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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 22ης Συνεδρίασης, που έγινε στις  12-9-2019 

Αρ. Απόφασης: 57 
 

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 12.09.2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρα  
19:00 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη µε αρ. 
πρωτ. 51/6-9-2019 πρόσκληση του προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Νανόπουλου 
Αλέξανδρου, σύµφωνα µε το άρθρο 79, παρ. 1 του Ν.3852 περί ορισµού προέδρου όπως αυτό 
αντικαθίσταται από το άρθρο 5 παρ. 9 του Ν.4629/2019 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΝΝ..  
33885522//22001100  άάρρθθρραα  8888  &&  8899  περί σύγκλισης και λειτουργίας του συµβουλίου ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 89 & 90 του Ν.4555/2018.  
 

 
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (10) Συµβούλους : 

1. Νανόπουλος Αλέξανδρος 
2. Αγαπητάκης Αγαπητός 
3. Αγγελιδακης Σπυρίδων  
4. Αθανασίου Ευαγγελία  
5. Βρεττάκος Αθηνόδωρος  
6. Γεωργούλης Ευάγγελος 
7. Κεχαγιά Ζωή 
8. Μακρής Χρήστος 
9. Μπουκουβάλα Σταµατίνα 
10. Μπουρδάκου Ρωξάνη 
 
 
Απόντες: o κ. Νταουντάκης Νικόλαος 
 
 

 
Ο Πρόεδρος: Νανόπουλος Αλέξανδρος 

     Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 
 
 
 



 

 

 

ΘΕΜΑ 2o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

          Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης ή µη της υπ΄αριθµ. 32/16-5-2019 
απόφασης του Συµβουλίου της Β΄∆ηµοτικής Κοινότητας που αφορά στην µετατόπιση 
περιπτέρου, από την Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 75, σε ήδη χωροθετηµένη θέση στην Ηρώων 
Πολυτεχνείου αρ. 73 & Φιλελλήνων. 
 
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα.   
 
            Για το εν λόγω περίπτερο το Συµβούλιο της Β΄∆ηµοτικής Κοινότητας είχε αποφασίσει 
οµόφωνα τη θετική εισήγηση στη µετατόπισή του, από την Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 75, σε 
χωροθετηµένη θέση επί της Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 73 & Φιλελλήνων µε την υπ΄αριθµ. 
32/16-5-2019 απόφαση. Ακολούθως εκδόθηκε, η υπ΄αριθµ. 38/5-6-19 απόφαση της Π.Ζ καθώς 
και η υπ΄αριθµ. 434/10-6-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τις οποίες εγκρίθηκε η 
ως άνω µετατόπιση. 
 

  Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, επανεξετάζει το ως άνω θέµα                     
(εξ αναβολής), έπειτα από την µε αριθµ. πρωτ. 52069/1117/21-8-19 γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 

 
 
 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αρ. Πρωτ.           /1117                               

                                                                                                                          ΕΠΕΙΓΟΝ                         

                                                                                                                         Πειραιάς, 21.8.2019     

                       

 

ΠΡΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

      ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

 

 

ΘΕΜΑ: «Ερώτηµα σχετικά µε την ανάκληση ή µη της υπ’ αρ. 32/2019 απόφασης του 

Συµβουλίου της β’ Κοινότητας, που αφορά στην µετατόπιση του περιπτέρου από την Ηρώων 

Πολυτεχνείου αρ. 75 σε είδη χωροθετηµένη θέση στην Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 73 & 

Φιλελλήνων»  

*******************************************************     

     

  Επί του ως άνω από 30.7.2019 εγγράφου ερωτήµατός σας και έχοντας υπόψη το άρθρο 20 του Ν. 1044/1971, τις 

διατάξεις του Ν. 4257/2014 καθώς και το υπ’ αρ. πρωτ. 3400/2019 έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου 

µας το οποίο σας διαβιβάζουµε µε την παρούσα, θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε τα εξής: 

 

 



 

 

 

 

1.  ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 1044/1971, όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 9 του Ν.1043/1980 (ΦΕΚ 

Α 87) και εν συνεχεία µε την παρ.1 άρθρ.6 Ν.3648/2008 (ΦΕΚ Α 38/29.2.2008) ορίζονται τα εξής: «1. Η 

Μετατόπισις περιπτέρου γίνεται, είτε διά λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσµού του περιβάλλοντος διά  

 

εκτελέσεως ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών, Κοινοτικών ή Οργανισµών Κοινής Ωφελείας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του 

δικαιούχου αυτού, δι` ητιολογηµένης αποφάσεως των κατά το άρθρον 18 αρµοδίων οργάνων. Η τοιαύτη  

Μετατόπισις γίνεται εγγύς της παλαιάς θέσεως λαµβανοµένης υπ` όψιν και της αποδοτικότητος της νέας τοιαύτης, 

ως και των γειτνιαζόντων περιπτέρων. 

