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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ.      
13431/10.06.2022 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 του Δημοτικού 
Συμβουλίου τη λήψη απόφασης περί έγκρισης της πρότασης «χωροταξικής μελέτης Στάσιμου Εμπορίου 
επί του πεζοδρομίου του παραλιακού μετώπου Δήμου Π. Φαλήρου» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
συνημμένη αιτιολογική έκθεση και το διάγραμμα χωροταξικής μελέτης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
στο άρθρο 51 του 4849/21. 

 
Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής : 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
(Στο πλαίσιο του υπ. αρ. 4849 ΦΕΚ 207/Α/5-11-2021 ΚΕΦΑΛ. Δ’) 

 
1.  ΣΚΟΠΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Η αιτιολογική έκθεση αφορά στη χωροταξική μελέτη διαμόρφωσης ενός πλαισίου λειτουργίας Στάσιμου 
Εμπορίου επί του πεζοδρομίου του παραλιακού μετώπου, από τη θέση σιντριβανιού γλυπτής 
προκυμαίας Φλοίσβου έως την περιοχή του νοτιοανατολικού ορίου της «παιδικής χαράς Έδεμ».  
Η παρούσα συνίσταται στην ανάγκη κάλυψης διαθέσιμων θέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιμο 
εμπόριο, από ενδιαφερόμενους μικροπωλητές που θα προσκληθούν να κάνουν χρήση των θέσεων 
αυτών, κατόπιν υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και καταβολής μισθώματος, σύμφωνα με 
το νομικό πλαίσιο που ισχύει και τα οριζόμενα στις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου,  με σκοπό την 
εμπορική εκμετάλλευσή τους.   
Για τον καθορισμό, των θέσεων, εντός ορίων δικαιοδοσίας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, λαμβάνονται 
υπόψη τα υφιστάμενα στοιχεία που συνθέτουν το παραλιακό πεζοδρόμιο, και τα οποία καθορίζουν την 
επιλογή των θέσεων πώλησης στην εν λόγω περιοχή. Όπως διακρίνεται και στο επισυναπτόμενο με την 
παρούσα, τοπογραφικό σχέδιο, τα στοιχειά αυτά αφορούν :  

  Στο πεζοδρόμιο που εκτείνεται κατά πλάτος μεταξύ τροχιογραμμών τραμ και αιγιαλού με  
κυμαινόμενο με ανάπτυγμα κατά μέσο όρο τα 4,40μ – 4,50μ και το μήκος του υπερβαίνει τα 
1.100 μ όσον αφορά στην προς εξέταση περιοχή. Το πλάτος αυτό συνθέτουν (όπως 
αναφέρονται αναλυτικότερα παρακάτω) : η κατά μήκος ζώνη ελεύθερης κίνησης πεζών, ο 
οδηγός όδευσης τυφλών και το υπολειπόμενο πλάτος διαδρόμου. 

  Στην ζώνη ελεύθερης κίνησης περιπατητών, σε πλάτος που κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 
2,40 μ. Η ζώνη οριοθετείται από τον οδηγό όδευσης τυφλών και την ζώνη κίνησης συρμών 
τραμ. 

  Στον οδηγό όδευσης τυφλών σταθερού πλάτους 0,40 μ οριζόμενου με την διάταξη ειδικών 
τσιμεντοπλακιδίων σε σειρά. Η όδευση τυφλών διατρέχει έκκεντρα όλο το μήκος του 
καταστρώματος πεζοδρομίου. 

  Στο υπολειπόμενο εύρος πεζοδρομίου (μεταξύ όδευσης τυφλών και ορίων του προς τον 
αιγιαλό) και στο οποίο θα ενταχθούν οι καθοριζόμενες θέσεις πώλησης. Το πλάτος του 
κυμαίνεται από 1,60 μ έως 3,40 μ , με σύνηθες τα 1,60μ - 1,70μ.  

