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                                                                                                    Άγιος Στέφανος: 04/11/2014 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αρ. Πρωτ.:35094 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
Πληροφορίες: Κυριακούλη Ελευθερία 
Τηλ: 213.2030639 
Fax: 213.2030630 
Email: kyriakouli@dionysos.gr 

                                                                                
 

ΠΡΟΣ 
Τον κ. ∆ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

 
Θέµα:  «Συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 64/10-03-2014 Απόφασης του ∆Σ µε θέµα: “Έγκριση  
ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της ∆ράσης 9  της Κατηγορίας Ενέργειας: 
Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση(327) µε τίτλο: Κεντρική Ηµερίδα παρουσίασης των 
αποτελεσµάτων του έργου τοπική κοινωνία-Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης στο πλαίσιο του 
προγράµµατος ΤΟΠΕΚΟ (Α.Σ. Πράσινη Γέφυρα)”» 
 
Σχετ.:  
α) Υπ’ αριθ. 64/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα: «Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών 
για την υλοποίηση της ∆ράσης 9 της Κατηγορίας Ενέργειας: Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση(327) µε τίτλο: 
Κεντρική Ηµερίδα παρουσίασης των αποτελεσµάτων του έργου τοπική κοινωνία-Ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώµης στο πλαίσιο του προγράµµατος ΤΟΠΕΚΟ (Α.Σ. Πράσινη Γέφυρα)» 
β) Υπ’ αριθ. πρωτ. 2.14303/4.2057/14-6-2012 Ένταξη της Πράξης «Τοπικό δίκτυο για την παραγωγή, 
µεταποίηση και προώθηση οπωροκηπευτικών – βιολογικών γεωργικών προϊόντων και ειδών  ανθοκοµίας» 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»  2007-2013. 
γ) Υπ’ αριθ. πρωτ. 5/2811/2012 απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα της πράξης «Τοπικό δίκτυο για την 
παραγωγή, µεταποίηση και προώθηση οπωροκηπευτικών – βιολογικών γεωργικών προϊόντων και ειδών  
ανθοκοµίας» από το δικαιούχο/ Αναπτυξιακή Σύµπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Γέφυρα» 
δ) Οι διατάξεις του άρθρου 158 §3 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006 τεύχος Α΄) 
 
Σύµφωνα µε την Απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα (σχετ. γ),ο δήµος ∆ιονύσου, ως µέλος της 
Αναπτυξιακής Σύµπραξης (Α.Σ.) «Πράσινη Γέφυρα», έχει αναλάβει την υλοποίηση της δράσης  
µε τίτλο «Κεντρική Ηµερίδα παρουσίασης των αποτελεσµάτων του έργου στην τοπική κοινωνία, 
Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης.  Κατηγορία Ενέργειας: Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση(327) 
µε συνολικό κόστος 1.732,75€. Ακολουθεί:  
 

Κατηγορία Ενέργειας: Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση(327) 

∆ΡΑΣΗ 9: Κεντρική Ηµερίδα παρουσίασης των αποτελεσµάτων του έργου στην τοπική κοινωνία, 
Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης  

 Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν 
- ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

 Κόστος δράσης :1.732,75 

 Αναλυτική περιγραφή 

 
Προβλέπουµε την οργάνωση µίας Κεντρικής Ηµερίδας µε στόχο τη διάχυση και προβολή των 
θετικών συνεπειών από την επιτυχή υλοποίηση της Πράξης στην αναπτυξιακή προσπάθεια της 
περιοχής. 

Στην τελική  Κεντρική  Ηµερίδα θα προσκληθούν να συµµετάσχουν:  
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• Θεσµικοί φορείς (υπουργεία, περιφέρεια, νοµαρχίες) 

• Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης     

• Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί και σύλλογοι, φορείς  που εκπροσωπούν την οµάδα στόχου 

• Οι επαγγελµατικές οργανώσεις και οι εργοδοτικοί φορείς, επιµελητήρια,  τοπικές 
επιχειρήσεις. 

