
                                                                                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
                                                                         (Ως προς τον τίτλο του ΚΑ) 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          Αγ. Στέφανος, 08 /3/2016 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ          Αριθ. Πρωτ.:  5817 
TΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

Πληροφορίες: Όλγα Καψούρου 
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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 73.800,00€ (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.) στον Κ.Α. 30.7412.0021 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για το 
έργο: “Ερευνητικό έργο για τη διερεύνηση του βέλτιστου συστήµατος ολοκληρωµένης 
διαχείρισης των βιοαποβλήτων και των φυτικών υπολειµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου”. 

 

Σχετικά: 

1. Η Εγκύκλιος 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείου Οικονοµικών. 

2. Οι υπ’ αριθµ. 69/07-04-2015 και 219/29-10-2015 Α∆Σ του ∆ήµου ∆ιονύσου περί έγκρισης της σύναψης 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και του ΕΜΠ.  

3. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 36809/30-12-2015 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου ∆ιονύσου και του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την εκπόνηση ερευνητικού έργου µε τίτλο: «Ερευνητικό 
έργο για την διερεύνηση του βέλτιστου συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης των βιοαποβλήτων και 
των φυτικών υπολειµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου», συνολικού προϋπολογισµού 73.800,00€ µε το 
Φ.Π.Α. 

4. Η υπ’ αριθµ. 228/2015 Α∆Σ ∆ιονύσου περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2016 

5. Η υπ’ αριθµ. 241/2015 Α∆Σ ∆ιονύσου περί έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 2016 

 

Με το υπ’ αριθµ. (3) σχετικό υπεγράφη η εν λόγω Προγραµµατική Σύµβαση, προκειµένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι που είναι ο σχεδιασµός ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης των βιοαποβλήτων και φυτικών 
υπολειµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου, µε την αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 
υγείας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου πολιτισµένου ευρωπαϊκού κράτους, στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας, καθώς και στην προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των 
συµφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

Με τα υπ’ αρ. (4) και (5) σχετικά εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραµµα και ο Προϋπολογισµός αντίστοιχα έτους 
2016, στα οποία έχει περιληφθεί το έργο. 

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 73.800,00€ 
στον Κ.Α. 30.7412.0021 µε τίτλο: «Μελέτες και έρευνες για την υποστήριξη δράσεων της ευφυούς 
και πράσινης πόλης στο ∆. ∆ιονύσου» στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Οικονοµικού Έτους 2016 για την 
πληρωµή των δαπανών του έργου: “Ερευνητικό έργο για την διερεύνηση του βέλτιστου συστήµατος 
ολοκληρωµένης διαχείρισης των βιοαποβλήτων και των φυτικών υπολειµµάτων του ∆ήµου 
∆ιονύσου”. 

 (Π.Α.Υ                        ) 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή           Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών    ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
2. Τµήµα Προγραµµατισµού 
3. Γεν. Αρχείο 

      
                                                                     ΗΛΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ, ∆ρ Μηχ.  


