
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ TO ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Tην υπ’ αριθµ. 412/2013 Υπουργική Απόφαση για «Έγκριση Χρηµατοδοτικού 
Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού» και 
διάθεσης πίστωσης έτους 2013» όπου καλούνται οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ 
Βαθµού να υποβάλλουν πρόταση για χρηµατοδότηση εκκρεµών πολεοδοµικών µελετών. 

2. Tην υπ’ αρ. 10504/05-4-2013 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για λήψη Απόφασης για 
την υποβολή στο χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Πράσινου Ταµείου «Ολοκλήρωση 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού»  Άξονας προτεραιότητας 1 « Ολοκλήρωση Εκκρεµών Μελετών 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού»  

3. Την υπ’ αρ.  60/2013  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα «Λήψη απόφασης για 
την υποβολή προτάσεων στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Πράσινου Ταµείου «Ολοκλήρωση 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού» Άξονας προτεραιότητας 1 «Ολοκλήρωση εκκρεµών 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού»  

4. Την µε αρ. Απόφασης 67.3/2014 ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου µε θέµα « 
Ένταξη µελετών στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 
2014» µε την οποία αποφασίζεται µεταξύ άλλων η ένταξη της µελέτης «Κτηµατογράφηση-
Πολεοδόµηση  - Πράξη Εφαρµογής των επεκτάσεων Α’ κατοικίας του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου Κοινότητας Κρυονερίου» µε χρηµατοδότηση τάξεως 150.000,00 ευρώ 

 
 
Το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου «Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού σχεδιασµού» 
έχει ως σκοπό τη χρηµατοδότηση εκκρεµών µελετών πολεοδοµικού σχεδιασµού πρώτου και 
δεύτερου επιπέδου, σε Καλλικρατικούς ∆ήµους, καθώς επίσης και τη συµπλήρωση του 
πολεοδοµικού σχεδιασµού µε αναγκαίες µελέτες, προκειµένου να επιτευχθεί η εφαρµογή σχεδίων 
για τη βιώσιµη ανάπτυξη των πόλεων και την περιβαλλοντική αναβάθµισή τους. 
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου εκπονεί τη µελέτη «Κτηµατογράφηση - Πολεοδόµηση - Πράξη Εφαρµογής 
των επεκτάσεων Α’ κατοικίας του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Κοινότητας Κρυονερίου » 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 7950/26-03-2012 σύµβαση µε την σύµπραξη των µελετητικών 
γραφείων «ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ Α.Ε.Μ.-ΦΑΣΜΑ Α.Ε.Μ.-Νεβέσκαλος Γιώργος- Λιονής Μιχαήλ-Λιονή 
Αικατερίνη» συνολικού ποσού 1.213.627,47 ευρώ (µε Φ.Π.Α) µε Κ.Α. 30. 7421.0002 
Στα πλαίσια της ως άνω σύµβασης έχουν: 

1) συνταχθεί τα κτηµατολογικά διαγράµµατα – πίνακες έχουν ολοκληρωθεί οι τρείς 
αναρτήσεις των κτηµατολογικών διαγραµµάτων, 

2) υποβληθεί το Α Στάδιο Ανάλυση της Πολεοδοµικής Μελέτης  
3) υποβληθεί οι υποστηρικτικές Μελέτες και συγκεκριµένα η Υδραυλική Μελέτης για την 

οριοθέτηση- διευθέτηση ρεµάτων, η µελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η 
Γεωλογική µελέτη .  

4) υποβληθεί το Β1 Στάδιο της Πολεοδοµικής µελέτης  
 
 
 
             Παρακαλούµε όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου εγκρίνει την 
Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 για την ως άνω µελέτη .  
            ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΟΜΑ∆Α 30  στον ΚΑ 30.7421.0002 από 549.962,00€  σε 
699.962,00 €. έτσι ώστε να απορροφηθεί η χρηµατοδότηση των  150.000,00 από το πράσινο 
ταµείο  
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.                                                                                                              Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
                                                                                                ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο   
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