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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου έτους 2020
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Περίληψη
Έγκριση εγκατάστασης σε επιλεγμένες θέσεις του
αστικού ιστού 2 «έξυπνων» οικίσκων και 16
«έξυπνων»
νησίδων
διακριτής
συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών, στο πλαίσιο της υποβολής
πρότασης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ».

Αρ. Aπόφασης 226

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνεδρίασε
τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο, με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης , βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55/11.03.2020,
(άρθρο 10 παρ. 1) η οποία κυρώθηκε με το αρθρ. 2 του Ν. 4682/20, του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020
εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ. εγκ. 40/20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ, της
παραγράφου 5 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 όπως ισχύει, ύστερα από την με αρ.πρωτ.
20617/26.10.2020 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.
Διαπιστώθηκε από τον Αντιπρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 μελών
ήταν παρόντα 29, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
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Αλιμπέρτης Α.
Αναγνωστόπουλος Α.
Αντωνιάδου Μ.
Αρκουμάνης Ι.
Ασημακόπουλος Γ.
Βασιλείου Γ.
Βατίστας Μ.
Βουλγαράκης Α.
Γιάκοβλεφ Ν.
Δούμας Α.
Ζάγκα Μ.
Κορόμηλος Α.
Κουερίνης Ν.
Κουμεντάκος Μ.
Λίτινα Α.
Μεταξάς Σ.
Μιχαηλίδης Μ.
Μιχαλόπουλος Ν.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μιχαλοπούλου Μ.
Μπεφόν Α.
Μπίτσικας Ι.
Μπόγρης Δ..
Πανταζής Α.
Παπακωστόπουλος Χ.
Πιτούλης Δ.
Σίμος Ι.
Τεντόμας Κ.
Τρύφων Μ.
Φιλιππόπουλος Ν.

1.

ΑθανασούλαΡωμανιουδάκη Μ.
2. Ανδρικοπούλου Β.
3. Αντωνιάδη Δ.
4. Βουλγαρέλλης Ι.
5. Γαρδίκης Ν.
6. Γουλιέλμος Ι.
7. Κατσένης Ν.
8. Κωττάκης Ε.
9. Μαυρακάκης Σ.
10. Μητρέλλος Δ.
11. Χαρδαβέλλας Κ.
12. Χρυσοβερίδης Ν.

ΑΔΑ: ΨΧΘ3ΩΞΕ-ΔΟΕ
Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ.
20616/26-10-2020 έγγραφο του Δημάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου, που έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς
συνεδρίασης, την απόφαση για την έγκριση της εγκατάστασης σε επιλεγμένες θέσεις του αστικού ιστού
δύο (2) «έξυπνων» οικίσκων και δεκαέξι (16) «έξυπνων» νησίδων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων
υλικών, στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ».
Με την υπ’ αριθμ. 138/16-7-2020 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης με τίτλο:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ» στην υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 µε κωδικό πρόσκλησης
14.6i.26.5.1.2 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4415 Πρόσκληση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση
και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος
συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή
τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
Τα υποέργα της προτεινόμενης Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» είναι τα εξής:
1. Κινητός εξοπλισμός για διαλογή στην πηγή:
 Προμήθεια ενός συστήματος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών – Κινητό
Πράσινο Σημείο με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην αποτελεσματική
συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών σε διακριτά ρεύματα.
 Προμήθεια δύο (2) «έξυπνων» οικίσκων για διακριτή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών
(διαστάσεις μήκος 5,50-6,00μ πλάτος 2,50-2,80μ συνολικό ύψος 2,50-2,60μ)
 Προμήθεια δεκαέξι (16) «έξυπνων» νησίδων για διακριτή συλλογή ανακυκλώσιμων
υλικών (διαστάσεις: μήκος 6,00-7,00μ πλάτος 1,20-1,40μ συνολικό ύψος 2,00-2,50μ)
2. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου.
3. Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 44Α του Ν. 4042/2012 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 21 Ν. 4447/2016 και
ισχύει από 23/12/2016 που αφορά την τήρηση των προϋποθέσεων εγκατάστασης των Γωνιών
ανακύκλωσης και το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων:
 Οι Γωνίες Ανακύκλωσης θα αποτελούν ελεύθερους μονίμως προσβάσιμους χώρους από τους
πολίτες, χωρίς περίφραξη ή οποιεσδήποτε κατασκευές. Η εγκατάστασή τους θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον αναφερόμενο Νόμο.
 Η εγκατάσταση των γωνιών ανακύκλωσης θα πραγματοποιηθεί εντός οριοθετημένων
κοινόχρηστων χώρων του σχεδίου πόλης ή εν τοις πράγμασι κοινοχρήστων χώρων οικισμών,
όπως πλατείες και χώροι πρασίνου, ο χώρος που θα καταλαμβάνουν δεν θα ξεπερνά το 15% της
συνολικής έκτασης του κοινόχρηστου χώρου.
 Στην περίπτωση εγκατάστασης σε κοινωφελή, δημόσια κτίρια, όπως σχολεία, αθλητικά κέντρα,
χώροι συνάθροισης κοινού, πολυκαταστήματα, θα πραγματοποιηθεί σε τμήμα του ακάλυπτου
χώρου του οικοπέδου, εφόσον αυτό είναι απευθείας προσβάσιμο από τα οχήματα συλλογής.
 Σε κάθε περίπτωση δεν θα πραγματοποιηθεί καμία κοπή δέντρων προκειμένου να εγκατασταθεί
γωνία ανακύκλωσης.
 Για την επιλογή της κατάλληλης θέσης και διάταξης της εγκατάστασης θα ληφθεί μέριμνα για τη
μικρότερη δυνατή οπτική, ακουστική και αισθητική όχληση της περιοχής.
 Οι γωνίες ανακύκλωσης θα γειτνιάζουν με το δρόμο που χρησιμοποιούν τα οχήματα συλλογής.
 Ο Δήμος θα προβεί σε έγγραφη ενημέρωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης 48 ώρες πριν την
έναρξη των εργασιών προσκομίζοντας τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις.
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2)

