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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24.3.2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     Αρ. Πρωτ.: - οικ. 8295 -              
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 
 

 
Θέμα: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Παροχής Εργασίας  
Ανάπλασης & Εξωραϊσμού Πλατειών και Κοινοχρήστων Χώρων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής 
Ενότητας Σταμάτας και Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Έτους 2017 
 
 

1. 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, (…)».  

 
2. 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.  

 
3. 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.  

 
4. 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). 
 
5. Επίσης με το με αρ. πρωτ. οικ.3273/3045/17.1.2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφό της, η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αναφέρει ότι  
«Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 με τίτλο 
«Υποχρεωτικό έλεγχος νομιμότητας» και ειδικότερα όσον αφορά στην κατηγορία αποφάσεων 
των συλλογικών σας οργάνων για ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, παρακαλούμε να μην 
παραλείπετε να στέλνετε με τα συνοδευτικά έγγραφα που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοση 
της προς έλεγχο απόφασης ανάθεσης, την απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της 
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προμήθειας/υπηρεσίας κατά το άρθρο 65 παρ. 1 του ως άνω νόμου και σύμφωνα με την 
παγιωμένη θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με σειρά σχετικών πράξεων ….».  

 
6. Στη Δημοτική Ενότητας Σταμάτας θεωρείται σκόπιμη η υλοποίηση μίας σειράς εργασιών 

επισκευής – συντήρησης και αναπλάσεων μικρής έκτασης σε δημοτικούς χώρους και 
εγκαταστάσεις ως εξής:  

 

(Α) Συντήρηση και Εξωραϊσμός του Δημοτικού Χώρου Περιπτέρου που βρίσκεται στην Πλατεία 
της Δ.Κ. Σταμάτας, το οποίο χρειάζεται βάψιμο (εσωτερικά και εξωτερικά), αποκατάσταση των 
όψεων του με την προμήθεια των αναγκαίων υλικών (π.χ. ρολά ασφαλείας και κιγκλιδώματα), 
συντήρηση της ηλεκτρολογικής του εγκατάστασης λόγω παλαιότητας, προμήθεια και 
τοποθέτηση φωτεινής επιγραφής, καθώς επίσης όποιων άλλων σχετικών παρεμφερών 
εργασιών τυχόν απαιτούνται, δεδομένου ότι το εν λόγω περίπτερο υπάρχει στην Πλατεία της 
Δ.Κ. Σταμάτας από το 1981 και απαιτούνται οι προαναφερθείσες εργασίες αποκατάστασης και 
αναβάθμισής του ώστε να καταστεί δυνατή η ανανέωση της ενοικίασής του με τη λήξη της 
υπάρχουσας σύμβασης (η οποία λήγει στις 25.11.2017 - 214/2011 ΑΔΣ),  
 
(Β) Συντήρηση Πρασίνου, Εξωραϊσμός και Ανάπλαση της Πλατείας Αγοράς στη Δ.Κ. Σταμάτας 
η οποία θα περιλαμβάνει ενδεικτικά φύτευση δένδρων και αποκατάσταση χλοοτάπητα, 
συντήρηση του υπάρχοντος συστήματος αυτόματου ποτίσματος, συντήρηση των φωτιστικών 
ιστών (βάψιμο ιστών και αντικατάσταση των φθαρμένων φωτιστικών σωμάτων), βάψιμο και 
συντήρηση καθιστικού, προμήθεια και τοποθέτηση ελαφρού τύπου ξύλινης σκεπής επί των 
υπαρχόντων τσιμεντένιων στύλων, καθώς επίσης όποιων άλλων σχετικών παρεμφερών 
εργασιών τυχόν απαιτούνται, προκειμένου ο χώρος να αναβαθμιστεί αισθητικά και λειτουργικά 
ώστε να προσφερθεί μία σύγχρονη και θελκτική πλατεία στους περιοίκους και κατοίκους της 
περιοχής, 
 

(Γ) Φυτοτεχνική Διαμόρφωση και Ανάπλαση του Δημοτικού Χώρου στη Διασταύρωση της Λ. 
Λίμνης Μαραθώνος και Πιπεροπούλου, ο οποίος έχει παραχωρηθεί στον Δήμο με το με αρ. 
πρωτ. 4600/16.2.2017 του κ. Ιεσσαί Μιχαήλ. Η διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου θα 
περιλαμβάνει, ενδεικτικά, διαμόρφωση επιπέδων χώματος, φύτευση δένδρων και 
καλλωπιστικών θάμνων, τοποθέτηση αυτόματου συστήματος ποτίσματος (με προμήθεια των 
αναγκαίων υλικών) και όποιες ακόμη παρεμφερείς επεμβάσεις απαιτούνται. 

 
Επίσης θα γίνει συντήρηση του υπαίθριου εξοπλισμού (παγκάκια, φωτιστικά, ξύλινες - 
μεταλλικές ή άλλες κατασκευές, κλπ) στις πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους 
(πεζοδρόμια οδών, κλπ.) όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου, π.χ. στην κεντρική πλατεία 
της δημοτικής ενότητας Δροσιάς, στην κεντρική πλατεία της δημοτικής ενότητας Άνοιξης, κ.ο.κ. 
 

7. Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το ο.ε. 2017 
(228/13.12.2016  ΑΔΣ (ΑΔΑ: 7Μ37Ω93-Δ98) ο οποίος επικυρώθηκε με τη με αρ. πρωτ. 
107119/38932/30.1.2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αρ. πρωτ. 
εισερχομένου Δήμου 3141/2.2.2017) παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο  
 

να εγκρίνει τη σκοπιμότητα διενέργειας της Προμήθειας «Παροχή Εργασίας  
Ανάπλασης & Εξωραϊσμού Πλατειών και Κοινοχρήστων Χώρων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής 
Ενότητας Σταμάτας και Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων» η οποία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 και των λοιπών εφαρμοστέων διατάξεων, με ενδεικτικό 
προϋπολογισμό 102.000 € και χρέωση των παρακάτω Κ.Α: 
 
Κ.Α. 30.6262.0008 με τίτλο «Εξωραϊσμός και Ευπρεπισμός Περιβάλλοντος Χώρου Περιπτέρου 
Δ.Κ. Σταμάτας» για ποσό 20.000 €, 
 
Κ.Α. 30.6262.0007 με τίτλο «Εργασίες Ανάπλασης και Εξωραϊσμού Πλ. Αγοράς Δ.Κ. Σταμάτας» 
για ποσό 37.000 €, 
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Κ.Α. 30.6262.0005 με τίτλο «Διαμόρφωση Δημοτικού Χώρου στη Διασταύρωση της Λ.Λ. 
Μαραθώνος και Πιπεροπούλου» για ποσό 25.000 €, και  
 
Κ.Α. 30.6262.0009 με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Πλατειών» για ποσό 20.000 €. 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
 

 Προϊστάμενη Υπηρεσίας 

Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 

Προϊστάμενος 

Υπηρεσίας 

Ύδρευσης 

Προϊστάμενος Δνσης 

Περιβάλλοντος 

Ονομ/μο   Απόστολος Παπαδόπουλος 

Υπογραφή    

Ημερ/νία    

 


