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Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα 01 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνεδρίασε 

τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο, με φυσική παρουσία –στο Δημοτικό Κατάστημα- και με τηλεδιάσκεψη, 
ύστερα από την με αρ. πρωτ. 27994/27.10.2022 πρόσκληση του Προέδρου, που αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του  άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. και του 
άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022). 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 
μελών ήταν παρόντα 30, ήτοι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Αναγνωστόπουλος Α. 
2. Αρκουμάνης Ι. 
3. Ασημακόπουλος Γ. 
4. Βασιλείου Γ. 
5. Βατίστας Μ. 
6. Βουλγαράκης Α. 
7. Γαρδίκης Ν. 
8. Γιάκοβλεφ Ν. 
9. Δούμας Α. 
10. Ζάγκα Μ. 
11. Θανόπουλος Ι. 
12. Καρκατσέλης Δ. 
13. Κλειδωνάρης Θ. 
14. Κόκκαλης Μ. 
15. Κορόμηλος Α. 
16. Κουμεντάκος Μ. 
17. Μητρέλλος Δ. 
18. Μιχαηλίδης Μ. 
19. Μιχαλόπουλος Ν. 
20. Μπεφόν Α. 
 

 

21. Μπίτσικας Ι. 
22. Μπόγρης Δ. 
23. Πανταζής Α. 
24. Παπακωστόπουλος Χ. 
25. Σίμος Ι. 
26. Τεντόμας Κ. 
27. Τρύφων Μ. 
28. Φιλιππόπουλος Ν. 
29. Χαρδαβέλλας Κ. 
30. Χρυσοβερίδης Ν. 

 
 
 

1. Αθανσούλα-
Ρωμανιουδάκη Μ. 

2. Αλιμπέρτης Α. 
3. Ανδρικοπούλου Β. 
4. Αντωνιάδου Μ. 
5. Βουλγαρέλλης Ι. 
6. Γουλιέλμος Ι. 
7. Κατσένης Ν. 
8. Κουερίνης Ν. 
9. Κωττάκης Ε. 
10. Μεταξάς Σ. 
11. Μιχαλοπούλου Μ. 

 
 
 
 

 
 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  
και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ.      
27986/27.10.2022 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 τον καθορισμό νέων 
θέσεων περιπτέρων καθώς και τον ορισμό εκπροσώπων για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας 
δημόσιας κλήρωσης. 
 
Επί του θέματος σας παραθέτουμε τα κάτωθι: 
Με το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων περιήλθε από τις 
Νομαρχίες στους Δήμους. Στην υπ' αριθμ. πρωτ. 74894/30-12-2010 εγκύκλιο του υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω 
αρμοδιότητα περιλαμβάνεται το σύνολο της εκμετάλλευσης του περιπτέρου (αδειοδότηση, εκμίσθωση, 
μετατόπιση κλπ). 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. 3 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14, καθώς και την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 
38/23463/06.06.2014, η χωροθέτηση των θέσεων περιπτέρων (νέων και κενωθέντων) καθορίζεται με 
απόφαση δημοτικού συμβουλίου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Παράλληλα, 
απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής για την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς 
ασφάλειας της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων.  
 
Με την περίπτ. 4 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α'), προβλέπεται η παραχώρηση του 30% των 
θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης (επί του συνόλου των καθοριζομένων 
θέσεων στο δήμο), με την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και εφόσον 
πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν.3463/2006, περί μη ύπαρξης οφειλών, στις εξής 
κατηγορίες : 
α) σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.), 
β) πολύτεκνους, 
γ) σε όσους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους 
αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της 
χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα 
γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους 
Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. 
 
Με την περίπτ.5 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α'), προβλέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος 
χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων (70%) με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (άρθρο 192 ΔΚΚ,Π.Δ. 270/81), 
αποκλειόμενης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών. 
Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη : 
Tο με αριθμ. πρωτ. 2631/2.2.2022 έγγραφό μας, περί διενέργειας ελέγχου καταλληλότητας νέων θέσεων 
περιπτέρων 

1. Tο με αριθμ. πρωτ. 9153/27.4.2022 έγγραφό μας, περί διενέργειας ελέγχου καταλληλότητας 
κενών θέσεων περιπτέρων. 

2. Tο με αρ. πρωτ. 23487/16.9.2022 έγγραφό μας, περί επανελέγχου καταλληλότητας τριών θέσεων 
περιπτέρων (πλ. Ικάρων – Ελ. Βενιζέλου 194 – Αγ.Βαρβάρας 103). 