 

1.β. Κατά την έννοια λοιπόν της ανωτέρω διάταξης προκειµένου να κριθεί το ζήτηµα της µετατόπισης ή όχι 

περιπτέρου, απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση των αρµοδίων οργάνων. Τίθεται δε τέτοιο ζήτηµα, είτε κατόπιν 

αιτήσεως του ίδιου του δικαιούχου, είτε και χωρίς αίτηση αυτού για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας και 

εξωραϊσµού του περιβάλλοντος µε την εκτέλεση δηµοσίων, δηµοτικών κλπ έργων (ΣΤΕ 1576/2000, ∆ΠΡ ΘΕΣΣΑΛ 

1227/2006). Ως εκ τούτου, παρέπεται ότι είναι επαρκώς και νοµίµως αιτιολογηµένη η απόφαση περί µετατόπισης, 

όταν από το σώµα της και τα συνηµµένα σ’ αυτήν στοιχεία προκύπτουν µε σαφήνεια και βεβαιότητα όλα τα 

ουσιώδη συγκεκριµένα περιστατικά της συνδροµής των νοµίµων κριτηρίων (ΣΤΕ 1576/2000, 2794 Ε∆ΚΑ 1991.112, 

3415/1990, 1877/1991), ώστε να µην καταλείπονται κενά και αµφιβολίες για την κρίση του διοικητικού οργάνου 

(ΣΤΕ 2441/1983).             

1.γ. Σύµφωνα µε τις γενικές αρχές περί ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων, οι παράνοµες διοικητικές πράξεις, 

µπορούν να ανακαλούνται εντός ευλόγου χρόνου, δεν απαιτείται δε στην περίπτωση αυτή, η επίκληση λόγου 

δηµοσίου συµφέροντος ή υπαιτιότητας του ενδιαφεροµένου κατά την έκδοση της ανακληθείσας πράξης (βλ. Σ.Ε. 

3134/2003). Παράνοµες είναι οι πράξεις που πάσχουν ακυρότητα, οι οποίες αν προσβάλλονταν µε αίτηση 

ακύρωσης θα ακυρώνονταν ((∆ΕΦ ΑΘ 1288/2011).       

 

 

2. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

2.α. Με το από 30.7.2019 έγγραφο ερώτηµά σας ζητάτε να σας γνωµοδοτήσουµε εάν πληρούνται οι νόµιµες 

προϋποθέσεις για την ανάκληση ή µη της υπ’ αρ. 32/2019 απόφασης του Συµβουλίου της β’ Κοινότητας, µε την 

οποία αποφασίσατε να εισηγηθείτε θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη µετατόπιση του περιπτέρου του κ. 

Σπυρίδωνος Μπιρµπίλη από την Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 75 σε ήδη χωροθετηµένη θέση, στην Ηρώων 

Πολυτεχνείου αρ. 73 & Φιλελλήνων.   

Η υπηρεσία µας, προκειµένου να απαντήσει στο εξεταζόµενο ερώτηµά σας ζήτησε τις απόψεις της αρµόδιας καθ’ 

ύλην υπηρεσίας, η οποία σαφώς και δεν εκφράζει προσωπικές απόψεις των οργάνων της επί τέτοιων θεµάτων, 

εισηγείται όµως σύµφωνα µε το νόµο στα αρµόδια συλλογικά όργανα του ∆ήµου µας για λήψη σχετικής απόφασης. 

 Το αρµόδιο τµήµα του ∆ήµου λοιπόν µας διαβίβασε το υπ’ αρ. πρωτ. 3400/2019 έγγραφό του µε το ιστορικό της 

εξεταζόµενης υπόθεσης, το οποίο και σας διαβιβάζουµε µε την παρούσα, προς ενηµέρωσή σας. 

2.β. Περαιτέρω, ο αιτών – καταγγέλλων κος Κώστας Μουργιώτης, φερόµενος ως ιδιοκτήτης καταστήµατος επί της 

Ηρώων Πολυτεχνείου 73 (ήτοι στο σηµείο όπου µετατοπίσθηκε το εν λόγω περίπτερο από την Ηρώων 

Πολυτεχνείου 75), µε την υπ’ αρ. 45932/2019 αίτησή του ζητά τη µερική ανάκληση της υπ’ αρ. 434/2019 απόφασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου βάσει της οποίας αποφασίσθηκε η µετατόπιση του περιπτέρου αυτού, χωρίς εµφανή 

λόγο, όπως ισχυρίζεται.     

 



 

 

 

 

2.γ. Η υπηρεσία µας εξετάζοντας στα σχετικά έγγραφα του διοικητικού φακέλλου που µας έχουν διαβιβασθεί, 

διαπιστώνει ότι ούτε στο σώµα της υπ’ αρ. 434/2019 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αλλά ούτε στα σχετικά 

δικαιολογητικά της (εισηγήσεις κλπ) αναφέρεται αιτιολογία για τη µετατόπιση του περιπτέρου στη νέα αυτή θέση, 

όπως σαφώς απαιτείται από την παρ. 1 του άρθρο 20 του Ν.∆. 1044/1971. 

