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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου έτους 2018

Αρ. Aπόφασης 217

Περίληψη
Λήψη απόφασης για την έγκριση θέσεων
τοποθέτησης βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων.

Στο Παλαιό Φάληρο, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος,
σήμερα 30 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο,
ύστερα από την με αρ.πρωτ. 14440/26-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.
Παρόντος και του Δημάρχου κου Διονύση Χατζηδάκη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 μελών ήταν παρόντα 29, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
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Αλεξοπούλου Ε.
Ανδρικοπούλου Β.
Αντωνιάδου Μ.
Αρσενίδου Α.
Αρώνη Μ.
Ασημακόπουλος Γ.
Βασιλείου Γ.
Βουλγαρέλλης Ι.
Δούμας Α.
Ζάγκα Μ.
Καμαριάς Σ.
Κανέλλος Θ.
Καρκατσέλης Δ.
Λάζαρης Δ.
Λαζαρίδου Α.
Μαυρακάκης Σ.
Μεταξάς Σ.
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ΑΠΟΝΤΕΣ
Μηλαΐτη Μ.
Μιχαηλίδης Μ.
Μιχαλοπούλου Μ.
Μπουγάς Τ.
Ξυνού Α.
Πανταζής Α.
Πιτούλης Δ.
Τεντόμας Κ.
Τριάντος Ι.
Φρέρης Ι.
Φωστηρόπουλος Ι.
Χρυσοβερίδης Γ.
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Γιάκοβλεφ Ν.
Γουλιέλμος Ι.
Καραμαρούδης Γ.
Κορόμηλος Α.
Μαυρίδου Ε.
Mαυρομμάτης Ιω.
Μερκουράκης Κ.
Μπίτσικας Ι.
Παπαγεωργίου Χ.
Ράπτη-Ψαρράκου Ε.
Σύριγγα Α.
Φακιολά Ε.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και προσκλήθηκαν νόμιμα.

ΘΕΜΑ : 8ο
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ. πρωτ.
14420/26.07.2018 έγγραφο του Δημάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου τη
λήψη απόφασης για την έγκριση θέσεων τοποθέτησης βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων.
Επί του θέματος αναφέρουμε τα εξής :
Ο Δήμος μας, αρχικά στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική
αναζωογόνηση 2012-2015» (Α.Π. 886/01.04.2013/ Κωδικός πρόσκλησης 20.2013) που
προκήρυξε το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ” στον άξονα προτεραιότητας «Προστασία και ανάδειξη
φυσικού περιβάλλοντος» μέτρο 3.3 και κατόπιν με ίδιους πόρους έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο
17 βυθιζόμενων κάδων και διαθέτει και 2 απορρ/ρα με κατάλληλο γερανό με αρπάγη για την
αποκομιδή αυτών.
Με την ευκαιρία της νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 1
(Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017-2018 Β΄ Πρόσκληση – Ιούνιος 2018, υπάρχει η
δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου και να καλυφτούν κι άλλα
σημεία του Δήμου μας με βυθιζόμενους κάδους, χωρίς να επιβαρυνθεί ο π/υ του Δήμου μας.
Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αποδοχής των όρων της πρόσκλησης και
συμμετοχή στο πρόγραμμα με την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση υπ’
αριθμ. 2897/29.6.2018 /«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2018» σύμφωνα με τον Οδηγό
Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
2017 - 2018, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018, θα πρέπει πρώτα
να καθοριστούν και εγκριθούν θέσεις τοποθέτησης αυτών από την ΕΠΖ και κατόπιν να
οριστικοποιηθούν με απόφαση ΔΣ βάσει των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.
Ύστερα από αυτοψία της Τ.Υ. του Δήμου σε διάφορα κεντρικά σημεία του Π. Φαλήρου
με πιθανή καταλληλότητα (θα πρέπει να γίνει διασταύρωση με χάρτες δικτύων ΩΚΟ και
πιθανόν δοκιμαστικές τομές) ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτησή τους και να καλύπτει την
τοπική αναγκαιότητα για εγκατάσταση τέτοιου συστήματος, προτείνονται οι παρακάτω θέσεις
(σε συμπλήρωση και άλλων παλαιότερα εγκεκριμένων):
α/α

Θέση

Ποσότητα

1

Στον αύλειο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου

6 (3υφιστ + 3 νέοι)

2

Στην οδό Αχιλλέως 122 (Πόντος)

3

3

Στη συμβολή της Λ. Ελ. Βενιζέλου και οδού Τερψιθέας

2

4

Στη συμβολή της Λ. Αγ. Βαρβάρας και οδού Αριστείδου

2

5

Στη συμβολή της Λ. Αγ. Βαρβάρας και οδού Αγ. Λαύρας

2

6

Στη συμβολή των οδών Σωκράτους και 28ης Οκτωβρίου

2

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση των ανωτέρω αναφερόμενων θέσεων
τοποθέτησης βυθιζόμενων κάδων. Επί του θέματος ελήφθη η με αρ. 18/2018 απόφαση ΕΠΖ
(ΑΔΑ: 6ΛΦΔΩΞΕ-824)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, την
πρόσκληση υπ’ αριθμ. 2897/29.6.2018 /«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2018», τον Οδηγό
Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
2017 - 2018, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018, το Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» (Α.Π. 886/01.04.2013/ Κωδικός πρόσκλησης
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20.2013) που προκήρυξε το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ” στον άξονα προτεραιότητας «Προστασία και
ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος» μέτρο 3.3, τη με 208/2017 ΑΔΣ, τα άρθρα 79 και 82 του
Κ.Δ.Κ., τη με αρ. 18/2018 απόφαση ΕΠΖ (ΑΔΑ: 6ΛΦΔΩΞΕ-824), την εισήγηση της υπηρεσίας
και μετά από διαλογικές συζητήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις θέσεις τοποθέτησης βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων, μετά τη με αρ. 18/2018
Απόφαση της Ε.Π.Ζ. , ως εξής :
α/α

Θέση

Ποσότητα

1

Στον αύλειο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου

6 (3υφιστ + 3 νέοι)

2

Στην οδό Αχιλλέως 122 (Πόντος)

3

3

Στη συμβολή της Λ. Ελ. Βενιζέλου και οδού Τερψιθέας

2

4

Στη συμβολή της Λ. Αγ. Βαρβάρας και οδού Αριστείδου

2

5

Στη συμβολή της Λ. Αγ. Βαρβάρας και οδού Αγ. Λαύρας

2

6

Στη συμβολή των οδών Σωκράτους και 28

ης

Οκτωβρίου

2

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 217/2018.
Πριν από τη συζήτηση του θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πιτούλης Δ, Τριάντος Ι.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον
μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομερών οργάνων των Δήμων, των
Περιφερειών ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, 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, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο οποίος ασκεί τις
αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας, μέχρι να οριστεί. Ο Γενικός Γραμματέας αποφαίνεται επί της
προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της.
Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού
Γραμματέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία εξακολουθεί να
ισχύει μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός
από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 60/2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 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΄ & β΄ βαθμίδας, ο Γενικός Γραμματέας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας (Με την με αρ.
15869/2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών –ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017-διορίστηκε
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).
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 Δήμο 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 παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/).
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.4 του Ν. 3861/2010: «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του
Ν.4210/21-11-2013: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης 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,
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εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις
διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση.
Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη
διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.»
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ
Π. ΦΑΛΗΡΟ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

