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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 12ης τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου έτους 2021
Περίληψη
Έγκριση 4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος
του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2021.

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα 4 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε τακτικά το
Δημοτικό Συμβούλιο, με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, βάσει της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» (άρθρο 10 παρ. 1), της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του
Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων
νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID19», της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.46819/24.07.2021, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 19805/30.07.2021 πρόσκληση του
Προέδρου, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, και του άρθρου 9 του
Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.
Διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα (βάσει του άρθρου 69 παρ.2 του Ν.3852/2010 και της με αρ.
583/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της με αρ. Α4324/2019 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά), πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 μελών ήταν παρόντα 28, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
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Αλιμπέρτης Α.
Ανδικοπούλου Β.
Αρκουμάνης Ι.
Ασημακόπουλος Γ.
Βασιλείου Γ.
Βατίστας Μ.
Βουλγαράκης Α.
Γαρδίκης Ν.
Γιάκοβλεφ Ν.
Γουλιέλμος Ι.
Δούμας Α.
Ζάγκα Μ.
Θανόπουλος Ι.
Κορόμηλος Α.
Κουερίνης Ν.
Κουμεντάκος Μ.
Κωττάκης Ε.
Μεταξάς Σ.
Μιχαηλίδης Μ.
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26.
27.
28.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΑθανασούλαΡωμανιουδάκη Μ.
Αναγνωστόπουλος Α.
Αντωνιάδου Μ.
Βουλγαρέλλης Ι.
Κατσένης Ν.
Λίτινα Α.
Μαυρακάκης Σ.
Μητρέλλος Δ.
Μιχαλόπουλος Ν.
Μπεφόν Α.
Πιτούλης Δ.
Τεντόμας Κ.
Χρυσοβερίδης Ν.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και προσκλήθηκαν νόμιμα.

ΘΕΜΑ : 1ο
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Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ.
19789/30.07.2021 έγγραφο του Δημάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου, που έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού
Συμβουλίου την 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Π. Φαλήρου έτους 2021
(άρθρο 208 παρ. 5 του Ν. 3463/06 Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων όπως ισχύει σήμερα).
Με το άρθρο 208 παρ. 4 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:
«....................................................................................................................................
4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράµµατος επιτρέπεται µόνο ύστερα από αιτιολογημένη
απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.»
Με την υπ’ αριθµ. 238/2020 (ΑΔΑ:6ΗΖ3ΩΞΕ-Δ4Ν) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε το
Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2021.
Επί του θέµατος σας γνωρίζουµε ότι έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθούν κατά την σύνταξη του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2021, επιβάλλουν την τροποποίηση
του ως κατωτέρω:
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021
1. Κατάργηση έργων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΚΤΙΡΙΑΚΑ 2021
Τίτλος έργου
Προϋπολογισμός
1. Επισκευή
350.000,00
κατασκευαστικών
αστοχιών
κτιρίου
"Διπλαράκου"
λόγω
υγρασίας
&
αποστραγγιστικό έργο
θεμελίωσης
και
περιμετρικής
στεγάνωσης αυτού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 2021
Τίτλος έργου
Προϋπολογισμός
1. Ενίσχυση
φέροντος 500.000,00
οργανισμού
των
κτιριακών
υποδομών
κατόπιν προσεισμικών
ελέγχων
2. Ανέγερση νέου σχολικού 5.000.000,00
κτιρίου
3. Αναβάθμιση
Η/Μ 74.400,00
εγκαταστάσεων
στα
σχολικά συγκροτήματα
2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ 2021
Τίτλος έργου
Προϋπολογισμός
1. Επισκευή δαπέδου και 150.000,00
εξοπλισμού
εξωτερικού

Αναλογία δαπάνης Χρηματοδότηση
2021
Κ.Α.
20.000,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
10-7331.006

Αναλογία δαπάνης Χρηματοδότηση
2021
Κ.Α.
5.000,00
ΣΑΤΑ
15-7331.006

5.000,00
2.000,00

ΣΑΤΑ
15-7311.001
ΣΑΤΑ
15-7336.004

Αναλογία δαπάνης Χρηματοδότηση
2021
Κ.Α.
20.000,00
ΣΑΤΑ
35-7332.002
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διαδρόμου Πάρκου
Φλοίσβου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – ΜΕΛΕΤΕΣ 2021
Τίτλος έργου
Προϋπολογισμός
1. Υδραυλική
μελέτη 60.000,00
εσωτερικού δικτύου
ομβρίων υδάτων του
Δήμου Π. Φαλήρου

