
  

                                                 
 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Δροσιά,        17/11/2014  

   ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ.:  35637 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Εξάρχου Αλεξάνδρα 

   Ταχ.Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 19                                   

   T.K.: 14572, Δροσιά              Κοιν. : Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών                       

   Τηλ :  2132140126                                                                       
               

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

            ΘΕΜΑ: Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 50€ για την δημοσίευση 

της υπ’ αριθ. Πρωτ. 179090/16.9.14 ανακοίνωσης της Περιφέρειας Αττικής στην 

εφημερίδα Ηχώ των Δημοπρασιών. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

 

1. Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονομικών 

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 179090/16.9.14 ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής περι 

διαβίβασης από τη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο της μελέτης: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ρέματος Αγίας 

Παρασκευής στη Δ.Κ. Άνοιξης», η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της μελέτης : 

«Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη (Α και Β Στάδιο) Αστικογεωλογική 

μελέτη Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης» 

3. Τη δημοσίευση της ανωτέρω ανακοίνωσης της Περιφέρειας Αττικής στο αρ.12739 

φύλλο της εφημερίδας  Ηχώ των Δημοπρασιών στις 17/9/2014 

4. Την παρ. 5
α

 του άρθρου 5, της με αρ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45Β/2014) σύμφωνα 

με την οποία «Το Περιφερειακό Συμβούλιο…..δημοσιεύει ανακοίνωση με έξοδα 

του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας σε μια τουλάχιστον ημερήσια 

νομαρχιακή εφημερίδα από αυτές που περιλαμβάνονται κατ’ έτος στον κατάλογο 

του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) ή σε μια καθημερινή εφημερίδα 

εθνικής εμβέλειας. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω 

πληροφορίες:  
• τη θέση του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και την 

Περιφέρεια, το Δήμο και τη Δημοτική Ενότητα, εντός των 

διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η θέση αυτή. 

• τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. 

• την αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή. 

• την/τις υπηρεσία/ες της/ων Περιφέρειας/ών που είναι αρμόδια/ες 

για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και 

για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων του ενδιαφερόμενου 

κοινού και τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας της/ων. 

 



  
• την ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης. 

• τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την 

κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού. 

• γνωστοποίηση της/ων εφημερίδας/ων και του συνδέσμου (link) της 

ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης.» 

 

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική 

πίστωση ύψους 50€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) στον Κ.Α. 106463 

Οικονομικού Έτους 2014. 

 

                           

                                                                                             

                                                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

                                                                     ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

                                                                                                           

                                                                           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ  
                                                                          Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός      
 
                                                                                                                                                                            
       
                                                                                                            

 

 

 
 

      
 
Συν. 
-Το υπ’αρ.179090/2014 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής 
-Το αρ.12739 φύλλο της εφηµερίδας Ηχώ των ∆ηµοπρασιών 
 
Ε.∆.                                                                                   
1. Γενικό Αρχείο                                                               
2.  Αρχείο ∆.Τ.Υ.                                                                    
3.  Φ. Μελέτης                                                         


