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Λήψη απόφασης ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΠΙ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ Η ΜΗ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ  µε αρ. πρωτοκ. 
3303/1996  Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος της εταιρείας ΄΄ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ.&Χ. 
ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Α.Ε. , ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου 
΄΄POSEIDON΄΄, η οποία καταλαµβάνει την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων στον υπαίθριο χώρο της παραλίας 
έµπροσθεν του ξενοδοχείου (όπως τροποποιήθηκε µε την µε 
αρ. 7640/5/4/2005 πράξη του ∆ήµου και  ισχύει µέχρι σήµερα) 
ΜΕΧΡΙΣ ΕΚ∆ΙΚΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2160/27.02.2014  
ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ της εταιρείας POSEIDON κατά της µε αρ. πρωτοκ. 
1645/14.2.2014  έκθεσης αυτοψίας της Υπηρεσίας ∆όµησης 
του ∆ήµου Ελληνικού – Αργυρούπολης ,  ενώπιον του 
2βάθµιου οργάνου ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ και µέχρις εκδόσεως οριστικής, 
εκτελεστής και τελεσίδικης αποφάσεως επί της ενδικοφανούς 
προσφυγής προκειµένου να οριστικοποιηθεί ή όχι η έκθεση 
αυτοψίας και να αποκτήσει ή όχι οριστικό και εκτελεστό 
χαρακτήρα. 

 
Στο Παλαιό Φάληρο, σήµερα, 26 Απριλίου 2016, ηµέρα Μ. Τρίτη και ώρα 15:00 στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 9217/ 
19.04.2016 πρόσκληση του Προέδρου-∆ηµάρχου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 
στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής και της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 
                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ               ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ    
         (Πρόεδρος-∆ήµαρχος)    1. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

2. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ   2. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
    (Αντιπρόεδρος)     3. ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΑΘΗΝΑ       
3. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
4. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ           
5. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  
6.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ 
7. MΠΙΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αναπλ.µέλος) 
8. ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ (αναπλ.µέλος) 
 

 

ο Πρόεδρος-∆ήµαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
Στη συνέχεια εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

 

 «Η εταιρία «ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ. & Χ. ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Α.Ε.» 
ως ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» (επί της Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 72), 
αδειοδοτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 3303/13-2-1996 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ», η οποία κάλυπτε το σύνολο των Καταστηµάτων 
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) που λειτουργούσαν τόσο εντός του ξενοδοχείου όσο και 
στην παραλία. Αναφορικά µε τον υπαίθριο χώρο, προβλεπόταν δυναµικότητα 71 κινητών 
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καθισµάτων στην παραλία, σε χώρο 100 τ.µ., «για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 
ξεχοδοχείου, διακίνηση ειδών σερβιρίσµατος φαγητών µε προσθήκες και ψυγείο. Τα φαγητά θα 
µεταφέρονται από το ξενοδοχείο στην παραλία µέσα σε µεταλλικές προσθήκες». Ακολούθως, 
εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. πρωτ. 7640/5/405/5-4-2005 Πράξη επαναπροσδιορισµού 
τραπεζοκαθισµάτων στην παραλία του ξενοδοχείου «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ», µε την οποία επιτράπηκε η 
ανάπτυξη 300 κινητών καθισµάτων στον υπαίθριο χώρο στην παραλία, αντί των 71 που 
είχαν αρχικώς προβλεφθεί. 

   Με το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006, προβλέφθηκε για πρώτη φορά η αρµοδιότητα του 
ΕΟΤ για αδειοδότηση των ΚΥΕ που λειτουργούν «εντός εγκαταστάσεων κύριων τουριστικών 
καταλυµάτων», αφαιρουµένης της σχετικής αρµοδιότητας από της ∆ήµους. Κατόπιν τούτου ο 
ΕΟΤ εξέδωσε αντίστοιχες άδειες, αποκλειστικά ως της τα ΚΥΕ που λειτουργούν εντός των 
ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, διότι δεν είχε αρµοδιότητα για την αδειοδότηση στον 
εξωτερικό χώρο της παραλίας. 

   Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 23459/26-8-2015 γνωµοδότηση της Νοµικής µας 
Υπηρεσίας, η υπ’ αριθµ. 3303/13-2-1996 Άδεια (της είχε τροποποιηθεί το 2005) παραµένει 
σε ισχύ, κατά το µέρος που διέπει την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην παραλία. 
 