  Στα ανοίγματα προσβάσεων από και προς άλλους χώρους, όπως διαβάσεις πεζών για την 
προσπέλαση τροχιογραμμών τραμ, διάδρομοι και σκαλοπάτια προσβάσεων σε πλαζ, 
πάρκα, χώρους εκδηλώσεων, μνημεία, παιδικές χαρές κλπ 

 Στους χώρους καθιστικών (παγκάκια , κιοσκις) 

 Στις περιοχές κίνησης επιβατών πέριξ των στεγάστρων στάσεων τραμ 
Εντός του εύρους της εξεταζόμενης αυτής περιοχής, σήμερα βρίσκονται πάγκοι μικροπωλητών 
οιουδήποτε είδους προϊόντων πώλησης, σε διάσπαρτα σημεία, ατάκτως κατανεμημένα, ανεξαρτήτως 
περιόδου λειτουργίας τους. Με την χωροταξική μελέτη επιχειρείται να χωροθετηθούν οι νέες θέσεις 
Στάσιμου Εμπορίου επί της παραλιακής ζώνης, με κριτήρια που αναλύονται παρακάτω στην ενότητα 
προτάσεων, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων. 
 
2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η παρούσα έκθεση συντάσσεται με βάση τα οριζόμενα στον Ν 4849/2021 έτσι όπως αυτός ορίζεται στο 
ΦΕΚ 207/Α/5-11-2021 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ περί ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.  Συγκεκριμένα : 
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4849 
“Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του 
υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση 
πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις”. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 
Άρθρο 49 

Αρμόδιες αρχές 
1. Αρμόδια αρχή για το στάσιμο εμπόριο είναι ο δήμος, εντός των ορίων του οποίου χορηγείται η θέση 
δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο. 
2. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) Τον καθορισμό του ύψους του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για δραστηριοποίηση στο 
στάσιμο εμπόριο, εντός των ορίων του οικείου δήμου, του τρόπου πληρωμής του, καθώς και κάθε άλλου 
σχετικού ζητήματος. 
β) Την έκδοση προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών και θέσεων για δραστηριοποίηση στο στάσιμο 
εμπόριο και τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας. 
γ) Την έκδοση, τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών και των θέσεων για δραστηριοποίηση στο 
στάσιμο εμπόριο. 
δ) Τη μεταβίβαση των αδειών και των θέσεων για δραστηριοποίηση στο στάσιμο εμπόριο. 
ε) Τη διαπίστωση της συνδρομής των λόγων απώλειας της θέσης πωλητή, σύμφωνα με το άρθρο 21. 
στ) Την εποπτεία της διαδικασίας αναπλήρωσης - υποβοήθησης πωλητή που δραστηριοποιείται στο 
στάσιμο εμπόριο, ή της πρόσληψης υπαλλήλου από αυτόν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το 
άρθρο 22, και την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.. 
 

Άρθρο 50 
Πωλητές που δραστηριοποιούνται στο στάσιμο εμπόριο 

1. Στο στάσιμο εμπόριο μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές: 
α) Σε δημόσιο και δημοτικό χώρο, ιδιόκτητο ή μισθωμένο: 
αα) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή στάσιμου εμπορίου στους οποίους έχει χορηγηθεί αντίστοιχη 
θέση, 
αβ) οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου στους οποίους έχει χορηγηθεί 
αντίστοιχη θέση. 
β) Σε ιδιωτικό χώρο: 
βα) πωλητές που λειτουργούν κινητές καντίνες, με την έννοια της περ. 21 του άρθρου 2, εφόσον έχουν 
ακολουθήσει τη διαδικασία γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 (Α’ 230) και τηρούν τις ελάχιστες 
αποστάσεις βάσει των αποφάσεων της παρ.  2 του άρθρου 51 και της παρ.  9 του άρθρου 67, 
ββ) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή στο στάσιμο εμπόριο, εφόσον δραστηριοποιούνται στον χώρο 
της παραγωγής των πωλούμενων ειδών (αγροτεμάχιο ή αλιευτικό σκάφος ή μονάδα 
υδατοκαλλιέργειας), 
γ) οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο στους οποίους έχει 
παραχωρηθεί αντίστοιχη θέση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι άδειες και οι θέσεις των 
τελευταίων παραμένουν σε ισχύ και ανανεώνονται σύμφωνα με το παρόν. 
2. Κάθε πωλητής της παρ.  1 δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις δραστηριοποίησης 
στο στάσιμο εμπόριο σε κάθε Δήμο. 
3. Στο στάσιμο εμπόριο μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές μόνο φυσικά πρόσωπα. 
 

