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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12.10.2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αρ. Πρωτ.: - οικ. 32453 -              
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                   
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Παπαδόπουλος 
ΤΗΛ. 210 800 48 30  

 
ΠΡΟΣ 

Τον κ. Δήμαρχο για τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου 
 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας για την Έκδοση και Διανομή Ενημερωτικού 

Εντύπου για τον Κανονισμό Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Δήμου 

Διονύσου. 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 
1. Άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), 
2. Άρθρα 93 και 95  του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και 

3. 203/2013 Α.Δ.Σ. με τίτλο «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου 
Διονύσου».   

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010: «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 την διάθεση της σχετικής πίστωσης (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012) καθώς, και τα 
άρθρα 209, 273 και λοιπές διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114 Α’). 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και λαμβάνοντας υπόψη την πανθομολογούμενη πρωταρχική 
σημασία των ζητημάτων καθαριότητας και περιβάλλοντος στην καθημερινότητα του Δήμου μας,   
κρίνεται αναγκαία η έκδοση και διανομή καλαίσθητου εντύπου για τον «Κανονισμό Προστασίας 
Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου Διονύσου».  
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Στόχος είναι να παρουσιαστεί ο Κανονισμός με σαφή και εύληπτο τρόπο σε κάθε δημότη, ώστε να 
κατανοήσουν όλοι το σύνολο τόσο των δικαιωμάτων όσο και των υποχρεώσεών τους αναφορικά 
με την προστασία του περιβάλλοντος και την καθαριότητα της πόλης. Στόχος επίσης είναι να 
φτάσει το έντυπο για τον Κανονισμό στο σπίτι κάθε κατοίκου του Δήμου μας.  

 
Σύμφωνα με έναν ενδεικτικό υπολογισμό, ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην έκδοση εντύπου 
για τον εν λόγω Κανονισμό σε 20.000 περίπου αντίτυπα καθώς και στη διανομή αυτών, 
εκτιμώμενου συνολικού κόστους 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σχετική πίστωση 
διατίθεται από τον Κ.Α. 00.6431.0003 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 
Δήμου» ο.ε. 2017. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται το Δ.Σ. να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για: 
 
Την έγκριση διενέργειας προμήθειας για την έκδοση εντύπου για τον Κανονισμό «Προστασίας 
Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» και την  διανομή του, συνολικού ποσού 
7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 00.6431.0003 «Έξοδα ενημέρωσης και 
προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» ο.ε. 2017. 
 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
 

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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Περιβάλλοντος 

Ονομ/μο   Απόστολος Παπαδόπουλος 

Υπογραφή    

Ημερ/νία    

 