   Στον ίδιο χώρο που καταλαµβάνει η Άδειά µας και προβλέπει την ανάπτυξη µόνο 
τραπεζοκαθισµάτων, βεβαιώθηκαν πολεοδοµικές παραβάσεις (µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 
οικ.1645/14-02-2014/Θ/12/14 έγγραφο του Τµήµατος Ελέγχου Κατασκευών της ∆/νσης 
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Ελληνικού-Αργυρούπολης), για της οποίες η αδειοδοτηθείσα 
εταιρία µας πληροφόρησε εγγράφως ότι έχει υποβάλει αίτηµα τακτοποίησης και εκκρεµεί 
νεότερη αυτοψία της Πολεοδοµικής Αρχής.  

    Περαιτέρω, µε το υπ’ αριθµ. 1736/106/27-4-2015 έγγραφο του Τµήµατος Υγειονοµικού 
Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, βεβαιώθηκε ότι διαπιστώθηκαν κατόπιν αυτοψίας, εκτός 
από τραπεζοκαθίσµατα και εν γένει υποδοµή ξεχωριστής και αυτοτελούς επιχείρησης 
αναψυχής, η οποία λειτουργεί στο χώρο της παραλίας και περιγράφεται ειδικότερα στο εν 
λόγω έγγραφο.  

   Ο ∆ήµος, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα της επιχείρησης για εκούσια συµµόρφωση, έταξε 
προθεσµία στην ανωτέρω εταιρία προκειµένου να συµµορφωθεί µε το περιεχόµενο της 
ισχύουσας Άδειας και να προσκοµίσει εκθέσεις αυτοψίας των Υπηρεσιών που διαπίστωσαν 
τις παραβάσεις της επιβεβαίωση της συµµόρφωσής της, αλλά η προθεσµία αυτή παρήλθε 
άπρακτη. 

   Συνεπώς υφίσταται υπέρβαση της ισχύουσας Άδειας, η οποία είναι καταγεγραµµένη από 
αρµόδια της τούτο Αρχή και για το λόγο αυτό,  ε ι σ η γ ο ύ µ α ι  την ανάκλησή της». 

Ακολούθησαν διαλογικές συζητήσεις , οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στα πρακτικά της 
παρούσης συνεδρίασης και στη συνέχεια το σώµα εκλήθη να ψηφίσει επί της ως άνω 
εισήγησης του Προέδρου-∆ηµάρχου και η εισήγηση έλαβε: 

 3 υπέρ : κ.κ. Πρόεδρος-∆ήµαρχος ,  Ζάγκα Μ., Κανέλλος Θ.  

5 κατά : κ.κ. Αλεξοπούλου Ε., Γιαννοπούλου Χ., Βουλγαρέλλης Ιω., Μπίτσικας Ιω., Αρώνη 
Μ. 

 

 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην  ∆ηµοτική Σύµβουλο κα Γιαννοπούλου Χ. , η 
οποία υπέβαλε την ακόλουθη πρόταση : 

«Κατά την σηµερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   , µε θέµα την λήψη απόφασης περί 
ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ της µε αρ. πρωτοκ. 3303/1996 άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος της εταιρείας  ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Σ.&Χ. ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Α.Ε. , ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου ΄΄POSEIDON΄΄, η οποία καταλαµβάνει την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στον υπαίθριο χώρο της παραλίας έµπροσθεν του ξενοδοχείου (όπως 
τροποποιήθηκε µε την µε αρ. 7640/5/4/2005 πράξη του ∆ήµου και  ισχύει µέχρι σήµερα ) , 
προέκυψαν κατά την  συζήτηση  και αφότου  ακούστηκαν οι εκατέρωθεν απόψεις των εµπλεκοµένων 
µερών , ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ καθώς και κρίσιµα νοµικά στοιχεία  τα οποία δεν είχαν προηγουµένως 
ληφθεί υπόψη από τα µέλη της Επιτροπής , παρά προσκοµίστηκαν το πρώτον κατά την συνεδρίαση 
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και τα οποία κρίθηκαν από τα µέλη ουσιώδη και σηµαντικά για την διαµόρφωση της απόφασης περί 
ανακλήσεως ή µη της ανωτέρω αδείας. 
Με βάση τα νέα αυτά δεδοµένα και τηρουµένης της διοικητικής αρχής της προηγούµενης ακρόασης 
των ενδιαφεροµένων µερών προέκυψαν τα εξής κάτωθι ουσιώδη : 