Άρθρο 51 
Θέσεις άσκησης στάσιμου εμπορίου 

1. Οι θέσεις άσκησης στάσιμου εμπορίου βρίσκονται σε υπαίθριους δημόσιους ή δημοτικούς ή 
ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή ιδιωτικούς χώρους. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4442%2F2016
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2. Με απόφαση του Δήμου, εντός των ορίων του οποίου χορηγείται η θέση δραστηριοποίησης στο 
στάσιμο εμπόριο, βάσει αντίστοιχης χωροταξικής μελέτης, καθορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις των 
θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών: 
α) μεταξύ τους,  
β) από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων,  
γ) από σταθμούς για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των 
υπεραστικών λεωφορείων,  
δ) από οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και εκκλησίες,  
ε) από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων, & 
στ) από δημοτικές και υπαίθριες λαϊκές αγορές. 
3. Για τη χωροθέτηση των θέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο λαμβάνονται υπόψη η ομαλή 
πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις, η ανεμπόδιστη διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα και 
οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. 
4. Κάθε θέση μπορεί να παραχωρείται σε περισσότερους από έναν πωλητές για διαφορετικά διαστήματα 
του έτους ή για διαφορετικές ημέρες ή ώρες δραστηριοποίησης. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη 
δραστηριοποίηση περισσότερων του ενός πωλητών στην ίδια θέση. 
5. Κατ’ εξαίρεση, ο Δήμος μπορεί να χορηγεί επιπρόσθετες προσωρινές θέσεις δραστηριοποίησης στο 
στάσιμο εμπόριο: 
α) Από τον μήνα Μάιο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο: 
αα) σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων, 
αβ) σε υφιστάμενους κατόχους άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ή δικαιώματος 
για πλανόδια δραστηριοποίηση, στον οικείο Δήμο, αποκλειστικά για τη λειτουργία κινητής καντίνας ή 
φορητής εγκατάστασης έψησης, 
β) στη περίπτωση διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων, σε υφιστάμενους κατόχους άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ή 
δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, στον οικείο Δήμο, αποκλειστικά για τη 
λειτουργία κινητής καντίνας, φορητής εγκατάστασης έψησης για τη διάθεση τροφίμων και ποτών στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης. 
6. Οι όροι, η διαδικασία, η χρονική διάρκεια χορήγησης και τα ακριβή σημεία των θέσεων που 
παραχωρούνται, το τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε θέση για το σύνολο του χρόνου δραστηριοποίησης, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζονται με απόφαση του οικείου Δήμου. 
7. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις κινητές καντίνες που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους 
αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών, ως προς τις οποίες εφαρμόζεται ον. 2971/2001 (Α’ 285). 
8. Στην έννοια του υπαίθριου χώρου της παρ.  1 συμπεριλαμβάνονται το Μητροπολιτικό Πάρκο 
Ελληνικού Αγ. Κοσμά και οι ανοιχτοί χώρων των ζωνών ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού - Αγ. Κοσμά. 
 