Το γεγονός ότι οι γωνιές ανακύκλωσης έχουν επιλεχθεί να εγκατασταθούν σε οριοθετημένους
κοινόχρηστους χώρους οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι και διαμορφωμένοι, γειτνιάζουν με δρόμο
που χρησιμοποιούν τα οχήματα συλλογής και τηρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρο 44Α του
Ν. 4042/2012 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 21 Ν. 4447/2016 και ισχύει από
23/12/2016.
3)
Την χωροθέτηση των πράσινων σημείων όπως αυτές απεικονίζονται στο συνημμένο
απόσπασμα χάρτη, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης του Δ.Σ και ειδικότερα:
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΞΥΠΝΩΝ» ΟΙΚΙΣΚΩΝ
ΘΕΣΗ
1

Πλατεία Ικάρων

2

Σωκράτους και Οδυσσέως

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΞΥΠΝΩΝ» ΝΗΣΙΔΩΝ
ΘΕΣΗ
1

Νησίδα Μωραϊτίνη (πεζοδρόμιο παρκινγκ Tae Kwon Do έναντι
VILLAGE)

2

Παράδρομος Ποσειδώνος και Νηρέως

3

Δημαρχείο (Τερψιχόρης 51 και Αρτέμιδος, επί της Αρτέμιδος)

4

Παναγίτσα (Αχιλλέως 26)

5

Έναντι Πικροδάφνης 20 και Δήμητρας (επί του πεζοδρομίου
Πικροδάφνης στην πλευρά του ρέματος)

6

Έναντι Πικροδάφνης 20 και Αμφιθέας

7

Μίλωνος 13-15

8

Ικάρων 13 και Αγίας Βαρβάρας (πίσω από το Ιερό)

9

Επί Αχιλλέως και Ελευθερίου Βενιζέλου 202

10

Έναντι Αίαντος 63Α και Αρτέμιδος

11

Ανδρομάχης και Βύρωνος Βέρα (πεζοδρόμιο 3ου Λυκείου)

12

Δημοκρατίας και Ανδρομάχης (επί της Δημοκρατίας)

13

Πλατεία Αγίων Θεοδώρων (Δαναών 1 και Ακριτών)

14

Ήβης Αθανασιάδου 103 και Αγίας Τριάδος

15

Ζεφύρου και Αγίων Αναργύρων ( επί της Ζεφύρου)