3. Το με αριθμ. πρωτ. 2502/01/01/24.03.2022 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Καλλιθέας. 
(αρ.εισερχ.πρωτ. 6860/2022), με το οποίο γνωμοδότησε θετικά για τον καθορισμό όλων των νέων 
θέσεων περιπτέρων. 

4. Το με αριθμ. πρωτ. 2502/01/02-α΄/13.05.2022 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Καλλιθέας. 
(αρ.εισερχ.πρωτ. 10617/2022), με το οποίο γνωμοδότησε θετικά για το κενωθέν περίπτερο επί της 
οδού Αγ. Βαρβάρας 103. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-94-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B1-%CE%B7-%CE%B4-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-617489430-12-2010/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%84-2-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-382346306-06-2014/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-382346306-06-2014/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%84-2-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-285-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CF%8E%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%84-2-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-192-%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B8%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BA/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/p-d-_270__81_fek_77__30-03-1981_teyxos_a/
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5. Το με αρ. πρωτ. 1016/49/1-ε΄/23.03.2022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Π. Φαλήρου. 
(αρ.εισερχ.πρωτ. 7344/2022), με το οποίο γνωμοδότησε θετικά για τα περίπτερα Δαναών & 
Παλαιολόγου & παράδρομο Λ. Ποσειδώνος (μεταξύ Eurobank & Starbucks). 

6. Το με αρ. πρωτ. 1016/49/9-α΄/06.10.2022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Π. Φαλήρου. 
(αρ.εισερχ.πρωτ. 25491/2022) περί καταλληλότητας της νέας θέσης περιπτέρου επί της πλατείας 
Ικάρων (Σειρήνων & Νηρέως). 

7. Το με αρ. πρωτ. 1016/49/9-γ΄/06.10.2022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Π. Φαλήρου. 
(αρ.εισερχ.πρωτ. 25486/2022) περί καταλληλότητας της κενωθείσας θέσης περιπτέρου, επί της 
Λεωφ. Αγ. Βαρβάρας 103. 

8. Το με αρ. πρωτ. 1016/49/1-στ΄/14.10.2022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Π. Φαλήρου. (σε 
ορθή επανάληψη) (αρ.εισερχ.πρωτ. 26322/17.10.2022), περί καταλληλότητας της νέας θέσης 
περιπτέρου, έξωθεν του κοιμητηρίου Π.Φαλήρου. 

9. Τη με αριθμ. 82/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9ΙΜΖΩΞΕ-ΠΘΖ). 
 
Το γεγονός ότι από τις διενεργηθείσες αυτοψίες κλιμακίων του Αστυνομικού Τμήματος Π. Φαλήρου και 
από τα προαναφερθέντα σχετικά έγγραφα της Τροχαίας διαπιστώθηκε ότι για πέντε (5) νέες θέσεις 
περιπτέρων, πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλούς διέλευσης πεζών και κρίνονται κατάλληλες από 
κυκλοφοριακής πλευράς. 
 
Εισηγούμαστε : 
Α) Την έγκριση της με αριθμ. 82/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9ΙΜΖΩΞΕ-ΠΘΖ) 
περί καθορισμού πέντε (5) νέων θέσεων  περιπτέρων, όπως αυτές απεικονίζονται στα τοπογραφικά 
διαγράμματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα, ως κατωτέρω: 

o Περίπτερο επί του παράδρομου Λ. Ποσειδώνος (μεταξύ Eurobank & Starbucks).  
o Περίπτερο επί της οδού Αγ. Σοφίας έξωθεν του Κοιμητηρίου Παλαιού Φαλήρου.  
o Περίπτερο επί τη συμβολή των οδών Δαναών & Παλαιολόγου.  
o Περίπτερο επί της Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας αρ. 103 & Δαιδάλου. 
o Περίπτερο επί τη συμβολή των οδών Σειρήνων & Νηρέως (πλατεία Ικάρων). 

 
B) Τον ορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για τον προσδιορισμό του ποσοστού 
30%  επί του συνόλου, ήτοι των δύο (2) εκ των πέντε (5) νέων θέσεων περιπτέρων (5 x 30/100 = 1,5 θέσεις 
και συνεπώς 2 λόγω στρογγυλοποίησης προς την επόμενη ακέραιη μονάδα)  που θα παραχωρηθούν 
έναντι καταβολής τέλους σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, ως εξής : 
α) σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.), 
β) πολύτεκνους, 
γ)σε όσους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους 
αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της 
χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα 
γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους 
Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. 
 
