
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 24.600,00 € για την «Παροχή 
υπηρεσιών εξειδικευµένου συµβούλου για τη χρηµατοδότηση του έργου: “ Κατασκευή 
Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆.Κ. ∆ιονύσου” 

 
Έχοντας υπόψη: 
  (1) Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονοµικών. 
 (2) Την υπ’ αριθµ. 21/2013 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 2013 
 (3) Την µε αρ. πρωτ. 1140/12-4-2012 Απόφαση Ένταξης της πράξης: Τεχνική βοήθεια του 

∆.∆ιονύσου -“ ∆ΡΑΣΗ 1. Τεχνική Υποστήριξη για το έργο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού 
∆.Κ. ∆ιονύσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική»  

 (4) Την υπ αρίθµ 381/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
Με την αρ. πρωτ. 1140/12-4-2012 Απόφαση της ΜΟ∆ Α.Ε. εντάχθηκε η Πράξη: Τεχνική βοήθεια 

του ∆. ∆ιονύσου – ‘∆ΡΑΣΗ 1. Τεχνική Υποστήριξη για το έργο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆Κ 
∆ιονύσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική». Για τη ∆ράση 1 εγκρίθηκε χρηµατοδότηση ποσού 
24.600€. 

Με την αρ. 381/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η διάθεση πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευµένου Συµβούλου για τη χρηµατοδότηση του 
έργου ‘Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. ∆ιονύσου’». Για τη συγκεκριµένη υπηρεσία και µέχρι 
την 31/12/2012 δεν είχε πιστοποιηθεί ποσό. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε  
Όπως εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 24.600,00 € στον Κ.Α. 

15.6142.0003 µε τίτλο «Αµοιβή συµβούλου για το έργο ¨Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού  ∆.Κ 
∆ιονύσου"» Οικονοµικού Έτους 2013 για την «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευµένου συµβούλου για τη 
χρηµατοδότηση του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. ∆ιονύσου» 
 

 
Κοινοποίηση: 

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών   Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

 
Τµήµα Λογιστηρίου        
Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο  
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ.             Νίκος Παππάς 
3. Φ. Εισηγήσεων Ο.Ε. 
4. Φ. Έργου         

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ∆ροσιά:         26- 4 - 2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       ΑΠ: -  13038  - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Μουζάκη Σωτηρία 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ∆ροσιά:      2    - 11 - 2012 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Νίκα ∆ήµητρα 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Συµπληρωµατικά στην υπ’αριθµ. 31547/17-10-2012 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας µε θέµα: 
       

 Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 24.600,00 € για την «Παροχή υπηρεσιών 
εξειδικευµένου συµβούλου για τη χρηµατοδότηση του έργου: “ Κατασκευή Βρεφονηπιακού 
Σταθµού ∆.Κ. ∆ιονύσου” 
 
Σηµειώνουµε τα ακόλουθα: 
 

1. Η ∆.Κ. ∆ιονύσου διαθέτει έκταση εντός του Ο.Τ. 174β Εµβαδού 1.500µ² χαρακτηρισµένη 
µε το από 11-7-2008 Π.∆. (ΦΕΚ 310ΑΑΠ/23-7-2008) για χρήση παιδικού σταθµού. 

2. Με την ολοκλήρωση της εν λόγω µελέτης το έργο θα είναι ώριµο προς δηµοπράτηση και 
συνεπώς άµεσα επιλέξιµο για χρηµατοδότηση από µελλοντική πρόσκληση. 

3. Η πληρωµή της υπηρεσίας θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική» στα 
πλαίσια της πράξης Τεχνική βοήθεια του ∆.∆ιονύσου. 

4. Η µελέτη είναι εξειδικευµένη και ο ∆ήµος δεν επιβαρύνεται για την πληρωµή της από 
Ίδιους Πόρους 

 
 

ΝΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
    ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