1. Η θιγόµενη εταιρεία ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ.&Χ. ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ 

Α.Ε. , ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου ΄΄POSEIDON, άσκησε ήδη από 27/2/2014  νοµοτύπως 

και εµπροθέσµως κατά της µε αρ. πρωτοκ. 1645/14.2.2014  έκθεσης αυτοψίας της 

Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Ελληνικού – Αργυρούπολης την  ειδικά και εντός του ιδίου 

του σώµατος της έκθεσης αυτοψίας,   προβλεπόµενη ΕΝΣΤΑΣΗ  ενώπιον του 2βάθµιου 

οργάνου επανελέγχου ήτοι του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ, µε αρ. πρωτοκ. 2160/27.02.2014, της οποίας η 

εκδίκαση εκκρεµεί ακόµη. 

Η ένσταση δε αυτή , επειδή ακριβώς προβλέπεται από σχετική νοµοθεσία που ρητά αναφέρεται µέσα 
στο σώµα της έκθεσης αυτοψίας , έχει το χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής  και η άσκησή της 
αναστέλλει την περαιτέρω διοικητική διαδικασία περί τυχόν ανακλήσεως της αδείας καθότι ζητείται 
επανεκτίµηση όχι µόνον της νοµιµότητας αλλά και της ουσίας της υπόθεσης µε συνέπεια να καθιστά 
την έκθεση αυτοψίας αλλά και την µε αρ. 1736/106   /27.4.2015 υγειονοµική έκθεση του τµήµατος 
υγειονοµικού ελέγχου νοτίου τοµέα Αττικής, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ, ΜΗ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ , ΜΗ ΤΕΛΕΣΙ∆ΙΚΕΣ 
και ως εκ τούτου ΜΗ ∆ΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ από κανένα διοικητικό όργανο και εν 
προκειµένω από την αρµόδια ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ούτε για να χαρακτηριστεί κατασκευή 
ως αυθαίρετη ούτε για να ληφθεί οποιοδήποτε κυρωτικό µέτρο  ( ιδε ανάκληση αδείας) καθότι ΄΄ο 
χαρακτηρισµός΄΄ δεν είναι ακόµη οριστικός λόγω της εκκρεµοδικίας ενώπιον του 2ΒΑΘΜΙΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.  
Ακολούθως η εισηγούµενη τονίζει ότι πριν την απόφαση του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ δεν έχει ολοκληρωθεί η 
διοικητική διαδικασία χαρακτηρισµού κατασκευής ως αυθαίρετης , συνεπώς δεν υφίσταται εκτελεστή 
διοικητική πράξη που θα µπορούσε τυχόν να θεµελιώσει υποχρέωσή της για ανάκληση αδείας του 
Κ.Υ.Ε .δεδοµένου ότι ακόµη το ζήτηµα του χαρακτηρισµού  εκκρεµεί, άραγε η οιαδήποτε πρώιµη ( 
πριν την εκδίκαση της ενστάσεως από το ΣΥ.ΠΟ. ΘΑ και την  έκδοση οριστικής , εκτελεστής και 
τελεσίδικης απόφασης επί του χαρακτηρισµού των εργασιών ως αυθαιρέτων η µη )  απόφαση της 
Επιτροπής βασιζόµενη τυχόν στην αρχική και µη οριστική – εκτελεστή έκθεση αυτοψίας και 
υγειονοµικού που επικαλείται ο καταγγέλλων Κος Ράπτης Παναγιώτης θα ητο αυτοµάτως ευθέως 
παράνοµη . (ιδέ και σχετική νοµοθεσία ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ της έκθεσης αυτοψίας και 
για  τον ανασταλτικό χαρακτήρα της ενστάσεως : άρθρο 4 παρ. 4 εδάφιο 10 Π.∆. 267/1998  άρθρο 
34 παρ. 2 Ν. 4030/2011,  άρθρο 2 π.δ. 180/1979 παρ. 2 εδάφια α,β και επικαλούµενες αποφάσεις 
νοµολογίας : 2882/2014 ΣΤΕ , 53/2014 ∆ΕΦ ΑΘ, 45/2011 ∆ΕΦ ΑΘ, 918/2012 ∆ΕΦ ΑΘ, 61/2011 
∆ΕΦ ΑΘ άπαντα τα οποία ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή 
 

2. Γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή το γεγονός ότι η θιγόµενη εταιρεία ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ & 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ.&Χ. ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Α.Ε. , ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου 

΄΄POSEIDON, έχει υποβάλει νοµοτύπως και παραδεκτώς αίτηση νοµιµοποίησης των 

κατασκευών , τις οποίες προσβάλλει ο καταγέλλων Κος Ράπτης, ενώπιον του αρµοδίου Φορέα 

∆ιαχείρισης της παραλίας έµπροσθεν του ξενοδοχείου που εν προκειµένω είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ( Ε.Τ.Α )  και ακόµη η υπόθεση εκκρεµεί . Επίσης γνωστοποιήθηκε 

στην Επιτροπή ότι η Ε.Τ.Α έχει υποβάλει από 11/3/2016 την µε αριθµό 1524 αίτησή της 

ενώπιον της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας Αττικής και επιζητεί 

επανακαθορισµό των οριογραµµών αιγιαλού –παραλίας καθότι η νυν υφιστάµενη χάραξη 

(έτους 1923) φτάνει την οριογραµµή του αιγιαλού µέχρι την παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος, 

γεγονός που πόρρω απέχει από την σηµερινή πραγµατικότητα , ενώ το γεγονός αυτό της 

λανθασµένης χάραξης των ορίων επηρεάζει ουσιωδώς τον χαρακτηρισµό των κατασκευών 

έµπροσθεν του ξενοδοχείου καθότι µετά την νέα επαναχάραξη οι περισσότερες από αυτές ( 

που νυν προσβάλλονται µε την καταγγελία του Κου Ράπτη) θα είναι εκτός των ορίων του 

αιγιαλού και άρα νόµιµες. 

Σε  κάθε δε περίπτωση η  Ε. Τ. Α ως διαχειριστής της παραλίας και εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου εν 
προκειµένω θα έχει την εξουσιοδότηση να τις νοµιµοποιήσει και είναι σφόδρα πιθανή η  άµεση 
νοµιµοποίησή τους από το ίδιο το Κράτος διαµέσου του φορέα διαχείρισης. Γνωστοποιήθηκε δε 
στην Επιτροπή  ότι  η αίτηση  αυτή έχει προωθηθεί στην αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 
∆ηµόσιας Περιουσίας Αττικής και αναµένεται λίαν συντόµως το ζήτηµα να τακτοποιηθεί, άραγε η 
οιαδήποτε πρώιµη ενέργεια περί ανακλήσεως της αδείας θα ήτο κατάφωρα άδικη και  εκτός των 
επιταγών της αρχής της χρηστής διοικήσεως και της προστασίας της καλόπιστης εµπιστοσύνης 
του διοικουµένου εν προκειµένω. 
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3. Γνωστοποιήθηκε και παραδόθηκε από την εν λόγω εταιρεία στην Επιτροπή η µε αριθµό 

7273/2011 απόφαση του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ που έκρινε και έκανε ∆ΕΚΤΗ την ΕΦΕΣΗ της 

θιγόµενης εταιρείας ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ κατά της µε αριθµό 4153/2011 απόφασης του Τριµελούς 

Πληµµελειοδικείου Αθηνών ( Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ) η οποία έκρινε ΑΘΩΟ τον 

τότε διαχειριστή και νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ , επί κατηγοριών για 

αυθαίρετες κατασκευές στον αιγιαλό που ήταν οι ίδιες κατασκευές µε αυτές τις οποίες 

επαναπροσβάλλει νυν ο καταγγέλλων και αιτείται την ανάκληση αδείας.  Πιο συγκεκριµένα το 

∆ικαστήριο έκανε δεκτή τυπικά και επί της ουσίας την έφεση και εξαφάνισε την 

εφεσιβαλλόµενη απόφαση του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών µε το εξής σκεπτικό : 