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την  ……………………………………… ημέρα …………….και ώρα 
…………… στην αίθουσα συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, 3ος 

όροφος) με ευθύνη της Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
καθώς και ένα υπάλληλο του Δήμου μας που θα οριστεί με σχετική απόφαση Δημάρχου. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.»   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 , την υπ' αριθμ. Πρωτ. 74894/30-12-2010 εγκύκλιο του 
υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α'), την εγκύκλιο 
ΥΠ.ΕΣ. 38/23463/06.06.2014, τα με αριθμ. πρωτ. 2631/2.2.2022 & 9153/27.4.2022 έγγραφά μας, περί 
διενέργειας ελέγχου καταλληλότητας νέων θέσεων περιπτέρων, με αρ. πρωτ. 23487/16.9.2022 έγγραφό 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-94-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B1-%CE%B7-%CE%B4-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-617489430-12-2010/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-382346306-06-2014/
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μας, περί επανελέγχου καταλληλότητας τριών θέσεων περιπτέρων, τα με αριθμ. πρωτ. 
2502/01/01/24.03.2022, με το οποίο γνωμοδότησε θετικά για τον καθορισμό όλων των νέων θέσεων 
περιπτέρων & 2502/01/02-α΄/13.05.2022, με το οποίο γνωμοδότησε θετικά για το κενωθέν περίπτερο επί 
της οδού Αγ. Βαρβάρας 103, έγγραφα του Τμήματος Τροχαίας Καλλιθέας, το με αρ. πρωτ. 1016/49/1-
ε΄/23.03.2022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Π. Φαλήρου. (αρ.εισερχ.πρωτ. 7344/2022), με το 
οποίο γνωμοδότησε θετικά για τα περίπτερα Δαναών & Παλαιολόγου & παράδρομο Λ. Ποσειδώνος, το 
με αρ. πρωτ. 1016/49/9-α΄/06.10.2022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Π. Φαλήρου. 
(αρ.εισερχ.πρωτ. 25491/2022) περί καταλληλότητας της νέας θέσης περιπτέρου επί της πλατείας Ικάρων, 
το με αρ. πρωτ. 1016/49/9-γ΄/06.10.2022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Π. Φαλήρου. 
(αρ.εισερχ.πρωτ. 25486/2022) περί καταλληλότητας της κενωθείσας θέσης περιπτέρου, επί της Λεωφ. Αγ. 
Βαρβάρας 103, το με αρ. πρωτ. 1016/49/1-στ΄/14.10.2022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Π. 
Φαλήρου (σε ορθή επανάληψη) (αρ.εισερχ.πρωτ. 26322/17.10.2022), περί καταλληλότητας της νέας θέσης 
περιπτέρου, έξωθεν του κοιμητηρίου Π.Φαλήρου, τη με αρ. 81/2022 (ΑΔΑ: 9ΞΝΠΩΞΕ-ΚΚ1) ΑΕΠΖ, τη 
με αρ. 82/2022 (ΑΔΑ: 9ΙΜΖΩΞΕ-ΠΘΖ) ΑΕΠΖ, την ανωτέρω εισήγηση και έπειτα από διαλογική 
συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Καθορίζει πέντε (5) νέες θέσεις  περιπτέρων, όπως αυτές απεικονίζονται στα τοπογραφικά 
διαγράμματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα, ως κατωτέρω: 
 

o Περίπτερο επί του παράδρομου Λ. Ποσειδώνος (μεταξύ Eurobank & Starbucks).  
o Περίπτερο επί της οδού Αγ. Σοφίας έξωθεν του Κοιμητηρίου Παλαιού Φαλήρου.  
o Περίπτερο επί τη συμβολή των οδών Δαναών & Παλαιολόγου.  
o Περίπτερο επί της Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας αρ. 103 & Δαιδάλου. 
o Περίπτερο επί τη συμβολή των οδών Σειρήνων & Νηρέως (πλατεία Ικάρων). 

 
Β) Ορίζει τριμελή Επιτροπή διενέργειας δημόσιας κλήρωσης, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη : 

1. κ. Πανταζή Αλέξανδρο, Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
2. κ. Γιάκοβλεφ Νικόλαο, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
3. κ. Μιχαλόπουλο Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο 

 
Η προαναφερόμενη κλήρωση για τον προσδιορισμό του ποσοστού 30%  επί του συνόλου, ήτοι των δύο 
(2) εκ των πέντε (5) νέων θέσεων περιπτέρων, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεως 
Δημοτικού Συμβουλίου (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, 3ος όροφος) με ευθύνη της Επιτροπής, κατόπιν 
ανακοίνωσης, στην οποία θα οριστεί  ημερομηνία  και ώρα διεξαγωγής αυτής. 
 
Η εν λόγω ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 
(http://www.palaiofaliro.gr/). 
 
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  179/2022. 
 

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.  
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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/ ). 

Για την ανάρτηση της παρούσας ισχύει ο Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α') «Ψηφιακή 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). 
Σύμφωνα 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 Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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