 

  Ως εκ τούτου, τα δεδοµένα αυτά, κατά την άποψή µας, καθιστούν την εξεταζόµενη µετατόπιση του περιπτέρου µη 

νόµιµη ως αναιτιολόγητη, και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Συµβούλιου της β’ 

Κοινότητας, κατά την εξέταση του θέµατος της ανάκλησης ή µη της υπ’ αρ. 32/2019 απόφασής του, ώστε να 

εισηγηθεί σχετικώς στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.         

 

Συνηµµένο: Το υπ’ αρ. πρωτ. 3400/2019 έγγραφο του Τµήµατος Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της 

∆ιεύθυνσης Προσόδων & Εµπορίου. 

 

 

 

Η ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΛΑΜΟΥ 

 
 
 
Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 

87τΑ΄/7-6-2010) αρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας» όόππωωςς  ααυυττέέςς  

ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--22001188  (ΦΕΚ 133τΑ΄/19-7-2018), αφού είδε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Ν.1044/1971 «περί µετατόπισης περιπτέρων». 

 
Αφού είδε την µε αριθµ. πρωτ.3087/16-7-2019 εισήγηση της ∆/νσης Προσόδων και 

Εµπορίου -Τµήµα Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, τις µε αριθµ. πρωτ. 45932/15-7-2019 
και 48656/26-7-19  αιτήσεις του κ. Μπουργιώτη (φερόµενος ως ιδιοκτήτης καταστήµατος 
επίπλων επί της Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 73), καθώς και την µε αριθµ. πρωτ.46880/18-7-19 
αίτηση της κ. Φωτεινής Κέντρο (µισθώτριας του εν λόγω περιπτέρου) και την συνηµµένη σε 
αυτή εξουσιοδότηση µε την οποία εξουσιοδοτεί ως πληρεξούσιο δικηγόρο της τον κ. 
Κωνσταντίνο Παύλου.  

 
Αφού είδε την υπ΄αριθµ. 32/16-5-2019 απόφαση του Συµβουλίου της Β΄∆ηµοτικής 

Κοινότητας περί έγκρισης της ως άνω µετατόπισης, καθώς και την υπ΄αριθµ. 53/20-8-19 
απόφασή του, περί αναβολής της λήψης απόφασης. 

 
           Το αναπτύσσει o Πρόεδρος κ. Νανόπουλος Αλέξανδρος  και ακολουθούν οι προτάσεις 
των κ.κ. Συµβούλων. 
 
           Στη συζήτηση του θέµατος παρευρέθηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Παύλου, πληρεξούσιος 
δικηγόρος της µισθώτριας του εν λόγω περιπτέρου καθώς και ο αιτών κ. Κώστας Μπουργιώτης, 
φερόµενος ως ιδιοκτήτης καταστήµατος επίπλων επί της Ηρ. Πολυτεχνείου αρ. 73, οι οποίοι 
κατέθεσαν της απόψεις του όπως αυτές αναγράφονται αναλυτικά στα πρακτικά. 
 
 
 



 
 
 
 
          Ακολούθησε  διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος κατά 
την οποία ο Πρόεδρος κ. Νανόπουλος Αλέξανδρος επισήµανε ότι κατά την επανεξέταση των 
εγγράφων του σχετικού φακέλου που µας έχουν διαβιβαστεί, διαπιστώθηκε ότι δεν αναφέρεται 
καµία αιτιολογία µετατόπισης όπως απαιτείται από την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.∆ 
1044/1971 σύµφωνα µε την γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας και ως εκ τούτου εισηγείται 
την ανάκληση της υπ΄αριθµ. 32/16-5-19 απόφασης. 
 
 
         Κατόπιν των ανωτέρω το Συµβούλιο της Β΄∆ηµοτικής Κοινότητας µε δήλωση «παρών» 
των κ.κ. Αγαπητάκη Αγαπητού και Μπουκουβάλα Σταµατίνας λόγω έλλειψης γνώσης του 
θέµατος, 

 
 

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία 
 

Την ανάκληση  της υπ΄αριθµ. 32/16-5-2019 απόφασης του Συµβουλίου της Β΄∆ηµοτικής 
Κοινότητας που αφορά στην µετατόπιση περιπτέρου, από την Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 75, σε 
είδη χωροθετηµένη θέση στην Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 73 & Φιλελλήνων σύµφωνα µε την 
υπ΄αριθµ. πρωτ. 52069/1117/21-8-19 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας, 
 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 57 
 
 

Πειραιάς 12  Σεπτεµβρίου 2019 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς  16-9-2019 
 

                     Ο                              Η 
               Πρόεδρος                  Γραµµατέας        
 
    Νανόπουλος Αλέξανδρος     Γκιουλάκη  Βασιλεία 

 


