ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(αρ. 83 παρ. 9 Ν. 3853/2010)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 83 Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό και με το αρ. 84 του ίδιου
νόμου, το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί στα όρια της δημοτικής κοινότητας τις
κατωτέρω αρμοδιότητες :

Α) Αρμοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα :

1. Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και
λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
2. Αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

Β) Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες :

1. Προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει μετά και από εισήγηση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι
υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες (τοπική κανονιστική απόφαση).
2. Προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.

Γ) Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας έχει επίσης γνωμοδοτική αρμοδιότητα (απλή

γνώμη) για ένα ευρύ φάσμα τοπικών υποθέσεων, την οποία ασκεί, είτε με δική του πρωτοβουλία
-όταν κρίνει ότι υπάρχουν ζητήματα για τα οποία είναι αναγκαία η γνωμοδότησή του, ή όταν το
ζητήσουν τα αρμόδια όργανα του δήμου. Πέρα από τις γνώμες επί συγκεκριμένων προτάσεων
που διατυπώνουν τα όργανα του Δήμου, το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας μπορεί να
επεξεργάζεται και να υποβάλλει προτάσεις λύσεων για τα ζητήματα που εντάσσονται στην
γνωμοδοτική του αρμοδιότητα και τα οποία αφορούν :

I.

τη δυνατότητα λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων του δήμου στη δημοτική κοινότητα, με
κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την ανάπτυξη της περιοχής,

II.

την αξιοποίηση των δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται στα όρια της δημοτικής
κοινότητας,

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των
πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της
αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,
την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την
ηχορύπανση,

IX.
X.

την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,

XI.

τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά
τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να
αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,

τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της
δημοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,

XII.

την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων,
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχομένων
υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας,

XIII.

την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την
περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
της περιοχής της,

XIV.

την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

την προώθηση του εθελοντισμού και τη συνεργασία με ομάδα εθελοντών
τον ορισμό οικισμού ως ιστορική έδρα του δήμου,
τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της
δημοτικής κοινότητας ( Άρθρο 83, παρ. 4 σε συνδυασµό µε το άρθρο 84, παρ. 1, περ. δ. του Ν. 3852/2010),
την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στην
περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας (Άρθρο 83, παρ. 4 σε συνδυασµό µε το άρθρο 84, παρ. 1, περ. ε του Ν.
3852/2010),
την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά,
περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας (Άρθρο
83, παρ. 4 σε συνδυασµό µε το άρρθρο 84, παρ. 1, περ. στ. του Ν. 3852/2010)

XX.

τη χορήγηση, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, χρηματικών βοηθημάτων και
ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδυνάτους κατοίκους και πολύτεκνους,
καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα
προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που
χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας» (Άρθρο 83, παρ. 4 σε συνδυασµό µε το άρθρο
84, παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

Δ) Γνωμοδοτεί με σύμφωνη γνώμη

α) στο δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με το ενδεχόμενο συγχώνευσης δημοτικών κοινοτήτων ή
ένταξή τους σε άλλον όμορο δήμο (Άρθρο 283, παρ. 5 του Ν. 3852/2010)
β) προς την οικονομική επιτροπή για την αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η
οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τη δημοτική κοινότητα. (Άρθρο 83, παρ. 4 σε συνδυασµό µε το άρθρο
84, παρ. 4 του Ν. 3852/2010)

Ε) Άλλες αρμοδιότητες :
1) Καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας που, κατόπιν ελέγχου από την
οικεία οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου

	
   Άρθρο	
   86,	
  

παρ.	
  2	
  του	
  Ν.	
  3852/2010

Εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού χαρακτήρα που
πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου, ανάλογα με τις ανάγκες
των κατοίκων της περιφέρειάς του Άρθρο	
  86,	
  παρ.	
  4	
  του	
  Ν.	
  3852/2010.	
  
3) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη
χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά
αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή
απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα,
καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν βοήθειας στο σπίτι και διοικητικής βοήθειας.
4) Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση
των αναγκών της τοπικής κοινότητας.
2)

****************************

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του αρ. 83 Ν. 3852/2010, το δημοτικό συμβούλιο με
απόφασή του η οποία μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στο συμβούλιο τις
δημοτικής κοινότητας.
Πρόκειται για απόφαση η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα και η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως ότου
καταργηθεί από µεταγενέστερη όµοια πράξη (Άρθρο	
  83,	
  παρ.	
  9	
  του	
  Ν.	
  3852/2010).
«…	
   9.	
   Το	
   δημοτικό	
   συμβούλιο	
   με	
   απόφαση,	
   που	
   λαμβάνεται	
   με	
   την	
   απόλυτη	
   πλειοψηφία	
   του	
   συνόλου	
  
των	
  μελών	
  του,	
  μπορεί	
  να	
  μεταβιβάζει	
  συγκεκριμένες	
  αρμοδιότητές	
  του	
  στα	
  συμβούλια	
  των	
  δημοτικών	
  
κοινοτήτων.	
   Η	
   απόφαση	
   αυτή	
   δημοσιεύεται	
   σε	
   μία	
   (1)	
   τουλάχιστον	
   ημερήσια	
   ή	
   εβδομαδιαία	
   εφημερίδα,	
  
και	
   αναρτάται	
   στην	
   ιστοσελίδα	
   του	
   δήμου.	
   Οι	
   αρμοδιότητες	
   αυτές	
   ασκούνται	
   μέσα	
   στα	
   όρια	
   της	
  
δημοτικής	
  κοινότητας.».	
  

