίτου και Αγ. Βαρβάρας (προς Αγ. Δημήτριο) 
– ΕΙΟΔΟ Ν 
Προτείνεται η μεταφορά της στάσης του ΟΑΑ κατά 6μ. προς την οδό Αγ. Βαρβάρας και η χωροθέτηση 
της διάβασης στη θέση της υφιστάμενης στάσης. 
 
Επί του θέματος ελήφθη η με αρ. 44/2021 απόφαση της ΕΠΖ»   
 
Σο Δημοτικό υμβούλιο αφού άκουσε, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, το 
άρθρο 52 του ΚΟΚ, την Γ. 28754/2317/26-09-1980 απόφαση Τπουργού Φωροταξίας, Οικισμού και 
Περιβάλλοντος (ΥΕΚ 609/Δ/05-11-1980), την τεχνική έκθεση, τη με αρ. 44/2021 Απόφαση ΕΠΖ, την 
εισήγηση της υπηρεσίας και μετά από διαλογικές συζητήσεις 

                                         
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ   ΟΜΟΥΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – χωροθέτηση διαβάσεων πεζών πέριξ της πλατείας Υιλικής 
Εταιρείας Δήμου Π. Υαλήρου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην συνημμένη στην με αρ.πρωτ. 
16900/01.07.2021 εισήγηση,  τεχνική έκθεση και το διάγραμμα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε εκτέλεση 
των αναφερομένων στο άρθρο 52 του Ισχύοντος ΚΟΚ, ως κατωτέρω: 

Α. η χωροθέτηση της διάβασης με αρ. 1, μεταξύ των οδών Αγ. Βαρβάρας (προς Αγ. Δημήτριο) και 
Θερμοπυλών – ΕΙΟΔΟ Α 

Β. η χωροθέτηση της διάβασης με αρ.2, μεταξύ των οδών Θερμοπυλών και Αγ. Βαρβάρας (προς Π. 
Υάληρο) – ΕΙΟΔΟ Β 

Γ. η χωροθέτηση της διάβασης με αρ. 3, μεταξύ των οδών Φρονοπούλου και Μίλωνος – ΕΙΟΔΟ Δ 

Δ. η χωροθέτηση της διάβασης με αρ. 4, μεταξύ των οδών Μίλωνος και Ιφίτου 

Ε. η χωροθέτηση  της διάβασης με αρ. 5, μεταξύ των οδών Ιφίτου και Αγ. Βαρβάρας (προς Αγ. 
Δημήτριο) – ΕΙΟΔΟ Ν 

Προτείνεται η μεταφορά της στάσης του ΟΑΑ κατά 6μ. προς την οδό Αγ. Βαρβάρας και η χωροθέτηση 
της διάβασης στη θέση της υφιστάμενης στάσης. 
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Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  91/2021. 
 

Πριν από τη συζήτηση του θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί ύμβουλοι κ.κ. Ζάγκα Μ., 
Αθανασούλα-Ρωμανιουδάκη Μ., Πιτούλης Δ. , Βασιλείου Γ., και Ανδρικοπούλου Β. 
 

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. 

 
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Υαλήρου,  σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.palaiofaliro.gr/
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΡΤΟΒΕΡΙΔΗ 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ 
 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΥΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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