
 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

 
ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

50.000,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των 

Δήμων” ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ‘Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και 

τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των 

στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της 

χώρας ’ 

 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Την υπ’ αρ. 4721/23-01-2019 Πρόσκληση V του Υπουργού Εσωτερικών  
 
 
Σας γνωρίζουμε ότι: 

 Ο Υπουργός Εσωτερικών κoς Αλέξανδρος Χαρίτσης δημοσίευσε πρόσκληση 

με αρ. Πρωτ. 4721/19, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, 

μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και 

αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 

των δήμων της χώρας» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 

υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», το οποίο χρηματοδοτείται από τον 

Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη 

ΣΑΕ-055 με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010.  

 Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης και του συνημμένου σε αυτήν 

πίνακα, ο Δήμος Διονύσου είναι δικαιούχος χρηματοδότησης ύψους 50.000,00€ 

δράσεων που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και 

τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορά το επιβατικό κοινό.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Πληροφορίες: Βουτσινά Στέλλα 

Δροσιά,   5 /03/2019 

 
 

Αρ. Πρωτ.: -  11306 - 
 



 

   Επί του θέματος σας γνωρίζουμε επίσης, ότι η Τεχνική Υπηρεσία εκπονεί μελέτη 

προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και 

τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για 

την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του δήμου Διονύσου-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, η 

οποία πληροί τα  κριτήρια επιλεξιμότητας της πρόσκλησης. Η διαφορά που τυχών 

προκύψει στον προϋπολογισμό της μελέτης πέραν των 50.000,00 ευρώ θα πρέπει 

να καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου.  

Στο επόμενο άμεσο διάστημα και μετά την ολοκλήρωση της μελέτης η Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου θα διασφαλίσει έγκριση του Οργανισμού Αστικών 

Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) για τη θέση των στεγάστρων και την κατ’ αρχήν 

συμμόρφωση της προτεινόμενης προμήθειας με τις βασικές αρχές κατασκευής & 

τοποθέτησης στεγάστρων του Παραρτήματος ΙΙΙ της εν λόγω πρόσκλησης 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ). Η ημερομηνία ολοκλήρωσης  της σχετικής διαδικασίας 

δεν θα ξεπεράσει την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής του αιτήματος 

χρηματοδότησης. 

Η Τεχνική Υπηρεσία θα αναλάβει την υποβολή της πρότασης. 

Το αίτημα ένταξης θα πρέπει να συνοδεύεται από: 

1. Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δικαιούχου δήμου περί αποδοχής 

της χρηματοδότησης, η οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του οργάνου με 

την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν 

επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξ’ ολοκλήρου, το δημοτικό συμβούλιο 

θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει με 

ίδιους πόρους την οικονομική διαφορά που προκύπτει. 

Eπίσης το Δημοτικό Συμβούλιο  θα πρέπει να δηλώνει ότι η διαδικασίες 

εγκρίσεων εγκατάστασης των στεγάστρων θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης. 

2. Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην πρόσκληση υπόδειγμα. 
 

 
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να: 
 

α) Λάβει απόφαση για την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 50.000,00€ του 

προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” για την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και 

τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για 

την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Διονύσου ” . 

Η απόφαση θα πρέπει να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη 

συνεδρίαση μελών. 



 

β) Λάβει απόφαση ώστε σε περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το 

πρόγραμμα δεν επαρκεί για την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου, το Δημοτικό Συμβούλιο 

θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους 

πόρους την τυχών οικονομική  διαφορά που προκύψει. 

γ) Δηλώσει ότι οι διαδικασίες εγκρίσεων εγκατάστασης των στεγάστρων θα έχουν 

ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αιτήματος 

χρηματοδότησης. 

 

γ) Εξουσιοδοτήσει τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και 

Χωροταξίας για την υποβολή της σχετικής πρότασης στο Υπουργείο Εσωτερικών 

 

    

Ε.Δ. 
1. Γεν. Αρχείο     

2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.   

3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ. 
4. Φ. Σχετ. Έργου (κα Βουτσινά) 

Ο Αντιδήμαρχος 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών 

και Χωροταξίας  
 

Δημήτριος Ράικος 

      

       

 

 