  
{….. Οι υπ΄ αρίθµ. 5 και 6-12 κατασκευές ( κτιστό µπαρ 10 τ.µ, ξύλινο µπαρ στεγαζόµενο µε ψάθα 
20 τ.µ. , στρωµένος χώρος µε χαλίκι 370 τ.µ., δάπεδο µε χρωµατισµένο τσιµέντο 30 τ.µ., ράµπα για 
την διευκόλυνση ατόµων µε ειδικές ανάγκες 16 τ.µ., ξύλινα αποδυτήρια 4 τ.µ., παρτέρι πράσινο και 
δένδρο 20 τ.µ., δύο ξύλινους διαδρόµους πλάτους ενός µέτρου και συνολικού µήκους 100 µ, 
σιδερένια µπάρα ύψους ενός µέτρου και µήκους πέντε µέτρων, πρόχειρη περίφραξη από ψάθα 11 
µέτρων ,ψάθινο στέγαστρο εµβαδού 8 τ.µ)  ήταν απολύτως αναγκαίες για την επιδίωξη των σκοπών της 
απλής χρήσης αιγιαλού , που νοµίµως ποιείται η εταιρεία συνεχώς και αδιαλείπτως από το 1974 
µέχρι σήµερα και συνακόλουθα δεν  στοιχειοθετούν την αντικειµενική υπόσταση του άρθρου 29 Ν. 
2971/2001 ….σε κάθε δε περίπτωση πρόκειται για ΄΄ελαφριές΄΄ κατασκευές για τις  οποίες δεν 
απαιτείτο κατά νόµο  η έκδοση οικοδοµικής άδειας…..} 
  
 Και καταλήγει µε το αποφασιστικό κοµµάτι της απόφασης ότι :  
  
{……ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ 
ΝΟΜΙΜΑ ΣΤΗΝ ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ∆ΟΘΕΝΤΟΣ ΟΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ∆ΕΝ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑΚΩΛΥΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ , ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ, ΣΕ 
ΚΑΘΕ ∆Ε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΕΥΧΕΡΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΦΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΜΟΝΙΜΕΣ  ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ∆ΕΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΠΑΡ. 1 Ν. 2971/2001. ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΑ  ∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ Α∆ΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕ∆ΟΜΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΝ 
ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΠΑΡ. 1,8 ΤΟΥ Ν. 1337/1983, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΟ 5 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3212/2003 , ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΝΑ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΑΘΩΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΙΠΟΙΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ…..} 
∆ηλαδή το ∆ικαστήριο έκρινε ότι οι ανωτέρω µνηµονευόµενες εγκαταστάσεις ήσαν νόµιµες ως 
απολύτως αναγκαίες και παρακολουθηµατικές της λειτουργίας της επιχείρησης µπαρ- εστιατορίου 
που βρίσκεται µέσα στο ξενοδοχείο που είναι νοµίµως αδειοδοτηµένη ( άδεια αρχικά δήµου µετά 
ΕΟΤ) . ∆έχθηκε δε ότι προσδιορίζονταν και  στην από 30/7/1974 σύµβαση µίσθωσης µεταξύ του τότε 
Ε.Ο.Τ και του ξενοδοχείου POSEIDON όπως τροποποιήθηκε µε την από 29/4/2002 σύµβαση 
µίσθωσης µεταξύ της Ε.Τ.Α και του POSEIDON  και ισχύει µέχρι σήµερα ανά έτος ανανεούµενη. 
 Συµπερασµατικά  υπάρχει προηγούµενο ποινικό δεδικασµένο ΑΘΩΩΤΙΚΟ για το ξενοδοχείο επί 
ιδίων πραγµατικών περιστατικών και νοµικής βάσης , άραγε η επιτροπή έκρινε ότι είναι σφόδρα 
πιθανή η νοµική και ουσιαστική αβασιµότητα  και της παρούσας καταγγελίας . 
 

4. Μετά από την ακρόαση των εκατέρωθεν πλευρών αναδείχθηκε στην Επιτροπή το ζήτηµα της 

αδειοδότησης και ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι η άδεια του ∆ήµου ήτο παρακολουθηµατική της 

συµβάσεως Μίσθωσης του παράλιου χώρου µεταξύ του ξενοδοχείου και της Ε.Τ.Α, στην οποία 

σύµβαση προβλεπόταν σε ρητό όρο η λειτουργία µπαρ- εστιατορίου και η ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισµάτων στην παραλία και µάλιστα επιδείχθηκαν και τα σχετικά τοπογραφικά 

διαγράµµατα στα οποία όλα προβλέπονταν οι σχετικές κατασκευές. Επιπλέον ελήφθη υπόψη και η 

