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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..14η/2017..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..4/7/2017.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 195/2017.. 
                      

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών 
συμβούλου ωρίμανσης του θετικά αξιολογούμενου, από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 
έργου με τίτλο: «Ενοποίηση του αστικού ιστού και του ορεινού όγκου της Πεντέλης 
μέσω ανάδειξης δικτύου μονοπατιών, παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού 
περιβαλλοντικής δραστηριότητας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας για την ανάδειξη 
του τουριστικού και πολιτιστικού κεφαλαίου του Δήμου Διονύσου», που πρόκειται να 
συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: 14.6.33.33.1-3 
του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.» 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 14ης/4-7-2017 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..4η  Ιουλίου 2017.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό 
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου 
Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. ..19722/30-6-2017.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 
«Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη 
αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν .. 30.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
9.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
10.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
11.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
12.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
13.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
4. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
5. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
7. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
8. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
9. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
10. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.  
11. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. 
Μπάσης Αναστάσιος.  
 
Απουσίες: 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Κρητικός Αθανάσιος, Κοντάκης Κυριάκος, Κριεμάδης 
Στέφανος, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη(δικαιολογημένη απουσία), Σπηλιώτης 
Σπυρίδων(δικαιολογημένη απουσία), Σώκου Ζωή(δικαιολογημένη απουσία), και Ρηγοπούλου 
Βασιλική(δικαιολογημένη απουσία), απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Μπιτάκος Παναγιώτης προσήλθαν κατά τη διάρκεια των 
ερωτήσεων. 

•  Ο Δ.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος. 
 
Αποχωρήσεις: 

• Ο Δ.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος  αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ. 
• Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης και Καγιαλή Ελπίς αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 

13ου θέματος της Η.Δ. 
• Οι Δ.Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Υφαντής Ηλίας 

αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 14ου θέματος. 
• Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Ιωαννίδης Χαράλαμπος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 19ου θέματος. 
• Οι Δ.Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης και Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 20ου θέματος. 
• Ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης  αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 26ου θέματος της Η.Δ. 
 
� Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
14.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
15.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
16.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
17.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
18.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
19.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
20.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
21.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
22.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
23.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
24.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
26.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
27.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
28.  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
29.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
30.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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� Το θέμα με α/α 26ο   προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το Ε.Η.Δ. λόγω της παρουσίας μελών 
των σωματείων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

� Τα θέματα με α/α 6ο, 7ο και 8ο συζητήθηκαν μετά το 2ο θέμα της Η.Δ. 
� Τα θέματα με α/α 18ο και 21ο αποσύρθηκαν από την Η.Δ. 
 

..Αριθ. Απόφασης:  ..195/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου ωρίμανσης του θετικά αξιολογούμενου, από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 
έργου με τίτλο: «Ενοποίηση του αστικού ιστού και του ορεινού όγκου της Πεντέλης μέσω 
ανάδειξης δικτύου μονοπατιών, παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού 
περιβαλλοντικής δραστηριότητας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας για την ανάδειξη 
του τουριστικού και πολιτιστικού κεφαλαίου του Δήμου Διονύσου», που πρόκειται να 
συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: 14.6.33.33.1-
3 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.» 

 
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..16ου .. θέματος της ημερήσιας διάταξης θέματος  έδωσε 
το λόγο στον Αντιδήμαρχο  Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών & Χωροταξίας κ. Ράικο Δημήτριο 
να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ράικος Δημήτριος είπε τα εξής: 
 
Λαμβάνοντας υπ΄όψιν  

1. την Πρόσκληση 14.6.33.33.1-3/ 28-04-2016 , Α/Α ΟΠΣ: 1474 με τίτλο «Παρεμβάσεις 
Αναβάθμισης και Εκσυγχρονισμού για την Αξιοποίηση του Δημόσιου Τουριστικού 
Κεφαλαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
Και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση Και Προστασία 
Του Περιβάλλοντος Προαγωγή Της Αποδοτικής Χρήσης Των Πόρων », ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.  

