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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   13.11.2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       Αρ. Πρωτ.: - οικ. 37033 -              

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 Υπηρεσιών Συντήρησης του 

Κλαδοφάγου Μηχανήματος του Δήμου 

 

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.  
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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 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. Ως γνωστόν, ο Δήμος διαθέτει ένα κλαδοφάγο μηχάνημα τύπου DMS 500 της εταιρίας 

Duecker. Το συγκεκριμένο μηχάνημα ύστερα από 7 χρόνια συνεχούς λειτουργίας με υλικό 

(φυτικά κατάλοιπα) το οποίο περιέχει πλήθος προσμίξεων και ενίοτε ακόμη και 

ακατάλληλων για τον κλαδοφάγο υλικών (αδρανή, μέταλλα, καλώδια, περιφράξεις κτλ.) έχει 

υποστεί φθορά του συστήματος τεμαχισμού, έχοντας πρακτικά εξαντλήσει τον ωφέλιμο 

χρόνο ζωής του, όπως μας γνώρισε με Τεχνική Έκθεση (07.07.2017) η εταιρία 

“Περιβαλλοντική Συμμαχία Ι.Κ.Ε.”, η οποία συντηρεί τα τελευταία χρόνια το εν λόγω 

μηχάνημα. Το σύστημα τεμαχισμού είναι βάρους τόνων και αποτελεί την καρδιά του 

μηχανήματος. Τα κοπτικά μέρη του μηχανήματος έχουν αντικατασταθεί αλλά και 

αναγομωθεί αρκετές φορές κατά το παρελθόν, αλλά τώρα απαιτείται πλέον ανακατασκευή 

βασικών μερών  του συστήματος τεμαχισμού, καθώς σε  πολλά κρίσιμα σημεία του το 

πάχος τοιχώματος των κυλινδρικών κοιλοδοκών που συγκροτούν  το κυρίως σώμα των 3 

κοχλιών του συστήματος τεμαχισμού έχει περιοριστεί στο 1/3 του  αρχικού πάχους σε 

καινούριο μηχάνημα. Οι κοχλίες δηλαδή είναι έτοιμοι να ανοίξουν και να σπάσουν ανά 

πάσα στιγμή. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι αναγκαία και σκόπιμη η πλήρης 

αντικατάσταση του συστήματος τεμαχισμού εκ 3 κοχλιών μήκους 3 m έκαστος, γνήσιων του 

κατασκευαστή, συνολικού βάρους χιλιάδων κιλών και των συμπαρομαρτούντων 

ανταλλακτικών, ώστε η συντήρηση – επισκευή να αποφέρει ένα εντελώς καινούργιο 

μηχάνημα (refurbish). Το συνολικό κόστος της εν λόγω υπηρεσίας (ανταλλακτικά και 

εργασία) είναι 30.000 € + ΦΠΑ.  

 

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. 
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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 Προμήθειας Υπηρεσιών Συντήρησης Κλαδοφάγου 

Μηχανήματος του Δήμου στη βάση της περιγραφής στην ανωτέρω παράγραφο 6 και η 

οποία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 και των λοιπών 

εφαρμοστέων διατάξεων, με σχετική χρέωση του Κ.Α. 35.6264 με τίτλο “ Συντήρηση και 

Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων”. 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

 

 Προϊστάμενος Υπηρεσίας 

Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 

Προϊστάμενος 

Υπηρεσίας 

Ύδρευσης 

Προϊστάμενος Δνσης 

Περιβάλλοντος 

Ονομ/μο   Απόστολος Παπαδόπουλος 

Υπογραφή    

Ημερ/νία    

 