• Οι έµµεσα εµπλεκόµενοι φορείς που υλοποιούν άλλα προγράµµατα (επαγγελµατική 
κατάρτιση, προγράµµατα κοινωνικής ενσωµάτωσης κλπ.),  

• Η ευρύτερη τοπική κοινωνία 

• Τοπικά και εθνικά ΜΜΕ (εφηµερίδες των µεταναστών σε διάφορες γλώσσες, έντυπα 
κλαδικών φορέων, ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί, κλπ.) 

• Εκπαιδευτές και σύµβουλοι απασχόλησης 

• Προµηθευτές και συνεργάτες 

• Συντονιστές ενεργειών 

• Ευρύτερο κοινό 

Η οργάνωση της εκδήλωσης θα περιλαµβάνει: 

• Προβολή υλικού παρουσίασης της πράξης  

• Παρουσίαση των προϊόντων του έργου και των αποτελεσµάτων εφαρµογής του 

• Επιβράβευση ωφελουµένων κι εθελοντών που συµµετείχαν στις δραστηριότητες της 
πράξης 

• Προβολή των επιχειρήσεων  που θα συσταθούν στο πλαίσιο του έργου  

• Ανακοινώσεις-οµιλίες σχετικά µε τη δηµιουργία των επιχειρήσεων την αποδοχή τους από 
το σύνολο του κοινού και τις αλλαγές που επιφέρουν στον τοµέα της κοινωνικής 
οικονοµίας 

Την ηµερίδα θα αναλάβει να οργανώσει ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ. 

 Αναµενόµενα παραδοτέα / προϊόντα (αριθµός ηµερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων, αριθµός 

καταρτιζοµένων, ώρες κατάρτισης, αριθµός συνεδριών συµβουλευτικής ανά ωφελούµενο, 

πλήθος επιχειρηµατικών σχεδίων,  κλπ) 

- Π24: Μια (1) Ηµερίδα παρουσίασης των αποτελεσµάτων του έργου στην τοπική κοινωνία 

 Επιµέρους ενέργειες που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες και σχετική τεκµηρίωση 

-  Catering και υλοποίηση εκδήλωσης (αφεψήµατα, κουλουράκια, ελαφρύ µεσηµεριανό, 
συνοδευτικοί χυµοί κτλ) και η αναπαραγωγή υλικού εκδηλώσεων (αφίσες, ενηµερωτικές 
επιστολές, φυλλάδια) 

 
Για σχετικές προµήθειες έχει εγγραφεί σχετική πίστωση συνολικού ποσού 1.732,75€ , στον Κ.Α. 
70.6142.0003 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την δράση Κεντρική Ηµερίδα παρουσίασης των 
αποτελεσµάτων του έργου τοπική κοινωνία-Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης» του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014. 
 
Με την υπ’ αριθ. 64/10-03-2014 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε την αναγκαιότητα 
ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της ∆ράσης 9  της Κατηγορίας Ενέργειας: 
Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση (327) µε τίτλο: Κεντρική Ηµερίδα παρουσίασης των 
αποτελεσµάτων του έργου τοπική κοινωνία-Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης στο πλαίσιο του 
προγράµµατος ΤΟΠΕΚΟ (Α.Σ. Πράσινη Γέφυρα)», συνολικού ποσού 1.732,75€ 
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συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 70.6142.0003 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την 
δράση Κεντρική Ηµερίδα παρουσίασης των αποτελεσµάτων του έργου τοπική κοινωνία-
Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης» του προϋπολογισµού του δήµου ο. ε. 2014, µε την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ωστόσο εκ παραδροµής δεν έγινε η διάθεση της εν λόγω 
πίστωσης, η οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 158 §3 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-
06-2006 τεύχος Α΄) είναι αρµοδιότητα που ασκείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί σε συµπλήρωση της υπ’ 
αριθ. 64/10-03-2014 ως προς τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.732,75€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 70.6142.0003 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την 
δράση Κεντρική Ηµερίδα παρουσίασης των αποτελεσµάτων του έργου τοπική κοινωνία-
Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης» του προϋπολογισµού του δήµου ο. ε. 2014.Κατά τα λοιπά 
θα ισχύει η υπ’ αριθ. 64/10-03-2014 Α∆Σ.  

 
 
 

 
 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 
 
 ΗΛΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ, ∆ρ Μηχ. 
   
 