Άρθρο 52 
Χορήγηση άδειας και παραχώρηση θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο - Διαδικασία και 

κριτήρια 
1. Σε κάτοχο άδειας για δραστηριοποίηση στο στάσιμο εμπόριο μπορεί να παραχωρηθεί κατά μέγιστο 
μία (1) θέση σε κάθε Δήμο. Αν στον κάτοχο της άδειας έχουν παραχωρηθεί περισσότερες θέσεις, τότε 
αυτός, με δήλωσή του προς τους αντίστοιχους φορείς λειτουργίας, οφείλει να επιλέξει ποια θα 
διατηρήσει παραιτούμενος από τις λοιπές, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε σχετική 
γνώση. Αν η ανωτέρω δήλωση δεν υποβληθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, η αρμόδια αρχή επιβάλλει 
στον υπόχρεο διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ και ανακαλείται η άδεια 
δραστηριοποίησής του στο στάσιμο εμπόριο μέχρι την υποβολή της δήλωσης. 
2. Για τη χορήγηση των αδειών και των θέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο εκδίδεται 
προκήρυξη από τον κατά τόπο αρμόδιο φορέα λειτουργίας και οι θέσεις παραχωρούνται σε: 
 
α) παραγωγούς πωλητές, 
β) επαγγελματίες πωλητές των ακόλουθων κατηγοριών: 
βα) ανέργους που είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας σε ισχύ, 
ββ) άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία, 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2971%2F2001
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βγ) γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον από οποιαδήποτε 
αιτία. 
3. Οι επαγγελματίες πωλητές στους οποίους χορηγούνται άδεια και θέση δραστηριοποίησης παραμένουν 
δικαιούχοι αυτών, με την προϋπόθεση της ανανέωσής τους ανά πενταετία, και κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 
τον χρόνο συνταξιοδότησής τους, λόγω γήρατος. 
 
3.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 51 του 4849/21 ΦΕΚ 207/Α’/5-11-21 περί 
«Θέσεων άσκησης στάσιμου εμπορίου» , και με κριτήρια εύρυθμης λειτουργίας και χρήσης της 
παραλιακής ζώνης, όπως :  

 η ανεμπόδιστη διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα, η κυκλοφορία πεζών εντός του 
εύρους διαδρόμου περιπάτου της παραλιακής και οι τυχών επιπτώσεις στην χρήση της, 

 η τήρηση ελευθέρου πλάτους νοητού διαδρόμου 1,20 μ περίπου, για την διέλευση τυφλών, 
επί του πλακόστρωτου οδηγού όδευσης των 40 cm, διευρυμένης κατά 40 cm αμφότερα των 
δύο πλευρών της, 

 η ομαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση κοινού σε άλλους δημόσιους χώρους αναψυχής της 
παραλιακής, 

 η ασφαλής διασπορά του πλήθους σε διαβάσεις προσπέλασης σιδηροτροχιών τραμ, 
εκτιμώντας την περίπτωση συσσώρευσης πολλών ανθρώπων στην ίδια περιοχή, 

 ο σεβασμός έναντι των μνημείων, 
ο Δήμος, προκειμένου χωροθετήσει τις νέες θέσεις δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο, δύναται να 
λάβει τις εξής παραδοχές ελαχίστων αποστάσεων : 

1) απόσταση 24 μ μεταξύ τους  
2) απόσταση 3 μ από όριο πάγκου πώλησης έως τις γωνίες προσβάσεων (είσοδοι – έξοδοι) σε 

άλλους δημόσιους χώρους αναψυχής της παραλιακής 
3) απόσταση 40 εκ. από όριο πάγκου πώλησης έως την ακμή πλακιδίων οδηγού όδευσης τυφλών 
4) απόσταση 6 μ από παγκάκια και όρια χώρων κιόσκι καθιστικών 
5) απόσταση 24 μ από γωνίες στεγάστρων στάσεων τραμ 
6) απόσταση 12 μ από τον άξονα διαδρόμου διαβάσεων προσπέλασης σιδηροτροχιών  
7) απόσταση 24 μ από όρια μνημείων. 