2. Την με αρ. Πρωτ: 21610/29-7-2016 (αρ. Πρωτ ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9261/2-8-2016) 
Αίτηση χρηματοδότησης  και των συνημμένων αυτής εγγράφων του έργου με τίτλο: 
«Ενοποίηση του αστικού ιστού και του ορεινού όγκου της Πεντέλης μέσω ανάδειξης 
δικτύου μονοπατιών, παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού περιβαλλοντικής 
δραστηριότητας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας για την ανάδειξη του τουριστικού 
και πολιτιστικού κεφαλαίου του Δήμου Διονύσου», MIS 5001976, που υποβλήθηκε από 
τον Δήμο Διονύσου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 14.6.33.33.1-3 - Παρεμβάσεις 
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού 
κεφαλαίου  του ΥΜΕΠΕΡΑΑ , ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους όρους 
της Πρόσκλησης, το ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ και το ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, στα οποία 
αποτυπώνονται οι  διαδικασίες ωρίμανσης του έργου, που υποβλήθηκαν συνημμένα 
στην πρόταση και με το υπ΄αρ. Πρωτ.: 29371/19/10/2016  διαβιβαστικό του Δήμου 
Διονύσου μαζί με τα λοιπά συνημμένα συμπληρωματικά έγγραφα που ζητήθηκαν  από 
την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με το αρ.Πρωτ.9261/7-10-2016 έγγραφο τους. 

3. Το με αρ. Πρωτ.: 5121/84502- 14/12/2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών, 
Δασαρχείο Πεντέλης,  

4. Το με αρ. Πρωτ.: 4422/21-3-2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα: «Οριστικός  
πίνακας κατάταξης αξιολογουμένων προτάσεων»  της Πρόσκλησης 14.6.33.33.1-3 - 
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Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου 
τουριστικού κεφαλαίου, όπου ο Δήμος Διονύσου βρίσκεται 10ος σε σειρά κατάταξης και 
προτείνεται προς ένταξη  στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

5. Το με αρ. Πρωτ 18869/22-6-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Διονύσου, όπου καταγράφεται η έλλειψη των σχετικών ειδικοτήτων για την ωρίμανση 
του έργου και προτείνεται η ανάθεση δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τον Ν. 4412/16 

6. Την ΥΑ/ ΦΕΚ 1822/τ.Β’/24-8-2015 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων»  

