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Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α  ́87/7.6.2010):  
«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που 
ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το 
δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική 
Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. 
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και 
τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις 
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».  
 
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο 
διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις 
αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην 
αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου.  
 
Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα 
ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας 
ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της 
είναι η Οικονομική Επιτροπή.  
 
Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012). 
 
Επίσης με το με αρ. πρωτ. οικ.3273/3045/17.1.2013 έγγραφό της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
αναφέρει ότι η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας / 
υπηρεσίας πρέπει να καθορίζει και τον τρόπο εκτέλεσής της. 
 
Επί του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι η εισήγηση αφορά στην αναβάθμιση-πιστοποίηση έξι (6) 
Παιδικών Χαρών του Δήμου Διονύσου με την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων 



και λοιπού αστικού εξοπλισμού, με στόχο τη πιστοποίηση των κοινόχρηστων αυτών χώρων του Δήμου 
για το έτος 2017, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας. 
Το ποσό της δαπάνης ανέρχεται σε 380.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί 
από ιδίους πόρους του Δήμου. 
Οι έξι (6) κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου Διονύσου που λειτουργούν ήδη ως παιδικές χαρές και θα 
πιστοποιηθούν  είναι οι εξής : 
 
1. Η παιδική χαρά επί της πλατείας Οάσεως στον Άγιο Στέφανο, συνολικής έκτασης  162,00m2. 
2. Η παιδική χαρά επί της πλατείας Πλαστήρα στο Κρυονέρι, συνολικής έκτασης  650,00m2. 
3. Η παιδική χαρά επί της οδού Ανθέων στην Σταμάτα, συνολικής έκτασης  1.618,00m2. 
4. Η παιδική χαρά επί της  οδού Αρχιμήδους στην Άνοιξη, συνολικής έκτασης  512,00m2. 
5. Η παιδική χαρά επί της οδού Kαϊρη και Μ. Κυδωνιών στον Διόνυσο, συνολικής έκτασης  840,00m2. 
6. Η παιδική χαρά επί της πλατείας Παπαφλέσσα στην Δροσιά, συνολικής έκτασης  530,00m2. 
 
Οι άνωθεν χώροι είναι ενδεικτικοί και όχι δεσμευτικοί. 
 
Βασικός στόχος της παρούσας παρέμβασης είναι η αναβάθμιση και λειτουργική αποκατάσταση των 
χώρων αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της υπ  ́αριθμόν44 Εγκυκλίου του 
Υπ. Εσωτ. (αρ. πρωτ. 30681/7-8-2014) και της με αρ. 27934/11.07.2014 (ΦΕΚ 2029/25.07.2014 τεύχος 
Β’ ) Απόφασης ΥΠ. ΕΣ. περί Τροποποίησης και συμπλήρωσης της 28492/2009 (Β΄931) απόφασης  περί 
οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008 και ΕΝ71-3. 
 
Για τα ανωτέρω θα απαιτηθεί ποσό 380.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) με χρέωση του κωδικού 
προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017  Κ.Α. 35.7135.0003 με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων 
παιδικών χαρών» . 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή οι ανωτέρω εργασίες είναι απαραίτητες για τον στοιχειώδη ευπρεπισμό του 
χώρου αλλά και για την ενίσχυση της ασφάλειάς του, 
 

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να 
 

1. εγκρίνει την εκτέλεσή τους και 
2. αποφασίσει τον τρόπο εκτέλεσής τους (με τη διαδικασία του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού). 
 
 
 

 
       
 

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, 

Χωροταξίας & Πολεοδομίας 
 
 

                 ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 

 

Ε.Δ. 
• Γενικό Αρχείο Δήμου 
• Αρχείο Τ.Υ. 

• Φάκ. Έργου  
• Φάκ. Εισηγήσεων Δ.Σ. 
 



 
 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 