Οι μέγιστες διαστάσεις του καταλαμβανόμενου χώρου εκάστης θέσης, δύναται να ορισθούν : πλάτος 
πάγκου 0,80 μ με διαθέσιμο ελεύθερο χώρο 0,45 μ κατ’ επέκτασή του έως το όριο του καταστρώματος 
πεζοδρομίου (συνεπώς το συνολικό πλάτος διαθέσιμης προς κατάληψη, επιφάνειας είναι 1,25 μ), ενώ ως 
μέγιστο μήκος πάγκου τα 2,00 μ. Το συνολικό εμβαδόν της καταλαμβανόμενης επιφάνειας δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 2,50 μ2. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνονται 18 συνολικά θέσεις δραστηριοποίησης Στάσιμου Εμπορίου σε 
έκταση περίπου 1.130 μ μήκους παραλιακής ζώνης, με την επιφύλαξη της §7/αρθ.51/Ν4849-2021. 
Οι θέσεις θα είναι σε διάταξη παράλληλα με τον άξονα του κεντρικού διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών 
και με προσανατολισμό προς την λεωφόρο. 
Προτείνεται η κατασκευή ομοιομόρφων πάγκων με σκεπτικό την αποφυγή αλλοίωσης της αισθητικής 
εικόνας της περιοχής. 
Η λειτουργία της εν λόγω δραστηριότητας  Στάσιμου Εμπορίου επί του παραλιακού πεζοδρομίου, δεν 
αντιτίθεται σε έννομο συμφέρον υφιστάμενων καταστημάτων συναφών προϊόντων, εφόσον η ελάχιστη 
απόστασή τους είναι μεγαλύτερη των 50 μ. Επιπλέον δεν εμποδίζεται ούτε διαταράσσεται η ομαλή 
πρόσβαση σε πολιτιστικούς χώρους, εκκλησίες και ξενοδοχεία.  
Τα σημεία των προτεινόμενων θέσεων του στάσιμου εμπορίου εμφαίνονται στο επισυναπτόμενο 
τοπογραφικό σχέδιο. 
Με τη με αρ.50/2022 απόφαση ΕΠΖ εγκρίθηκε η πρόταση «χωροταξικής μελέτης Στάσιμου Εμπορίου επί 
του πεζοδρομίου του παραλιακού μετώπου Δήμου Π. Φαλήρου», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 
30.05.2022 αιτιολογική έκθεση και το  συνημμένο σε αυτή διάγραμμα χωροταξικής μελέτης, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων στο άρθρο 51 του 4849/21 και η Επιτροπή εισηγήθηκε το θέμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για λήψη της σχετικής απόφασης. 
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Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.»   
   
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, το Ν. 
4849/21,  την από 30.05.2022 Αιτιολογική Έκθεση και το συνημμένο σε αυτή τοπογραφικό διάγραμμα, 
τη με αρ.50/2022 απόφαση ΕΠΖ,  την εισήγηση της υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση 
  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
( 19 Υπέρ – 3 Κατά : Αθανασούλα Μ., Ανδρικοπούλου Β., Bασιλείου Γ. ) 

 
Εγκρίνει την πρόταση «χωροταξικής μελέτης Στάσιμου Εμπορίου επί του πεζοδρομίου του παραλιακού 

μετώπου Δήμου Π. Φαλήρου», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 30.05.2022 αιτιολογική έκθεση και 

το  συνημμένο σε αυτή  διάγραμμα χωροταξικής μελέτης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων στο άρθρο 51 

του 4849/21, ως αναλυτικά ανωτέρω αποτυπώνεται. 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  104/2022. 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναγνωστόπουλος Α., Βουλγαρέλλης Ι., Δούμας Α., Μιχαλόπουλος Ν., 
Σίμος Ιω.,  Θανόπουλος Ι. , Κόκκαλης Μ. δήλωσαν παρόντες. 

 
Πριν από τη συζήτηση του θέματος αποχώρησαν οι  δημοτικοί  σύμβουλοι κ.κ. Τρύφων Μ. και Μεταξάς 
Σ. 

 
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/ ). 

http://www.palaiofaliro.gr/
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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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