 
Σύμφωνα με την 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος το Ζ κλιμάκιο, με 
μία σειρά πράξεών του έκανε δεκτά τα εξής: «Το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) ορίζει ότι: ««1.Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα 
που αφορούν στο Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του Νόμου στην αρμοδιότητα του 
Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δ.Σ. μεταβίβασε σε Επιτροπή του» 
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο 
διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό 
με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, 
ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Συνεπώς μετά την ισχύ του 
Ν.3852/2010, το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσίας 
σε τρίτο, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι, καταρχήν, αρμόδια για την έγκριση μιας δαπάνης 
και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012). 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Με την με αρ. Πρωτ: 21610/29-7-2016 (αρ. Πρωτ ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9261/2-8-
2016) Αίτηση χρηματοδότησης  και των συνημμένων αυτής εγγράφων υποβλήθηκε στην ΕΥΔ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ από τον Δήμο Διονύσου ο φάκελος του έργου με τίτλο: «Ενοποίηση του αστικού 
ιστού και του ορεινού όγκου της Πεντέλης μέσω ανάδειξης δικτύου μονοπατιών, παρεμβάσεις 
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού περιβαλλοντικής δραστηριότητας και δράσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού κεφαλαίου του Δήμου 
Διονύσου», MIS 5001976, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 14.6.33.33.1-3 - Παρεμβάσεις 
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού 
κεφαλαίου  του ΥΜΕΠΕΡΑΑ , ΕΣΠΑ 2014-2020.   
Το αντικείμενο της πράξης αφορά την σύνδεση του Αστικού Τοπίου και εγκεκριμένου ΓΠΣ 
Ροδόπολης με τμήμα της Σταμάτας (ΦΕΚ 262/ 8-5-2000). Συγκεκριμένα το τμήμα της 
Ροδόπολης, την Οδό Διονύσου, την Οδό Χαριλάου Τρικούπη, την Οδό Κυδωνιών, σύνδεση με 
μονοπάτι προς τον λόφο Πνυκός και σύνδεση με την Οδό Ερατούς, που φτάνει στην Δημοτική 
Ενότητα Δροσιάς, στις ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου (Κόκκινο Χωράφι). Το 
μήκος της παρέμβασης αγγίζει τα 2.854μέτρα. Σε αυτό το μήκος γίνεται αναβάθμιση των 
πεζοδρομίων, με συμπλήρωση και επικαιροποίηση της μελέτης του 2012, με σύνδεση 
μονοπατιών μήκους 1928μέτρων, υφιστάμενο και διαμορφωμένο με οριοθέτηση από φυσικά 
υλικά, όπως πέτρα και ξύλο. Η επίστρωση του μονοπατιού γίνεται με πατητό χώμα και 
δημιουργούνται αναβαθμοί με φυσικούς κορμούς δέντρων. Το πλάτος δεν ξεπερνάει το 
1,5μέτρο. Το μονοπάτι αυτό των 1.928μέτρων συνδέει την Ροδόπολη με τον ορεινό όγκο, 
περνώντας από το νεκροταφείο και φτάνοντας στην Σταμάτα να συναντήσει την οδό 
Μαραθωνοδρόμου Φειδιππίδου. 
Η σύνδεση αυτή γίνεται προς την κεντρική πλατεία της Σταμάτας (Πλ. Ηλιοπούλου), μέσω της 
οδού Αθανασίου Διάκου και της Μαραθωνοδρόμου Φειδιππίδου, όπου στην πλατεία 
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τοποθετείται ένα Info Kiosque στο οποίο θα αναφέρεται ο πολιτισμός και τα ιστορικά στοιχεία 
της περιοχής, με έμφανση στην Φειδιππίδια Διαδρομή.  
Από το ίδιο σημείο αναφοράς της Ροδόπολης, ξεκινά προς τον Διόνυσο (Διονυσοβούνι), 
υφιστάμενο μονοπάτι μήκους 1.120μέτρα, που δημιουργείται είσοδος με αντίστοιχη ανάπλαση 
πλησίον του Νεκροταφείου Διονύσου στη συμβολή με την Οδό Αγ. Ιωάννου διαμορφωμένη 
από φυσικά υλικά, πέτρα και ξύλο.  Η επίστρωση του μονοπατιού γίνεται με πατητό χώμα και 
δημιουργούνται αναβαθμοί με φυσικούς κορμούς δέντρων. Το πλάτος δεν ξεπερνάει το 
1,5μέτρο. Τέλος, στον ορεινό όγκο της Πεντέλης η οδός Μαραθωνοδρόμου Φειδιππίδου 
μήκους 7.000μέτρων, διαμορφώνεται ως εξής: 1.000μέτρα μήκος με πεζοδρόμια που οδηγούν 
προς την αρχή της Σταμάτας, δημιουργώντας 3 μεγάλες στάσεις ανάπαυσης και οριοθέτηση 
του φυσικού ανάγλυφου (4.000μέτρα) με πατητό χώμα και οριοθέτηση με φυσικά υλικά της 
Φειδιππιδείου διαδρομής.  
Με το εν λόγω έργο επιδιώκεται τόσο η αισθητική, όσο και η λειτουργική αναβάθμιση των 
«ανοικτών» δημοσίων χώρων και η σύνδεσή τους με τον ορεινό όγκο του πεντελικού όρους 
του Δήμου Διονύσου.   
Με κύριο άξονα τις εγκεκριμένες μελέτες του Δήμου και τη διευρυμένη παρέμβαση προς τον 
ορεινό όγκο της Πεντέλης με τη δημιουργία δικτύου μονοπατιών και τις ανάλογες στάσεις 
ανάπαυσης κατά την πορεία των περιπατητών, το έργο στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση των 
ευνοϊκών χαρακτηριστικών των οδών και των μονοπατιών του ορεινού όγκου. Η επέμβαση 
στον ορεινό όγκο αναφέρεται στη δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής στον Πεντελικό όρος, 
καθώς και στην προστασία και στην ανάδειξη αυτών των χώρων. Η προστασία και η ανάδειξη 
της περιοχής του ορεινού όγκου θα προέλθει μέσα από το πολύπλευρο σχεδιασμό έργων σε 
τρεις τομείς :α) έργα προστασίας, β) έργα δασικής αναψυχής, γ) έργα φυτοκομικών 
παρεμβάσεων. Όλες οι κατασκευές των οποίων προτείνεται η ένταξή τους στον χώρο είναι 
ξύλινες ή από πέτρα και βρίσκονται σε απόλυτα σύμπνοια με το πνεύμα σεβασμού του 
φυσικού τοπίου. 
Με το με αρ. Πρωτ.: 29371/19/10/2016  διαβιβαστικό του Δήμου Διονύσου προς την ΕΥΔ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ στάλθηκαν συνημμένα τα συμπληρωματικά έγγραφα που ζητήθηκαν  με το 
αρ.Πρωτ.9261/7-10-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, μεταξύ των οποίων και αίτημα προς 
το Δασαρχείο Πεντέλης για άδεια επέμβασης στον ορεινό όγκο Πεντέλης και στη συνέχεια την 