Η απόφαση με την οποία μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων
λαμβάνεται από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, δημοσιεύεται σε μία
τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Οι αρμοδιότητες πρέπει να είναι αυστηρά προσδιορισμένες, συγκεκριμένες και όχι
αόριστες. Η απόφαση αυτή είναι δυνητική και έχει ως στόχο την καλύτερη άσκηση των
αρμοδιοτήτων αυτών, αποκεντρωμένα και πλησιέστερα στους κατοίκους, καθώς και την
αποσυμφόρηση του Δημοτικού Συμβουλίου από απλά θέματα ή θέματα ρουτίνας.
Ως προς το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων δεν υπάρχει σαφής προσδιορισμός, αλλά αυτές - κατά
κύριο λόγο - πρέπει να εκτείνονται στις θεματικές ενότητες για τις οποίες αναγνωρίζεται
γνωμοδοτική αρμοδιότητα. Δηλαδή να εντάσσονται στις προαναφερόμενες θεματικές ενότητες,
χωρίς ασφαλώς να αποκλείεται και η δυνατότητα αποκέντρωσης και αρμοδιοτήτων από άλλες
θεματικές ενότητες.
Δεν είναι δυνατή η αποκέντρωση των ειδικών αρμοδιοτήτων για τις οποίες απαιτείται
οπωσδήποτε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως :
1. ψήφιση προϋπολογισμού,
2. ψήφιση τεχνικού προγράμματος,
3. επιβολή τελών, εισφορών, δικαιωμάτων κ.ο.κ.

**********************************

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Αν μπορούσαμε να προτείνουμε συγκεκριμένα θέματα για τα οποία μπορεί να μεταβιβαστεί η
αποφασιστική αρμοδιότητα από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας,
αναφέρουμε τις εξής περιπτώσεις, ενδεικτικά :

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩ ΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
1. Παραχώρηση χρήσης πλατειών και κοινόχρηστων χώρων για διενέργεια εκδηλώσεων
2. Παραχώρηση θέσης για τοποθέτηση μηχανήματος χρηματικών συναλλαγών (Α.Τ.Μ.)
3. Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων) σε καταστήματα για
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων
4. Προσδιορισμός χώρου για τη διενέργεια λαϊκής αγοράς
5. Μετατόπιση περιπτέρου στα όρια της δημοτικής κοινότητας
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ / ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1. καθορισμός αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη δημοτική κοινότητα
και τον προσδιορισμό των αντίστοιχων θέσεων.
2. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
3. Διενέργεια κλήρωσης για τη διάθεση θέσεων στις εμποροπανηγύρεις της δημοτικής κοινότητας
ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΩΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΩ Ν ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ & ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για τοποθέτηση και αφαίρεση καθρεπτών ελέγχου κυκλοφορίας,
μειωτήρων ταχύτητας, ελαστικών ή μεταλλικών οριοδεικτών, ξύλινων ή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και
λοιπών εμποδίων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους, τοποθέτηση και αφαίρεση
προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σε διαβάσεις ΑΜΕΑ
2. Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για τοποθέτηση και αφαίρεση πινακίδων απαγόρευσης στάσης
και στάθμευσης, πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας, εισόδου οχημάτων, πινακίδων ειδικής σήμανσης,
πληροφοριακών πινακίδων
3. Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου σε
κοινόχρηστο χώρο,

4. Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για τοποθέτηση ή αφαίρεση μέσων επισήμανσης απαγόρευσης
στάσης και στάθμευσης, σήμανσης στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων
5. Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, τοποθέτηση ή αφαίρεση
παλλόμενων φωτεινών σηματοδοτών
6. Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας λόγω έργων
7. Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για ρύθμιση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες λόγω
λειτουργίας λαϊκής αγοράς, λειτουργίας σχολείων και άλλων μεμονωμένων περιπτώσεων
8. Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για οριζόντια ή κατακόρυφη σήμανση οδών, για λήψη μέτρων
ανάσχεσης ταχύτητας
9. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων

1.
2.
3.
4.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Παράταση προθεσμίας εργασιών για έργα που εκτελούνται στη δημοτική κοινότητα
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων, εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική
κοινότητα
Έγκριση ανακεφαλαιωτικών, τακτοποιητικών πινάκων έργων που εκτελούνται στη δημοτική κοινότητα
Καθορισμός οριστικής δαπάνης συνδέσεων

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΩΝ
1. Διορθώσεις περιγραφών, ονομασία και μετονομασία οδών Δημοτικής Κοινότητας
2. Αρίθμηση οδών Δημοτικής κοινότητας

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ
Διακανονισμός / καθορισμός δόσεων για την εξόφληση οφειλών από κάθε αιτία (ενδεικτικά :
προσκυρώσεις, δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο, ΤΑΠ, κατασκευή αγωγών, συνδέσεις αγωγών,
εισφορά σε χρήμα κ.α.)
Διακανονισμοί οφειλών που αφορούν στη λειτουργία των Νεκροταφείων (ενδεικτικά : παρατάσεις
ταφής, αγορά οικογενειακών τάφων) ή/και αναστολή είσπραξης αυτών
Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, (ΤΑΠ, παράβολα, από διαφορά της
προσωρινής τιμής με την οριστική τιμή μονάδος, από έργα κατασκευής αγωγών αποχέτευσης και
συνδέσεων κ.α.)
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους λόγω εξόφλησης, ή λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης
Επιστροφές ποσών από προκαταβολές μετά από αιτήσεις πολιτών
Αποδοχή αντικειμενικής τιμής σε προσκυρώσεις
Χρέωση προσωρινής και οριστικής τιμής ανά μέτρο αγωγών αποχέτευσης

ΆΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στα όρια της δημοτικής κοινότητας
2. Κοπή ξερών δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους

