
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018», ΤΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 
2017-2018, Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.  Τίτλος Πράξης: 
Ανάπλαση πάρκου-πλατείας Αγίου Δημητρίου Δ.Κ. Κρυονερίου. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Η συγκεκριμένη πράξη προτείνεται προς ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: 
«Αστική Αναζωογόνηση 2018-Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. πρωτ. 2897/29.06.2018 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, 
κωδικός πρόσκλησης: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2017-2018, 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων (ΑΔΑ:6Μ8Α46Ψ844-ΟΣΝ). 

2. Το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης για τον Δήμο Διονύσου (με μόνιμο 
πληθυσμό 40.193, σύμφωνα με την απογραφή 2011) στο Μέτρο 1: ΣΥΝΘΕΤΕΣ 
ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ, με επιλέξιμη δράση: 1.1. Ολοκληρωμένα έργα 
αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, είναι 
534.298,33 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προτάσεων είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2018.  

3. Οι στόχοι του  Χρηματοδοτικού Προγράμματος είναι να ενισχυθούν έργα, 
δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική 
αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και 
κοινωνικούς στόχους. Για τα έργα που χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο, 
ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η απόδοση στον πολίτη όσο το δυνατόν μεγαλύτερων 
επιφανειών δημοσίου χώρου, ο οποίος θα καθίσταται ελκυστικός στο χρήστη και 
φιλικός στο περιβάλλον. 

4. Ο κύριος στόχος της πρότασης που αφορά την Ανάπλαση του πάρκου- 
πλατείας Αγίου Δημητρίου Δ.Κ. Κρυονερίου είναι η απόδοση στο κοινό ενός 
ελεύθερου δημοσίου χώρου, αυξάνοντας την ελκυστικότητα, προσβασιμότητα 
και λειτουργικότητά του. 

5. Το αίτημα της ένταξης θα πρέπει να συνοδεύεται από Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του δικαιούχου δήμου περί αποδοχής της χρηματοδότησης. 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. 

6. Επί του θέματος σας γνωρίζουμε επίσης, ότι η Τεχνική Υπηρεσία εκπονεί μελέτη 
έργου με τίτλο: “Ανάπλαση πάρκου-πλατείας Αγίου Δημητρίου Δ.Κ. 
Κρυονερίου” , η οποία πληροί τα  κριτήρια επιλεξιμότητας της πρόσκλησης. Ο 
προϋπολογισμός είναι υπό διαμόρφωση, ενώ  τυχόν επιπλέον ποσό από το 
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προβλεπόμενο ανώτατο ποσό χρηματοδότησης θα πρέπει να καλυφθεί από 
ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα 
αναλάβει την υποβολή της πρότασης. 

 

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να: 
 
α) Λάβει απόφαση για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ύψους 
534.298,33€ του Άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 
2018», του χρηματοδοτικού προγράμματος “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2017-2018, Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ,  Τίτλος 
Πράξης: Ανάπλαση πάρκου-πλατείας Αγίου Δημητρίου Δ.Κ. Κρυονερίου. 
β) Λάβει απόφαση ώστε στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το 

πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξ’ ολοκλήρου, το επιπλέον 

ποσό θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου. 

γ) Εξουσιοδοτήσει τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και 

Χωροταξίας για την υποβολή της σχετικής πρότασης στο Υπουργείο Εσωτερικών 

 
Συνημμένα:  Η υπ’ αρ. πρωτ. 2897/29.06.2018 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου. 

 

    

Ε.Δ. 
1. Γεν. Αρχείο     

2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.   

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

Ο Αντιδήμαρχος 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών 

και Χωροταξίας  
 

Δημήτριος Ράικος 

      

 