γνωµοδότηση της Νοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου ότι επί των τραπεζοκαθισµάτων στην παραλία 

αναβιώνουν οι άδειες του δήµου που ανωτέρω αναφέρονται ( µε την οποία γνωµοδότηση συµφωνεί και 

σχετική εσωτερική γνωµοδότηση του δικηγόρου της Ε.Τ. Α)  ενώ η λειτουργία του µπαρ – εστιατορίου 

καλύπτεται από την σχετική άδεια του ΕΟΤ, συνεπώς δεν υπήρχε εν προκειµένω καµία υπέρβαση 

αδείας . Επιπροσθέτως εξετάστηκε και ο ισχυρισµός της θιγόµενης εταιρείας ότι δεν υπάρχει κανένα 

ανεξάρτητο κέντρο υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί της Παραλίας και ότι η όλη εγκατάσταση είναι 

παρακολούθηµα του εσωτερικού µπαρ- εστιατορίου που λειτουργεί νόµιµα µε νόµιµη άδεια του ΕΟΤ 

µέσα στο ξενοδοχείο., συνεπώς δεν υπάρχει καµία υπέρβαση αδείας εν προκειµένω καθότι η 
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΄΄κινητή΄΄ δοµή επί της παραλίας ( πάγκοι, πλυντήριο, ψυγεία)  δεν αποτελεί αυτοτελές Κ.Υ.Ε ώστε 

δεν χρήζει αδειοδότησης ξεχωριστής ως τέτοιο , ενώ όλες οι σχετικές κατασκευές προβλέπονταν στην 

σύµβαση του POSEIDON µε την Ε.Τ.Α.  

 

 

 

5. Επίσης  η Επιτροπή άκουσε και τον εκπρόσωπο των 50 εργαζοµένων που απασχολούνταν στο 

ξενοδοχείο και των οποίων οι δουλειές θα έπαυαν εάν η Επιτροπή προχωρούσε σε πρόωρη 

ανάκληση της άδειας  και έλαβε υπόψη της και το κόστος στις ζωές όλων αυτών των ανθρώπων 

που αίφνης θα έχαναν την εργασία τους σε µία τόσο καίρια για το ξενοδοχείο περίοδο όπως 

αυτή της θερινής περιόδου, ενώ έλαβε υπόψη της και το κόστος για τον λαό του Φαλήρου  ο 

οποίος θα στερείτο ξαφνικά ένα από τα µοναδικά αναψυκτήρια που υπάρχουν και κοσµούν 

την παραλία του Φαλήρου και που λειτουργεί από το 1976 πάντα και τόσα χρόνια νόµιµα και 

µε σεβασµό στο περιβάλλον µέχρι που ξαφνικά άρχισαν οι καταγγελίες ενός µόνο φυσικού 

προσώπου του Κου Ράπτη . 

6. Επίσης η εισηγούµενη τονίζει στην επιτροπή ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη της και την 

πρακτική που ακολούθησαν άλλοι ∆ήµοι ( διαµέσου των αρµοδίων Επιτροπών Ποιότητας 

Ζωής) επί ιδίων περιπτώσεων ( ιδέ επικαλούµενες και επισυναπτόµενες αποφάσεις : ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 16/14.4.2014, ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 25/29.3.2016, ∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

22/2011, ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 15252/26.4.2012 , ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 241 22/12/2011 

όπου στα πλαίσια άσκησης της διακριτικής  τους ευχέρειας, ανέβαλαν την  λήψη απόφασης 

επί ανακλήσεως της αδείας µέχρις εκδικάσεως της ενστάσεως από το 2ΒΑΘΜΙΟ όργανο 

ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ και εκδόσεως οριστικής, εκτελεστής και τελεσίδικης απόφασης επί του ζητήµατος 

για τον χαρακτηρισµό των κατασκευών ως αυθαιρέτων ή µη και 

7. τις σχετικές οδηγίες όπως αναγράφονται στον ΄΄Ο∆ΗΓΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ΄΄ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ( ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007) όπου 

ρητά αναφέρεται ότι µόνο µετά την πάροδο ΑΠΡΑΚΤΗΣ της σχετικής προθεσµίας για την 

άσκηση ένστασης επί της έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου ή την απόρριψή της από την 

Επιτροπή Κρίσης Αυθαιρέτων ( ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ) , ο χαρακτηρισµός του ΄΄αυθαιρέτου΄΄ καθίσταται 

τελεσίδικος οπότε και µόνον τότε το όργανο του ∆ήµου µπορεί να λάβει σχετική απόφαση περί 

ανακλήσεως η  µη ακόµη -και χωρίς την σχετική  γνώµη της υγειονοµικής υπηρεσίας- . 