απάντηση του Δασαρχείου Πεντέλης με το υπ΄αρθ 35160/16-12-2016 έγγραφο του 
Δασαρχείου Πεντέλης, Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής,  Γενικής Δ/νσης Δασών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπου προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης 
εντός της δασικής περιοχής. 
Στη συνέχεια με το υπ΄αρ. Πρωτ.: 4422/21-3-2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα: 
«Οριστικός  πίνακας κατάταξης αξιολογουμένων προτάσεων»  της Πρόσκλησης 14.6.33.33.1-3 
- Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού 
κεφαλαίου, αξιολογήθηκε θετικά η πρότασή μας και ο Δήμος Διονύσου, που τέθηκε στη 10η 
θέση σε σειρά κατάταξης αξιολόγησης,  προτείνεται προς ένταξη  στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ . 
Σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνημμένα στην πρόταση το ΔΕΛΤΙΟ 
ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ και το 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, στα οποία αποτυπώνονται οι διαδικασίες και οι ενέργειες  
ωρίμανσης του έργου. Οι προκαταρκτικές ενέργειες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός δύο 
μηνών για να είμαστε εμπρόθεσμοι στις διδικασίες. 
Συγκεκριμένα, προ δημοπράτησης του Έργου, απαιτείται η διερεύνηση περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης ή απαλλαγής στο τμήμα του ορεινού όγκου και του αστικού ιστού, ώστε να 
εκδοθεί η Απόφαση έγκρισης επέμβασης/ υλοποίησης  του έργου από το Δασαρχείο. Ακόμη, 
απαιτείται η συνδρομή Δασολόγου και Μηχανολόγου Μηχανικού για  το τμήμα που θα πρέπει 
να αδειοδοτηθεί από το Δασαρχείο και η προετοιμασία της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
του Δήμου Διονύσου και του Δασαρχείου. 
Με το με αρ. Πρωτ 18869/22-6-2017 έγγραφό της η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου 
γνωστοποιεί ότι η υπηρεσία αδυνατεί να υποστηρίξει την ωρίμανση του έργου εξαιτίας της 
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έλλειψης των σχετικών ειδικοτήτων στο προσωπικό της και προτείνεται η ανάθεση δημόσιας 
σύμβασης σύμφωνα με τον Ν. 4412/16.    
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος έχει ανάγκη των υπηρεσιών Συμβούλου ωρίμανσης του θετικά 
αξιολογούμενου, από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, έργου με τίτλο: «Ενοποίηση του αστικού 
ιστού και του ορεινού όγκου της Πεντέλης μέσω ανάδειξης δικτύου μονοπατιών, παρεμβάσεις 
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού περιβαλλοντικής δραστηριότητας και δράσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού κεφαλαίου του Δήμου Διονύσου», 
που πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: 
14.6.33.33.1-3 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  
Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις παραγράφους 4.5 της πρόσκλησης 14.6.33.33.1 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ο 
σύμβουλος προκειμένου να ωριμάσει το έργο θα πρέπει επιπλέον των υφιστάμενων μελετών 
που έχουν ολοκληρωθεί και χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου να εκπονηθούν και 
εξειδικευμένες εργασίες που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την προετοιμασία, 
ωρίμανση, υποστήριξη της χρηματοδότησης, που από άποψη επιστημονικής εξειδίκευσης 
ιδιαιτερότητας γνώσεων, τεχνικών και διαχειριστικών απαιτήσεων και ειδικοτήτων, ανάγκες στις 
οποίες οι Υπηρεσίες του Δήμου δεν μπορούν να ανταποκριθούν.  
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο 
να εγκρίνει τη διενέργεια αναγκαιότητας παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την ωρίμανση του 
φακέλου έργου με τίτλο: Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών 
συμβούλου ωρίμανσης του θετικά αξιολογούμενου, από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑ, έργου με 
τίτλο: «Ενοποίηση του αστικού ιστού και του ορεινού όγκου της Πεντέλης μέσω ανάδειξης 
δικτύου μονοπατιών, παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού περιβαλλοντικής 
δραστηριότητας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας για την ανάδειξη του τουριστικού και 
πολιτιστικού κεφαλαίου του Δήμου Διονύσου», που πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από το 
Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: 14.6.33.33.1-3 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑ, και 
συγκεκριμένα για τη διερεύνηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή απαλλαγής στο τμήμα του 
ορεινού όγκου και του αστικού ιστού, ώστε να εκδοθεί η Απόφαση έγκρισης επέμβασης/ 
υλοποίησης  του έργου από το Δασαρχείο, την προετοιμασία της Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Διονύσου και του Δασαρχείου και της ωρίμανσης των απαραίτητων μελετών 
με τη συνδρομή Δασολόγου και Μηχανολόγου Μηχανικού για  το τμήμα που θα πρέπει να 
αδειοδοτηθεί από το Δασαρχείο, συνολικού ποσού 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ, με την διαδικασία 
της ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα της Ενότητας 3 του Τμήματος IV του Ν. 4412/16 και τις 
σχετικές με το θέμα εγκυκλίους και διευκρινήσεις , η δε σχετική δαπάνη και διάθεση της 
πίστωσης σε βάρος του σχετικού Κ.Α. του ισχύοντος προϋπολογισμού θα εγκριθεί με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95  του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
� Τις διατάξεις του Ν. 4412/16.  
� Την ΥΑ/ ΦΕΚ 1822/τ.Β’/24-8-2015.  
� Την πράξη 33/2012 του τμ. 7 ,  Ζ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.   
� Την υπ'αριθμ.14.6.33.33.1-3/ 28-04-2016 , Α/Α ΟΠΣ: 1474 Πρόσκληση.  

