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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 2ης τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2022
Περίληψη

Λήψη απόφασης περί προτεινόμενης τροποποίησης
του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου στο Ο.Τ. 171α και συγκεκριμένα
στο τμήμα του που καταλαμβάνεται από την
ιδιοκτησία εμβαδού 580,09 τ.μ. που βρίσκεται στη
διασταύρωση των οδών Τερψιχόρης και Πλειάδων.

Αρ. Απόφασης 10

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα 31 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνεδρίασε τακτικά το
Δημοτικό Συμβούλιο, με φυσική παρουσία και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, βάσει της ΠΝΠ (ΦΕΚ
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: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση 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 ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.3608/21.01.2022, ύστερα από την με
αρ.πρωτ. 2117/27.01.2022 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 όπως
ισχύει, 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.
Αντωνιάδου Μ.
Αρκουμάνης Ι.
Ασημακόπουλος Γ.
Βασιλείου Γ.
Βατίστας Μ.
Βουλγαράκης Α.
Γαρδίκης Ν.
Γιάκοβλεφ Ν.
Γουλιέλμος Ι.
Δούμας Α.
Ζάγκα Μ.
Θανόπουλος Ι.
Καρκατσέλης Δ.
Κόκκαλης Μ.
Κορόμηλος Α.
Κουμεντάκος Μ.
Κωττάκης Ε.
Λίτινα Α.
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Μεταξάς Σ.
Μητρέλλος Δ.
Μιχαηλίδης Μ.
Μιχαλόπουλος Ν.
Μιχαλοπούλου Μ.
Μπεφόν Α.
Μπίτσικας Ι.
Μπόγρης Δ.
Πανταζής Α.
Παπακωστόπουλος Χ.
Τεντόμας Κ.
Τρύφων Μ.
Φιλιππόπουλος Ν.
Χαρδαβέλλας Κ.
Χρυσοβερίδης Ν.

1.
2.
3.
4.

