
 

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

           Δ Η Μ Ο Σ  Φ Υ Λ Η Σ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Αριθ. Πρακτικού 15 

Αριθ. Απόφ. 54 

 

ΘΕΜΑ : «: Άμεση ανάκληση Άδειας Λειτουργίας «Ανοιχτού Σκοπευτηρίου Σταθερού Στόχου» στη 

θέση Γκιουρμέζα του Δήμου Φυλής και εξουσιοδότηση Δημάρχου Φυλής για εξωδικαστικές και 

δικαστικές ενέργειες αποτροπής λειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης». 
 

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 23η του μήνα Μαρτίου έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:45 στο Δημοτικό 

κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρας του Δήμου Φυλής, ύστερα από πρόσκληση της Πρόεδρου 

κας ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, με αρ. πρωτ. 7508/23-03-2021 που κοινοποιήθηκε σε 

κάθε ένα Δ.Σ. την 23-03-2021, σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την 

παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε στην  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

(δια περιφοράς), για τις σχετικές διαδικασίες και τα θέματα και θεωρούνται παρόντες οι εξής :  

1) Αρβανιτάκη-Περισοράτη Ζωή-Βασιλική Πρόεδρος 18) Ραφτέλης Γεώργιος 

2) Δρόλιας Θεοδόσιος           Αντιπρόεδρος 19) Κούρκουλος Γεώργιος 

3) Πανουτσακοπούλου-Ζαφείρη Σοφία Γραμματέας 20) Βαδεβούλης Απόστολος 

4) Λιάκου Ελένη  21) Σονίδης Γεώργιος 

5) Μαυροειδάκος Ιωάννης  22) Μπουραΐμης Δημήτριος 

6) Σχίζας Αθανάσιος  23) Αβράμης Σταμάτιος 

7) Οικονομάκης Μιχαήλ  24) Σερέπας Σταμάτιος 

8)  Αβράμης Γεώργιος  25) Κουλοχέρης Αλέξανδρος 

9) Μαυροειδής Γεώργιος - Στυλιανός  26) Καμπόλης Δημήτριος    

10) Γεωργιάδης Βασίλειος  27) Μπαδήμας Χρήστος 

11) Καμαρινόπουλος Παναγιώτης  28) Σκαμαντζούρας Κων/νος 

12) Χατζητρακόσιας Νικόλαος  29) Μπρέμπος Αριστείδης 

13) Σαρλάς Μαρίνος  30) Λυχνάκης Αντώνιος 

14) Κρεμύδας Ιωάννης  31) Ζαπάντης Νικόλαος 

15) Αντωνόπουλος Γεώργιος  32) Ρούσσας Χρήστος 

16) Κουράση Χρυσούλα  33) Τσέλας Θεόδωρος 

17) Κρητικός  Γεώργιος    

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1) ουδείς 2)  

Ύστερα από την ενημέρωση του Δημάρχου ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥ, διαπιστωθείσης της απαρτίας, λαμβάνει 

χώρα το δια περιφοράς Συμβούλιο με τα θέματα που είχαν συμπεριληφθεί στη νόμιμη κοινοποιηθείσα ημερήσια διάταξη. 

Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί νόμιμα και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, Άνω 

Λιοσίων κ. Λιόσης Νικόλαος, Ζεφυρίου κα Λαθουράκη Ταξιαρχία και Φυλής κ. Βλάχος Διονύσιος. 
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Η Πρόεδρος ενημερώνει τους Δημοτικούς Συμβούλους για το μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που 

αφορά στην άμεση ανάκληση Άδειας Λειτουργίας «Ανοιχτού Σκοπευτηρίου Σταθερού Στόχου» στη θέση 

Γκιουρμέζα του Δήμου Φυλής και εξουσιοδότηση Δημάρχου Φυλής για εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες 

αποτροπής λειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης και αναφέρει την με αριθ. πρωτ. 33889/23-03-21 εισήγηση του 

κ. Δημάρχου που αναφέρει τα εξής : 

«Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 228023/23-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΝ6Δ7Λ7-Ε34) έγγραφό της η Περιφέρεια 

Αττικής χορήγησε στον Αθλητικό Όμιλο «Αγέλη», Άδεια λειτουργίας «Ανοιχτού Σκοπευτηρίου Σταθερού 

Στόχου», στη θέση Γκιουρμέζα του Δήμου Φυλής. 

Η άδεια αυτή, που χορηγήθηκε ερήμην του Δήμου Φυλής, προσθέτει μια οχλούσα δραστηριότητα και 

μάλιστα για λογαριασμό ενός αθλητικού φορέα που η έδρα του βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου Φυλής. 