� Την υπ’ αρ. Πρωτ: 21610/29-7-2016 (αρ. Πρωτ ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9261/2-8-2016) Αίτηση 
χρηματοδότησης του Δήμου Διονύσου.   

� Το υπ΄αρ. Πρωτ.: 29371/19/10/2016  διαβιβαστικό έγγραφο του Δήμου Διονύσου.  
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� Τα υπ’ αρ.Πρωτ.9261/7-10-2016 και 4422/21-3-2017 έγγραφα της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  
� Το με αρ. Πρωτ.: 5121/84502- 14/12/2016  και 35160/16-12-2016 έγγραφο του Δασαρχείου 

Πεντέλης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών.  
� Το με αρ. Πρωτ 18869/22-6-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου. 
� Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 

 
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 
 

 
Εγκρίνει την αναγκαιότητα παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την ωρίμανση του φακέλου 
έργου με τίτλο: Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου 
ωρίμανσης του θετικά αξιολογούμενου, από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑ, έργου με τίτλο: 
«Ενοποίηση του αστικού ιστού και του ορεινού όγκου της Πεντέλης μέσω ανάδειξης δικτύου 
μονοπατιών, παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού περιβαλλοντικής δραστηριότητας 
και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού 
κεφαλαίου του Δήμου Διονύσου», που πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο 
Συνοχής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: 14.6.33.33.1-3 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑ, και συγκεκριμένα 
για τη διερεύνηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή απαλλαγής στο τμήμα του ορεινού όγκου 
και του αστικού ιστού, ώστε να εκδοθεί η Απόφαση έγκρισης επέμβασης/ υλοποίησης  του 
έργου από το Δασαρχείο, την προετοιμασία της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Διονύσου και του Δασαρχείου και της ωρίμανσης των απαραίτητων μελετών με τη συνδρομή 
Δασολόγου και Μηχανολόγου Μηχανικού για  το τμήμα που θα πρέπει να αδειοδοτηθεί από το 
Δασαρχείο, συνολικού ποσού 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ, με την διαδικασία της ανάθεσης 
σύμφωνα με τα άρθρα της Ενότητας 3 του Τμήματος IV του Ν. 4412/16 και τις σχετικές με το 
θέμα εγκυκλίους και διευκρινήσεις , η δε σχετική δαπάνη και διάθεση της πίστωσης σε βάρος 
του σχετικού Κ.Α. του ισχύοντος προϋπολογισμού θα εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».  
  
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 

      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

                                                                 ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.          
                                                                 ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΤΑΟΥΞΗ- ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ                                                             
ΑΓΓΕΛΑ. 
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 

        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
                                                                 ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
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                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                  

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ. 
Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
-  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.  
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την 

ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.       
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