 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ  

 

 και αφού τηρήθηκαν οι αρχές της εκατέρωθεν ακροάσεως των ενδιαφεροµένων µερών και 

µετά από διαλογικές συζητήσεις όπου η κάθε πλευρά παρουσίασε τις θέσεις , επιχειρήµατα 

αλλά και τα υποστηρικτικά των θέσεών της  έγγραφα 

κατά άσκηση  της διακριτικής της ευχέρειας εντός των επιτρεποµένων ορίων νοµιµότητας και αφού 
έδρασε όπως απαιτούν οι αρχές της χρηστής διοικήσεως , της προστασίας της εµπιστοσύνης του 
καλόπιστου διοικουµένου και της νοµιµότητας  και µετά από στάθµιση αφενός µεν του 
διακυβευοµένου δηµοσίου συµφέροντος και αφετέρου της βλάβης που θα προκαλείτο εις βάρος της 
επιχείρησης Poseidon εν µέσω θερινής περιόδου αλλά  και των εργαζοµένων σε αυτή που θα έφταναν 
σε σηµείο να απωλέσουν αιφνιδίως την εργασία τους δίχως να µπορούν να εξεύρουν άλλους πόρους 
διαβίωσης. 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ANABOΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ Η ΜΗ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ  µε 
αρ. πρωτοκ. 3303/1996  Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της 
εταιρείας ΄΄ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ.&Χ. ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Α.Ε. , 
ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου ΄΄POSEIDON΄΄, η οποία καταλαµβάνει την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων στον υπαίθριο χώρο της παραλίας έµπροσθεν του ξενοδοχείου (όπως 
τροποποιήθηκε µε την µε αρ. 7640/5/4/2005 πράξη του ∆ήµου και  ισχύει µέχρι σήµερα) ΜΕΧΡΙΣ 
ΕΚ∆ΙΚΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2160/27.02.2014  ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ της εταιρείας POSEIDON κατά της 
µε αρ. πρωτοκ. 1645/14.2.2014  έκθεσης αυτοψίας της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Ελληνικού – 
Αργυρούπολης ,  ενώπιον του 2βάθµιου οργάνου ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ και µέχρις εκδόσεως οριστικής, 
εκτελεστής και τελεσίδικης αποφάσεως επί της ενδικοφανούς προσφυγής προκειµένου να 
οριστικοποιηθεί ή όχι η έκθεση αυτοψίας και να αποκτήσει ή όχι οριστικό και εκτελεστό χαρακτήρα». 
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Η κα Γιαννοπούλου κατέθεσε προς ενηµέρωση του Σώµατος , το σύνολο των εγγράφων που 
επικαλείται στην πρότασή της και η πρόταση ετέθη στο Σώµα προς ψηφοφορία και έλαβε τις 
εξής ψήφους: 

5 υπέρ : (Αλεξοπούλου Ε., Γιαννοπούλου Χ., Βουλγαρέλλης Ιω., Μπίτσικας Ιω., Αρώνη Μ.) 
3 κατά : (∆ήµαρχος- Πρόεδρος , Ζάγκα Μ., Κανέλλος Θ.) 
 

Ακολούθησαν διαλογικές συζητήσεις , οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στα πρακτικά της 
παρούσης συνεδρίασης και η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαµβάνοντας υπόψη: 

- τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) 
- την υπ’ αριθµ. 3303/13-2-1996 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
-την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7640/5/405/5-4-2005 Πράξη επαναπροσδιορισµού 
τραπεζοκαθισµάτων 
- το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 
- την υπ’ αριθµ. πρωτ. 23459/26-8-2015 γνωµοδότηση της Νοµικής µας Υπηρεσίας 
- το υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.1645/14-02-2014/Θ/12/14 έγγραφο του Τµήµατος Ελέγχου 
Κατασκευών της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Ελληνικού-Αργυρούπολης 
- το υπ’ αριθµ. 1736/106/27-4-2015 έγγραφο του Τµήµατος Υγειονοµικού Ελέγχου της 
Περιφέρειας Αττικής 
- άρθρο 4 παρ. 4 εδάφιο 10 Π.∆. 267/1998  άρθρο 34 παρ. 2 Ν. 4030/2011,  άρθρο 2 π.δ. 
180/1979 παρ. 2 εδάφια α,β και επικαλούµενες αποφάσεις νοµολογίας : 2882/2014 ΣΤΕ , 
53/2014 ∆ΕΦ ΑΘ, 45/2011 ∆ΕΦ ΑΘ, 918/2012 ∆ΕΦ ΑΘ, 61/2011 ∆ΕΦ ΑΘ 
- την µε αριθµό 1524/11.03.2016  αίτηση της επιχείρησης ενώπιον της Περιφερειακής 
∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας Αττικής 
- τη µε αριθµό 7273/2011 απόφαση του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ 
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ) 
- τις αποφάσεις των: ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 16/14.4.2014, ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 25/29.3.2016, 
∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 22/2011, ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 15252/26.4.2012 , ∆ΗΜΟΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 241 22/12/2011 
- την εισήγηση του Πρόεδρου 
-την εισήγηση της κας Γιαννοπούλου Χ. 
και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣ 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Χ.  

5 υπέρ : (Αλεξοπούλου Ε., Γιαννοπούλου Χ., Βουλγαρέλλης Ιω., Μπίτσικας Ιω., Αρώνη Μ.) 
3 κατά : (∆ήµαρχος- Πρόεδρος , Ζάγκα Μ., Κανέλλος Θ.) 

 
ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ Η ΜΗ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ  
µε αρ. πρωτοκ. 3303/1996  Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος της εταιρείας ΄΄ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ.&Χ. 
ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Α.Ε. , ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου ΄΄POSEIDON΄΄, η οποία καταλαµβάνει την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στον υπαίθριο χώρο της παραλίας έµπροσθεν του ξενοδοχείου 
(όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ. 7640/5/4/2005 πράξη του ∆ήµου και  ισχύει µέχρι 
σήµερα) ΜΕΧΡΙΣ ΕΚ∆ΙΚΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2160/27.02.2014  ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ της 
εταιρείας POSEIDON κατά της µε αρ. πρωτοκ. 1645/14.2.2014  έκθεσης αυτοψίας της 
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Ελληνικού – Αργυρούπολης ,  ενώπιον του 2βάθµιου 
οργάνου ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ και µέχρις εκδόσεως οριστικής, εκτελεστής και τελεσίδικης αποφάσεως 
επί της ενδικοφανούς προσφυγής προκειµένου να οριστικοποιηθεί ή όχι η έκθεση αυτοψίας 
και να αποκτήσει ή όχι οριστικό και εκτελεστό χαρακτήρα. 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον 
µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ∆ήµων, 
……………………., για λόγους νοµιµότητας,  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 γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική 
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προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί 
απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.  

Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νοµιµότητας προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια µε τα 
ένδικα βοηθήµατα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.  
 Ωστόσο, σύµφωνα µε την µε αρ. 60/ αρ. πρωτ. 74895/30.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για το µεταβατικό διάστηµα µέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρµοδιότητα 
είναι ο έλεγχος νοµιµότητας των πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµίδας, ο Γενικός Γραµµατέας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας. 
 Επίσης, σύµφωνα µε την προαναφεροµένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του 
Κ.∆.Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ.∆.Κ. εξακολουθούν 
να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, που εκδίδονται 
κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». 

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον  µπορεί να προσβάλει τις 
αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση της απόφασης ή την 
κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και 
εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30 ) ηµερών από την 
υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα και στο ∆ήµο ή 
στην Κοινότητα ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι 
αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  26/2016. 
 
Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου,  σύµφωνα µε την παρ. 10 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). 
Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 22 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της 
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. ”. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 23 του 
Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθµίσεις Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτηµένες στο διαδίκτυο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τις πράξεις της 
παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 
του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 
του Ν. 2690/1999, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του Α∆Α 
για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτηµένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων 
των διοικουµένων όσο και κατά την επικοινωνία µεταξύ φορέων.» 
 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ          1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ. (αντιπρ.) 

2. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
3. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ           
4. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  
5.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ 
6. MΠΙΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αν.µέλος) 
7. ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ(αν.µέλος) 

                                                                   
       

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

 ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 
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