Βουλγαρέλλης Ι.
Κατσένης Ν.
Κουερίνης Ν.
Σίμος Ι.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και προσκλήθηκαν νόμιμα.
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ.
2095/27.01.2022 έγγραφο του Δημάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου, που έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα περί προτεινόμενης
τροποποίησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο Ο.Τ. 171α και
συγκεκριμένα στο τμήμα του που καταλαμβάνεται από την ιδιοκτησία εμβαδού 580,09 τ.μ. που
βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Τερψιχόρης και Πλειάδων σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική
Έκθεση και το τοπογραφικό διάγραμμα.
Επί του θέματος σας γνωρίζουμε την από 10.01.2022 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τ.Υ :
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Ρ.Σ. ΣΤΟ Ο.Τ. 171Α, ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 8486 ΚΑΙ ΠΛΕΙΑΔΩΝ, ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, ΓΙΑ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔΠΓ00013322ΕΞ2018/06-08-2018
(ΦΕΚ 191/ΑΠΠ/17-09-2018) ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προτεινόμενη τροποποίηση του Εγκεκριμένου
Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο Ο.Τ. 171α και συγκεκριμένα στο τμήμα του που
καταλαμβάνεται από την ιδιοκτησία εμβαδού 580,09 τ.μ. που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών
Τερψιχόρης και Πλειάδων.
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
Η αναγκαιότητα της τροποποίησης του Ε.Ρ.Σ. προκύπτει βάσει:
α. της με αρ. ΔΔΠΓ00013322ΕΞ2018/06-08-2018 (ΦΕΚ 191/ΑΠΠ/17-09-2018) διυπουργικής απόφασης με
την οποία βεβαιώθηκε η αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του εν λόγω χώρου, καθότι
δεν συντελέσθηκε εμπρόθεσμα και
β. του με αρ. πρωτ. 13155/25.05.2021 εγγράφου της ΓΝΩΜΩΝ Ε.Π.Ε. προς το Δήμο Π. Φαλήρου,
κατ΄εφαρμογή της παρ. 2, του άρθρου 88, του Ν. 4759/2020, με το οποίο κατατέθηκε αίτηση
τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου η εν λόγω έκταση να αποχαρακτηριστεί από
Σχολικός Χώρος και να καταστεί οικοδομήσιμη.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Α. με το από 2-2-2001 πρακτικό επιτροπής της παρ. 9 του αρ. 3 του Ν. 513/76 που συγκροτήθηκε
με την υπ΄ αρίθμ. 6500/6-11-2000 απόφαση Νομάρχη Αθηνών με αντικείμενο την εξέταση της
αναγκαιότητας απόκτησης και καταλληλότητας χώρων για την επίλυση των στεγαστικών αναγκών του
1ου, 7ου και 8ου Νηπιαγωγείου Παλαιού Φαλήρου, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα μεταστέγασης του 7 ου
Νηπιαγωγείου και η επιλογή του χώρου στο γωνιαίο οικόπεδο επί των οδών Τερψιχόρης και Πλειάδων.
Β. με το υπ’ αρίθμ. ΕΓ32-Τ1/9260/15-4-2004 έγγραφο Ο.Σ.Κ. γνωστοποιήθηκε η απαίτηση
χαρακτηρισμού του χώρου ως σχολικού για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσής του.
Γ. με την υπ’ αρίθμ. 131/26-5-2004 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Π. Φαλήρου εγκρίθηκε η ανωτέρω
τροποποίηση για χαρακτηρισμό του χώρου ως σχολικού για την ανέγερση του 7ου Νηπιαγωγείου Π.
Φαλήρου.
Δ. με το από 30-10-2005 πρακτικό επιτροπής της παρ. 9 του αρ. 3 του Ν. 513/76 που
συγκροτήθηκε με την υπ΄αρίθμ. 14130/21-03-2005 απόφαση Νομάρχη Αθηνών διαπιστώθηκε εκ νέου η
αναγκαιότητα και καταλληλότητα του εν λόγω χώρου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου.
Ε. με το υπ’ αρίθμ. ΕΓ32-Τ1/2735/06-02-2006 έγγραφο Ο.Σ.Κ. βεβαιώθηκε η εγγραφή
συγκεκριμένης πίστωσης της απαιτούμενης δαπάνης στη ΣΑΕ 047/6 και συγκεκριμένα στο έργο 1999ΣΕ
04760001 ενώ παράλληλα ζητήθηκε η αναστολή έκδοσης οικοδομικών εργασιών και ο χαρακτηρισμός
του χώρου ως "σχολικού"
ΣΤ. με την 11014/401/23-10-2006 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 145/ΑΠΠ/30-11-2006) εγκρίθηκε η
τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 171α του Δήμου Π. Φαλήρου, για τον
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χαρακτηρισμό χώρου κειμένου επί των οδών Πλειάδων και Τερψιχόρης ως σχολικού για την ανέγερση
του 7ου Νηπιαγωγείου Π. Φαλήρου.
Ζ. με την με αρ. 1051299/2305/Δ0010/11-06-2010 (ΦΕΚ 253/ΑΠΠ/ 30-06-2010) διυπουργική απόφαση
κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφελείας και ειδικότερα για την
ανέγερση διδακτηρίου του 7ου Νηπιαγωγείου Π. Φαλήρου Αττικής, οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 580,50
τ.μ., που βρίσκεται στον ομώνυμο Δήμο του νομού Αττικής, μεταξύ των οδών Τερψιχόρης 84-86 και
Πλειάδων, στο Ο.Τ. 171α και εικονίζεται υπό τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α- και υπό κλίμακα 1:200 στο από
Ιουνίου 2009 και με αριθμό σχεδίου 1713 κτηματολογικό διάγραμμα της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., το οποίο
συνέταξαν οι τοπογράφοι μηχανικοί Δρόσος Μπουρνιάς και Ευλαμπία Ρούσσου και θεωρήθηκε από την
Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού και Γηπέδων της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., Δήμητρα Κοκολιού.
Η εν λόγω απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ και με δαπάνες της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (ΣΑΕ 047/6, έργο
1999ΣΕ04760001)
Επί της συγκεκριμένης απαλλοτριούμενης έκτασης πρόβαλε δικαίωμα κυριότητας η ΓΝΩΜΩΝ Ε.Π.Ε.
