
 
                                                                                
 
 
                                                                               Βαθμός Ασφαλείας              : Αδιαβάθμητο 
            Βαθμός Προτεραιότητας     : Κανονικό 
                                                                                       Χρόνος Διατήρησης              : Διηνεκές 

 

         
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νέα Φιλαδέλφεια 30-04-2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        Αριθμ. Πρωτ. 8683  /30-4-2020 
ΔΗΜΟΣ                
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ               

-----------------------------------------------          
 

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών    Πρός:   - Γρ. Δημάρχου 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                     -Γεν. Γραμματέα         
του Δήμου και  Διοικητικής Μέριμνα                           - Αντιδήμαρχο Καθαριότητας    
                                                                                                Ανακύκλωσης και Ηλ/σμού     
Γραφείο Συμβουλίου       -Πρόεδρο Κοινότητας Ν.Φιλ/φειας   
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας                  

 
 
Από το πρακτικό της αριθ. 3/2020 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 6/2020 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

                                                                 "Καθαρισμός Κάδων Απορριμμάτων  
                                                                   λόγω πανδημίας"    

 
Σήμερα Δευτέρα 27-04-2020 , στο Κτίριο που στεγάζεται το τμήμα Πολιτισμού και 
Αθλητισμού στην οδό Ραιδεστού 21 στη Ν.Χαλκηδόνα,, συνεδρίασε κεκλεισμένων των 
θυρών σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π και της αριθμ 40 
εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Χαλκηδόνας , προκειμένου να ασκήσει 
τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και στο 
άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την αριθ. Πρωτ. 8421/23-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής κου Γκρίντζαλη Ηλία, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του 
Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – 
Ν.Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010 . 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο Δαγλόγλου 
Κατερίνα.  

 

 



 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα επτά ( 7) μέλη του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Γκρίντζαλης Ηλίας Πρόεδρος 
Δαρσακλή Χαρίκλεια 
Κριεκούκης Νικόλαος 
Αμπατζή Σοφία 
Λεωνίδας Μιχαήλ 
Ζώτου Παναγιώτα 
 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
Βαρσαμή Ευσταθία  
 
 

O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εισηγούμενος το  1ο 

θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του πως στις 16-4-2020 ο Αντιδήμαρχος 

Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού κος Κουτσάκης Μιχάλης με το υπ΄αριθμ 

πρωτ: 8306 έγγραφο ζητάει επείγουσα απολύμανση κάδων λόγω πανδημίας και πιο 

συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής: Λόγω έκτακτης ανάγκης και επειδή το προσωπικό της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας είναι εξόχως μειωμένο λόγω ειδικών αδειών (γονείς κάτω των 15 

ετών και ευπαθείς ομάδες)καθώς και ότι τα δυο πλυντήρια κάδων ήταν παροπλισμένα λόγω 

βλάβης, πρόσφατα επισκευάστηκε το ένα, δεν δύναται να πλυθούν και να απολυμανθούν 

εγκαίρως όλοι οι κάδοι της πόλης (πράσινοι και μπλέ κάδοι ανακύκλωσης). 

Κρίνεται επιτακτική η σύναψη έκτακτης σύμβασης με ιδιωτικό συνεργείο ώστε να γίνει 

άμεσα το πλύσιμο -απολύμανση των κάδων για λόγους υγιεινής και στα πλαίσια 

αντιμετώπισης της πανδημίας COVID 19. 
  
Ο Πρόεδρος, της Τοπικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας Ηλίας Γκρίντζαλης ανέφερε μεταξύ 

άλλων στην τοποθέτησή του: «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι προτείνω το συμβούλιό μας να 

συναινέσει για την κατ’ εξαίρεση αυτή επιλογή, λόγω της ανάγκης που προέκυψε για την 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Παράλληλα οφείλουμε να τονίσουμε ως συμβούλιο πως 

πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην επισκευή των μηχανημάτων του Δήμου μας». 

Μετά τα ανωτέρω  ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 
 
Ο κος Λεωνίδας Μιχαήλ πήρε τον λόγο και είπε πως συμφωνεί να γίνει το πλύσιμο και η 



απολύμανση των κάδων για λόγους υγιεινής  στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας 

COVID 19 από Ιδιωτικό Συνεργείο, αλλά με την προϋπόθεση μετά να γίνει έλεγχος αν 

πραγματικά η απολύμανση και ο καθαρισμός των κάδων έγινε σωστά με βάσει τις 

προδιαγραφές κλπ. Επίσης να φτιαχτούν και τα δυο πλυντήρια κάδων. Τέλος συμπλήρωσε 

πως σε συνθήκες κανονικότητας δεν συμφωνεί να δίνονται οι υπηρεσίες σε Ιδιώτη. 

Σ΄αυτό συμφώνησε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κάτι το οποίο άλλωστε είναι ξεκάθαρο 

και στην εισήγησή του.  

Η κα Αμπατζή Σοφία και αυτή είπε πως συμφωνεί να γίνει το πλύσιμο και η απολύμανση 

των κάδων από Ιδιώτη φτάνει να φτιαχτούν και τα δυο πλυντήρια κάδων και να γίνεται μετά 

συντήρηση αυτών. 

Η κα Ζώτου Παναγιώτα είπε πως δεν συμφωνεί με αυτό δηλ να δοθεί το πλύσιμο  και η 

απολύμανση των κάδων σε Ιδιώτη αλλά να γίνουν κινήσεις  από τον Δήμο να προσλάβει 

προσωπικό. 

Μετά τις τοποθετήσεις των μελών ο Πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την 

ωριμότητα και την υπευθυνότητα που επέδειξε το Συμβούλιο σ΄αυτό το θέμα. 

 
To Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσε τον Πρόεδρο, και λαμβάνοντας 

υπόψη τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (4 υπέρ - 1 κατά)  

 
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (4 υπέρ – 1 κατά) την εκτός ημερήσιας διάταξης εισήγηση του 

Προέδρου του σώματος προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο καθαριότητας, ανακύκλωσης και 

ηλεκτροφωτισμού για τον άμεσο καθαρισμό-απολύμανση των κάδων στο σύνολο της πόλης 

με τη διαδικασία ανάθεσης σε ιδιώτη, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας 

της πανδημίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης. 

Μειοψήφησε η κα Ζώτου Παναγιώτα.  

 
Ο Πρόεδρος                                                                                                        Τα Μέλη 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 
ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 

 

 

 



 


