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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. 
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Επί του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι λόγω της ελλιπούς συντήρησης του Κοιμητηρίου της Δ.κ. Διονύσου, 
καθώς και λόγω του γεγονότος ότι παρατηρήθηκαν φθορές στο σκυρόδεμα των κλιμάκων, θα πρέπει να γίνει 
επίστρωση των κλιμάκων με μάρμαρο καθώς και να τοποθετηθούν κιγκλιδώματα ασφαλείας στα φρύδια των 
αναβαθμών.  
 
Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

• Επίστρωση με μάρμαρο των υφιστάμενων κλιμάκων και πλατύσκαλων στο παλαιό τμήμα του 
Κοιμητηρίου καθώς και των δύο κλιμάκων προς το πρώτο επίπεδο του νέου τμήματος που 
χρησιμοποιείται.  

• Προσθήκη σκαλοπατιού σε υφιστάμενη σκάλα  

• Τοποθέτηση κιγκλιδώματος στη στέψη των τοίχων αντιστήριξης με ύψος μεγαλύτερο του 1μ.  

• Χρωματισμός των κιγκλιδωμάτων 
 
Για τα ανωτέρω θα απαιτηθεί ποσό 61.332,26 € (με ΦΠΑ 24%) με χρέωση του κωδικού προϋπολογισμού 
Οικονομικού Έτους 2017  Κ.Α. 45.6262.0003 με τίτλο: «Εργασίες στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Διονύσου»  
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή οι ανωτέρω εργασίες είναι απαραίτητες για τον στοιχειώδη ευπρεπισμό του 
χώρου, για την ενίσχυση της ασφάλειάς του, αλλά και την εν γένει δημόσια ασφάλεια των επισκεπτών του. 
 

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

Ε.Δ. 
• Γρ. Δημάρχου 
• Γεν. Αρχείο 
• Αρχείο Τ.Υ. 
 

 

 

 

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών,  

Υποδομών & Χωροταξίας 
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