Η. με την με αρ. ΔΔΠΓ00013322ΕΞ2018/06-08-2018 (ΦΕΚ 191/ΑΠΠ/17-09-2018) διυπουργική απόφαση
βεβαιώθηκε η αυτοδίκαιη άρση της ανωτέρω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης καθότι δεν συντελέσθηκε
εμπρόθεσμα.
Θ. με την με αρ. πρωτ. 13155/25.05.2021 έγγραφο προς το Δήμο Π. Φαλήρου, η ΓΝΩΜΩΝ Ε.Π.Ε. δια του
μηχανικού Α. Ζέρβα, κατ΄εφαρμογή της παρ. 2, του άρθρου 88, του Ν. 4759/2020, κατέθεσε αίτηση
τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου η εν λόγω έκταση να αποχαρακτηριστεί από
Σχολικός Χώρος και να καταστεί οικοδομήσιμη. Συνημμένα στην ανωτέρω αίτηση κατατέθηκαν :
- εξουσιοδότηση του Νικολάου Ηλία προς τον πολιτικό μηχανικό Αναστάσιο Ζέρβα για την κατάθεση
της αίτησης
- αντίγραφο του 1697/18-01-2008 συμβολαίου αγοράς οικοπέδου, της συμβολαιογράφου Αθηνών
Μαρίας Ιωάννου Τσολάκη
- αντίγραφο της με αρ. 1051299/2305/Δ0010/11-06-2010 (ΦΕΚ 253/ΑΠΠ/ 30-06-2010) διυπουργικής
απόφασης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
- αντίγραφο της την με αρ. ΔΔΠΓ00013322ΕΞ2018/06-08-2018 (ΦΕΚ 191/ΑΠΠ/17-09-2018)
διυπουργικής απόφασης της αυτοδίκαιης άρσης της ανωτέρω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
- τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αναστασίου Ζέρβα σε κλίμακα 1:300 και
ημερομηνία μελέτης Μάρτιος 2020
Ι. με το με αρ. πρωτ. 13155/17.06.2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Π.
Φαλήρου, ζητήθηκε από την ΓΝΩΜΩΝ Ε.Π.Ε. να προσκομιστεί συμπληρωματικά πρόσφατη βεβαίωση
κτηματολογίου εκ της οποίας να προκύπτει η διατήρηση του έννομου συμφέροντος από πλευράς της
ΓΝΩΜΩΝ Ε.Π.Ε. καθώς και η μη μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για το εν λόγω ακίνητο.
Κ. με το με αρ. πρωτ. 17988/14.07.2021 έγγραφο, η ΓΝΩΜΩΝ Ε.Π.Ε. προσκόμισε το με αρ. πρωτ.
4114/06.07.2021 φύλλο καταχώρησης ακινήτου όπου η εν λόγω εταιρεία φαίνεται ως πλήρης κύριος και
δικαιούχος του ακινήτου με κτηματολογικό αριθμό 32.014.02.015.008 και εμβαδόν κτηματογράφησης
580,48 τ.μ.
ΠΡΟΤΑΣΗ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και δεδομένου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις, προτείνεται η
τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Π. Φαλήρου στο Ο.Τ. 171α επί των
οδών Τερψιχόρης και Πλειάδων με αποχαρακτηρισμό του χώρου από σχολικού.
Επί του θέματος ελήφθη η με αρ. 4/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
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, την
από 10.01.2022 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τ.Υ, την με αρ. ΔΔΠΓ00013322ΕΞ2018/06-08-2018 (ΦΕΚ
191/ΑΠΠ/17-09-2018) διυπουργική απόφαση, το με αρ. πρωτ. 13155/25.05.2021 έγγραφο της ΓΝΩΜΩΝ
Ε.Π.Ε., το άρθρο 88 παρ. 2 του Ν. 4759/2020, το από 2-2-2001 πρακτικό επιτροπής, την παρ. 9 του αρ. 3
του Ν. 513/76, την υπ΄ αρίθμ. 6500/6-11-2000 απόφαση Νομάρχη Αθηνών, το υπ’ αρίθμ. ΕΓ32Τ1/9260/15-4-2004 έγγραφο Ο.Σ.Κ., την υπ’ αρίθμ. 131/26-5-2004 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Π. Φαλήρου, το
από 30-10-2005 πρακτικό επιτροπής, την παρ. 9 του αρ. 3 του Ν. 513/76, την υπ΄αρίθμ. 14130/21-03-2005
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απόφαση Νομάρχη Αθηνών, το υπ’ αρίθμ. ΕΓ32-Τ1/2735/06-02-2006 έγγραφο Ο.Σ.Κ., την
11014/401/23-10-2006
απόφαση
Νομάρχη
(ΦΕΚ
145/ΑΠΠ/30-11-2006),
την
με
αρ.
1051299/2305/Δ0010/11-06-2010 (ΦΕΚ 253/ΑΠΠ/ 30-06-2010) διυπουργική απόφαση, τον αριθμό
σχεδίου 1713 κτηματολογικό διάγραμμα της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., την με αρ. ΔΔΠΓ00013322ΕΞ2018/06-08-2018
(ΦΕΚ 191/ΑΠΠ/17-09-2018) διυπουργική απόφαση, το με αρ. πρωτ. 13155/25.05.2021 έγγραφο προς το
Δήμο Π. Φαλήρου της ΓΝΩΜΩΝ Ε.Π.Ε., το άρθρο 88 παρ. 2 του Ν. 4759/2020, το 1697/18-01-2008
συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου, το με αρ. πρωτ. 13155/17.06.2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Π. Φαλήρου, το με αρ. πρωτ. 17988/14.07.2021 έγγραφο, το με αρ. πρωτ.
4114/06.07.2021 φύλλο καταχώρησης ακινήτου, τον κτηματολογικό αριθμό 32.014.02.015.008, τη με αρ.
4/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την εισήγηση της υπηρεσίας και μετά από διαλογική
συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(31 Υπέρ – 3 Κατά: Αθανασούλα Μ., Δούμας Α., Μιχαλόπουλος Ν.)
Εγκρίνει την τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Π. Φαλήρου στο
Ο.Τ. 171α και συγκεκριμένα στο τμήμα του που καταλαμβάνεται από την ιδιοκτησία εμβαδού
580,09 τ.μ. που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Τερψιχόρης και Πλειάδων, σύμφωνα με
την από 10.01.2022 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τ.Υ. και ως το συνημμένο στην παρούσα
τοπογραφικό διάγραμμα.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2022.
Πριν την συζήτηση του θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπίτσικας Ι.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θανόπουλος Ι. και Λίτινα Α. δήλωσαν «παρών».
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.
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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
Παλαιό Φάληρο
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
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