Αναλογία δαπάνης Χρηματοδότηση
2021
Κ.Α.
5.000,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
30-7412.002

2. Νέα Έργα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 2021
Τίτλος έργου
Προϋπολογισμός
1. Επείγουσες παρεμβάσεις 74.400,00
εσωτερικών
δικτύων
αποχέτευσης
&
ηλεκτρολογικών
στους
αύλειους χώρους 2ου & 8ου
Δημοτικών σχολείων

Αναλογία δαπάνης Χρηματοδότηση
2021
Κ.Α.
74.400,00
ΣΑΤΑ
Κ.Α.: 15.7331.010

3. Μείωση αναλογίας δαπάνης ανά κεφάλαιο:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2021
Τίτλος έργου
Προϋπολογισμός

Αναλογία δαπάνης
2021
600,00€
(από 75.600,00€)
Μείωση
75.000,00€

1. Ανάπτυξη
και 1.000.000,00 €
επέκταση
δημοτικού
φωτισμού
σε
διάφορα σημεία
του Δήμου Π.
Φαλήρου 2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2020
Τίτλος έργου
Προϋπολογισμός
Αναλογία δαπάνης
2021
31.261,97€
1. Κατασκευή
180.000,00 €
(από 79.319,08€)
αγωγών
και
Μείωση
φρεατίων
48.057,11€
ομβρίων
σε
διάφορα σημεία
του Δήμου 2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΟΔΟΠΟΙΪΑ 2021
Τίτλος έργου
Προϋπολογισμός
Αναλογία δαπάνης
2021
1.000,00€
1. Πεζοδρομήσεις & 1.000.000,00
(από 10.000,00€)
διαμορφώσεις
Μείωση
οδών
ήπιας
9.000,00€
κυκλοφορίας σε
επιλεγμένα
σημεία της πόλης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2021
Τίτλος έργου
Προϋπολογισμός
Αναλογία δαπάνης

Χρηματοδότηση
Κ.Α.
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
20-7325.002

Χρηματοδότηση
Κ.Α.
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
20-7312.001

Χρηματοδότηση
Κ.Α.
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
30-7323.001

Χρηματοδότηση
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1. Επισκευή
74.400,00
βοηθητικών
χώρων
στις
αθλητικές
εγκαταστάσεις
γηπέδου
ποδοσφαίρου "Σ.
Αγγελόπουλος"

2021
1.000,00€
(από 5.000,00€)
Μείωση
4.000,00€

Κ.Α.
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
15-7326.001

Επί του θέματος ελήφθη η με αρ. 267/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 , τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την υπ’ αριθµ.
238/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την υπ’αρ. 239/18.12.2020 απόφαση Δ.Σ. (68Ε1ΩΞΕ-Υ84)
περί ψήφισης του πρ/σμού οικ. έτους 2021, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 20406/22.02.2021
απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 5504/23.02.2021), το σχέδιο της
3ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021, την υπ’ αριθµ. 238/2020 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2021, την υπ’αρ.
239/18.12.2020 απόφαση του Δ.Σ. (68Ε1ΩΞΕ-Υ84) περί ψήφισης του πρ/σμού οικ. έτους 2021, που
εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 20406/22.02.2021 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(αρ. πρωτ. εισερχ. 5504/23.02.2021), τη με αρ. 32/2021 ΑΔΣ (ΑΔΑ:9Γ5ΦΩΞΕ-291), τη με αρ. 61/2021 ΑΔΣ
(ΑΔΑ:62ΑΞΩΞΕ-ΘΜΦ), τη με αρ. 72/2021 ΑΔΣ (ΑΔΑ:9ΗΘ0ΩΞΕ-ΑΑΧ), τη με αρ. 267/2021 ΑΟΕ, τις
ανάγκες που οδηγούν στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, , την εισήγηση της υπηρεσίας και
μετά από διαλογικές συζητήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(22 Υπέρ - 3 Κατά: Βασιλείου Γ., Θανόπουλος Ι., Σίμος Ι.)
Εγκρίνει την 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, µε
την τροποποίησή του ανά κεφάλαιο, ως αυτή αναλυτικά αποτυπώνεται στην ανωτέρω εισήγηση.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 98 /2021.
Ο κ. Δούμας Α. δήλωσε λευκό.
Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αρκουμάνης Ιω., Βουλγαράκης
Α.
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
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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
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 στ).
Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4727/2020, οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο 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:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

