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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Αγ. Στέφανος 03-02-2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          Αριθ. πρωτ: 3186 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ         

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/                         

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
Πληροφορίες: κα Ε.Αλεξανδρή 

Τηλ.213-2030615 

Fax.213-2030630 

 

 

ΠΡΟΣ 

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

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την αδυναμία εκτέλεσης από πλευράς του Δήμου Διονύσου του 

καθαρισμού των Δημοτικών του κτιρίων με ίδια μέσα. 

 

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, (…)».  

 

Ο Δήμος Διονύσου έλαβε την με αριθμό 104/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την 

«Έγκριση Διενέργειας (αναγκαιότητας) παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό των Δημοτικών 

κτιρίων του Δήμου Διονύσου». 

 

Επανερχόμαστε για λήψη συμπληρωματικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι 

σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ.1 εδ.β΄του ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α 138):«Με αιτιολογημένη 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια 

μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 

διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται». 

  

Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η καθαριότητα των δημοτικών κτιρίων για ένα 

έτος  και συγκεκριμένα οι χώροι του Δήμου μας που χρήζουν καθαριότητας είναι:  

1. Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Αγ.Στεφάνου, περίπου 504 τ.μ. 

2. Κτίριο Δημαρχείου Δήμου Διονύσου, Λ.Λ.Μαραθώνος 29 Αγ.Στέφανος, περίπου 950 τ.μ. 

3. Κτίριο επί της οδού Κοιμ.Θεοτόκου & Δεκελείας στον Αγ.Στέφανο, περίπου 1981 τ.μ. 

4. Κτίριο επί της πλ.Δημοκρατίας 10 στον Αγ.Στέφανο, περίπου 100 τ.μ. 

5. Δημοτικό κατ/μα Διονύσου επί της οδού Ν.Πλαστήρα 50 στον Διόνυσο, περίπου 550 τ.μ. 

6. Δημοτικό κατάστημα Κρυονερίου επί της οδού Μ.Ασίας στο Κρυονέρι, περίπου 120 τ.μ. 
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7. Δημοτικό κατάστημα Άνοιξης επί της οδού Κανάρη στην Άνοιξη, περίπου 400 τ.μ. 

8. Δημοτικό κατ/μα Ροδόπολης επί της οδού 25
ης

 Μαρτίου στην Ροδόπολη, περίπου 106τ.μ. 

9. Δημοτικό κατάστημα Σταμάτας επί της οδού Μαραθώνος στη Σταμάτα, περίπου 200 τ.μ. 

10. Δημοτικό κατάστημα Δροσιάς, επί της οδού Γρ.Λαμπράκη στη Δροσιά, περίπου 690 τ.μ.   

 

συνολικής επιφάνειας περίπου 5601 τ.μ., τα οποία αναλυτικά περιγράφονται στην με αριθμό 

10/2016 σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων 

Δήμου Διονύσου», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.   

 

Θεωρούμε επιβεβλημένη την ανάθεση καθαρισμού, με παροχή υπηρεσίας, των Δημοτικών κτιρίων, 

για το λόγο ό,τι στο Δήμο μας υπηρετούν μόνο τρεις (3) υπάλληλοι με την ειδικότητα ΥΕ 

«Καθαριότητα Εσωτερικών χώρων», εκ των οποίων η μία απουσιάζει με άδεια άνευ αποδοχών για 

προσωπικούς λόγους, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι άλλες δύο για τον καθαρισμό των 

ανωτέρω κτιρίων.  

 

Ως εκ τούτου καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση περί αδυναμίας 

εκτέλεσης καθαρισμού των Δημοτικών κτιρίων με ίδια μέσα. 

 

 

 

Με εντολή Δημάρχου 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

                                                          ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

 