Πρόκειται για μια βαθειά αντιδημοκρατική και παράνομη πράξη που παραβαίνει τη θεμελιώδη αρχή 

του τεκμηρίου αρμοδιότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, κατά  την οποία  «οι δημοτικές και 

οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές  υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της 

επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την  προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των 

συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της  τοπικής κοινωνίας» (άρθρο 75 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ν. 

3463/2006).   

Ο ίδιος νόμος, στο άρθρο 76 προτρέπει «σε συνεργασία και συντονισμό με άλλες τοπικές ή δημόσιες 

αρχές και οργανισμούς, οι οποίοι έχουν αρμοδιότητα να δρουν και να διαθέτουν πόρους στην περιφέρειά 

τους».  

Περαιτέρω,  το άρθρο 77 του εν λόγω νόμου ορίζει ότι οι κρατικές αρχές, προκειμένου να εκδώσουν 

οποιαδήποτε διοικητική κανονιστική πράξη,  που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τα ρυθμιστικά ή 

χωροταξικά σχέδια και τις  αποφάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, οφείλουν 

να ζητούν τη  γνώμη των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των Δήμων. 

Ως εκ τούτου, η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να ανακαλέσει, άμεσα, τη χορηγηθείσα άδεια. Φαίνεται 

ότι, δυστυχώς, η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαργαρίτα Βάρσου, η οποία την υπογράφει, δε συμβουλεύτηκε 

τον Περιφερειάρχη Αττικής κο Γιώργο Πατούλη, ο οποίος, ως πρώην Δήμαρχος και πρώην Πρόεδρος της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), έχει αγωνιστεί για την εφαρμογή των θεμελιωδών 

αυτοδιοικητικών αρχών.  

Ο Δήμος Φυλής αγωνίζεται για την αλλαγή της φυσιογνωμίας του (brand name) και δεν είναι 

διατεθειμένος να συγκεντρώσει μια οχλούσα δραστηριότητα στην εδαφική του περιφέρεια και μάλιστα «με το 

έτσι θέλω».   

Με βάση τα παραπάνω, εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη Απόφασης για την άμεση 

ανάκληση από την Περιφέρεια Αττικής, της Άδειας Λειτουργίας «Ανοιχτού Σκοπευτηρίου Σταθερού Στόχου» 

στη θέση Γκιουρμέζα του Δήμου Φυλής. Επίσης να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Φυλής να προχωρήσει σε 

όλες τις εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες προκειμένου να αποτραπεί η λειτουργία της εν λόγω 

οχλούσας εγκατάστασης.   

Το έκτακτο και κατεπείγον θέμα συνίσταται στην ανάγκη άμεσης αντίδρασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου προκειμένου να αποτραπεί η λειτουργία μιας οχλούσας δραστηριότητας στο Δήμο Φυλής». 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ κ. Δρόλιας Θεοδόσης και οι Δ.Σ. κ.κ. Κουλοχέρης Αλέξανδρος, Μπαδήμας 

Χρήστος, Σκαμαντζούρας Κων/νος, Μπρέμπος Αριστείδης, Λυχνάκης Αντώνιος ψηφίζουν υπέρ της 

εισήγησης με τις παρατηρήσεις τους όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά 

ο Δ.Σ. κ. Τσέλας Θεόδωρος ψηφίζει υπέρ της εισήγησης με την επισήμανση να παρθεί ανάλογη 

απόφαση και για το σκοπευτήριο ΠΑΡΝΗΣ που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Φυλής.  
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Στη συνέχεια προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης.     

   Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα πιο πάνω λεγόμενα, καθώς και τα σχετικά έγγραφα, μετά από διαλογική 

συζήτηση, 

 

Α  π ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι 

 

Ομόφωνα αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου για την άμεση ανάκληση της 

απόφασης με αρ. πρωτ. 228023/23-03-21 (ΑΔΑ: ΩΝ6Δ7Λ7-Ε34) από την Περιφέρεια Αττικής που 

αφορά στην Άδεια Λειτουργίας «Ανοιχτού Σκοπευτηρίου Σταθερού Στόχου» στη θέση Γκιουρμέζα 

του Δήμου Φυλής, διότι: 1) δεν ερωτήθηκε ο Δήμος Φυλής παρόλο που ανήκει στα Διοικητικά του 

όρια, 2) θεωρείτε επικίνδυνο για τους κατοίκους του Δήμου. 

Επίσης  εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Παππού να προχωρήσει σε όλες τις 

εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες προκειμένου να αποτραπεί η λειτουργία της εν λόγω 

οχλούσας εγκατάστασης.   

 

 

 

 Αφού έγινε η πράξη αυτή υπογράφεται. 

Αναθέτει στο Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

 

Η   Πρόεδρος                                                                                                       Τα μέλη 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ 

        ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                      Ακριβές Απόσπασμα       

Εκ του Πρακτικού 

Η   Πρόεδρος 
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