16

Αγίων Αναργύρων και Πέλοπος (επί Αγίων Αναργύρων)
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4) Το γεγονός ότι οι επιλεγείσες θέσεις εγκατάστασης των γωνιών ανακύκλωσης τηρούν τις ως άνω
προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 44Α του Ν.4042/2012 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3
Άρθρο 21 Ν. 4447/2016 και ισχύει από 23/12/2016
Το Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει για την έγκριση της εγκατάστασης σε επιλεγμένες θέσεις του
αστικού ιστού 2 «έξυπνων» οικίσκων και 16 «έξυπνων» νησίδων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων
υλικών, στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ».
Επί του θέματος ελήφθη η με αρ. 22/2020 Απόφαση της ΕΠΖ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010, την με αρ. 138/16-7-2020 ΑΔΣ, το άρθρο 44Α του Ν. 4042/2012 όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, την παρ.3 άρθρο 21 Ν. 4447/2016, την υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020
µε κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4415 Πρόσκληση της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, την με αρ. 22/2020 Απόφαση της ΕΠΖ, τους ανωτέρω
πίνακες, την ανωτέρω εισήγηση και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(24 υπέρ- 1 κατά : Λίτινα Αικ.)
Εγκρίνει την εγκατάσταση σε επιλεγμένες θέσεις του αστικού ιστού 2 «έξυπνων» οικίσκων και 16
«έξυπνων» νησίδων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (με τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση), στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», ως
αναλυτικά αποτυπώνονται στους ανωτέρω πίνακες και σύμφωνα με το απόσπασμα του χάρτη, ο οποίος
επισυνάπτεται στη με αρ.πρωτ. 20616/26-10-2020 εισήγηση.
Οι γωνιές ανακύκλωσης έχουν επιλεχθεί να εγκατασταθούν σε οριοθετημένους κοινόχρηστους
χώρους οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι και διαμορφωμένοι, γειτνιάζουν με δρόμο που χρησιμοποιούν τα
οχήματα συλλογής και τηρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρο 44Α του Ν. 4042/2012 όπως
τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 21 Ν. 4447/2016 και ισχύει από 23/12/2016.
Οι επιλεγείσες θέσεις εγκατάστασης των γωνιών ανακύκλωσης τηρούν τις ως άνω προϋποθέσεις
σύμφωνα με το άρθρο 44Α του Ν.4042/2012 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 21 Ν. 4447/2016
και ισχύει από 23/12/2016.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΞΥΠΝΩΝ» ΟΙΚΙΣΚΩΝ
ΘΕΣΗ
1

Πλατεία Ικάρων

2

Σωκράτους και Οδυσσέως

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΞΥΠΝΩΝ» ΝΗΣΙΔΩΝ
ΘΕΣΗ
1

Νησίδα Μωραϊτίνη (πεζοδρόμιο παρκινγκ Tae Kwon Do έναντι
VILLAGE)
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2

Παράδρομος Ποσειδώνος και Νηρέως

3

Δημαρχείο (Τερψιχόρης 51 και Αρτέμιδος, επί της Αρτέμιδος)

4

Παναγίτσα (Αχιλλέως 26)

5

Έναντι Πικροδάφνης 20 και Δήμητρας (επί του πεζοδρομίου
Πικροδάφνης στην πλευρά του ρέματος)

6

Έναντι Πικροδάφνης 20 και Αμφιθέας

7

Μίλωνος 13-15

8

Ικάρων 13 και Αγίας Βαρβάρας (πίσω από το Ιερό)

9

Επί Αχιλλέως και Ελευθερίου Βενιζέλου 202

10

Έναντι Αίαντος 63Α και Αρτέμιδος

11

Ανδρομάχης και Βύρωνος Βέρα (πεζοδρόμιο 3ου Λυκείου)

12

Δημοκρατίας και Ανδρομάχης (επί της Δημοκρατίας)

13

Πλατεία Αγίων Θεοδώρων (Δαναών 1 και Ακριτών)

14

Ήβης Αθανασιάδου 103 και Αγίας Τριάδος

15

Ζεφύρου και Αγίων Αναργύρων ( επί της Ζεφύρου)

16

Αγίων Αναργύρων και Πέλοπος (επί Αγίων Αναργύρων)

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 226 /2020.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σίμος Ι. δήλωσε παρών.
Πριν από τη συζήτηση του θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πιτούλης Δ., Ζάγκα Μ.,
Μπίτσικας Ι.
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
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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.
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 την παρ. 5 του άρθ. 78 του Ν. 4727/20 « Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο,
σύμφωνα με τα άρθρα 75 έως 80, καθώς και οι πράξεις της παρ. 1, 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:
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