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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24.3.2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     Αρ. Πρωτ.: - οικ. 8333 -              
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 Υπηρεσίας Πλυσίματος Κάδων Έτους  
2017 (Απαιτείται Απόλυτη Πλειοψηφία του Συνόλου των Μελών του Δ.Σ.) 

 
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 
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. Σύμφωνα με το N. 3979/11, ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις»,  
άρθρο 61  
«Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας»  
προβλέπονται τα εξής:  
«1. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων 
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και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, 
ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που 
προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). 
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.».  

(Η υπογράμμιση είναι του εισηγητή). 
 
7. Ως γνωστόν, ο Δήμος δεν διαθέτει εξοπλισμό πλυσίματος των δημοτικών τροχήλατων κάδων 

απορριμμάτων (οικιακών και ανακυκλώσιμων υλικών), καθώς επίσης και των υπόγειων κάδων 
απορριμμάτων που διαθέτει, δηλαδή ειδικό όχημα – πλυντήριο κάδων, το οποίο πλένει τους 
κάδους με κατάλληλες συνθήκες (θερμοκρασία νερού, χρήση απορρυπαντικού, συγκέντρωση 
ακαθάρτων, κ.ο.κ.), κάτι το οποίο είναι απαραίτητο να γίνεται, τουλάχιστον ανά 3μηνο, για 
λόγους καθαριότητας και δημόσιας υγιεινής.  

 
8. Συνεπώς απαιτείται σχετική ανάθεση για την παροχή της εν 

λόγω υπηρεσίας πλυσίματος των τροχήλατων κάδων συλλογής (οικιακών και ανακυκλώσιμων) 
απορριμμάτων που βρίσκονται στις οδούς και κοινόχρηστους χώρους του Καλλικρατικού 
Δήμου, και οι οποίοι είναι περίπου 1.100 με χωρητικότητα από 660 έως 1.300 λίτρα και 
περίπου 800 με μικρότερη χωρητικότητα (240 έως 360 λίτρα), και των δέκα (10) υπόγειων 
κάδων συλλογής οικιακών απορριμμάτων εκ των οποίων οι 8 είναι εγκατεστημένοι στις 
δημοτικές ενότητες Αγίου Στεφάνου και Δροσιάς και για τους 2 επίκειται η εγκατάσταση στη 
δημοτική ενότητα Άνοιξης.  

 
9. 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   

 
I. να αποδεχθεί, στη βάση της τεκμηρίωσης των παραγράφων 7 

και 8 της παρούσας, την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας πλυσίματος των τροχήλατων 
και υπόγειων κάδων απορριμμάτων οικιακών και ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου, λόγω 
έλλειψης σχετικού τεχνικού εξοπλισμού, και  

II. εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτο της παροχής της σχετικής 
υπηρεσίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού 
αντικειμένου, με ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης 27.900 € (αντίστοιχος του 2016), 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με χρέωση του Κ.Α. 20.6275.0002 με τίτλο 
«Δαπάνες Καθαρισμού – Πλυσίματος Κάδων Απορριμμάτων» για ποσό 25.000 € και  του 
Κ.Α. 20.6275.0004 με τίτλο «Δαπάνες Καθαρισμού – Πλυσίματος Κάδων Απορριμμάτων 
συν/νη» για ποσό 2.900 €, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και λοιπών εφαρμοστέων διατάξεων. 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
 
 Προϊστάμενη Υπηρεσίας 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

Προϊστάμενος 

Υπηρεσίας Ύδρευσης 

 Προϊστάμενος Δνσης 

Περιβάλλοντος 

Ονομ/μο    Απόστολος Παπαδόπουλος 

Υπογραφή     

Ημερ/νία     
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