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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου

Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συµµετοχής και υποβολή
αιτήµατος ένταξης του έργου «Επεµβάσεις στο κτήριο που παραχωρήθηκε από την
ΚΕ∆ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου», στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου
Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός και
Αθλητισµός», µε τίτλο: «Αξιοποίηση του κτηριακού αποθέµατος των ∆ήµων»

ΘΕΜΑ:

Λαµβάνοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 117 παρ. 2 του N. 4674/2020 (ΦΕΚ
53/11.03.2020 Τεύχος Α’): «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθµιση ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
και άλλες διατάξεις.»:
«….. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ µέρους του ∆ήµου για τη
χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραµµάτων και αντίστοιχων έργων από
εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου
φορέα.».
2) τον Ν. 4412/2016 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών,
3) Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'):
4) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”,
5) Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α’/5.8.2016),
6) Την αριθ. πρωτ. 16401/28-08-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ07 του Υπουργείου
Εσωτερικών για την υποβολή αιτηµάτων ένταξης στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα
προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός και Αθλητισµός», µε τίτλο:
«Αξιοποίηση του κτηριακού αποθέµατος των ∆ήµων»
7) Το γεγονός ότι η κατασκευή του έργου: «Επεµβάσεις στο κτήριο που παραχωρήθηκε
από την ΚΕ∆ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου», εγγεγραµµένου στο Τεχνικό
Πρόγραµµα του 2020 του ∆ήµου ∆ιονύσου, δεν έχει ενταχθεί για χρηµατοδότηση σε
κάποιο άλλο επιχειρησιακό πρόγραµµα.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Το γεγονός ότι το προαναφερόµενο έργο δύναται να ενταχθεί και να χρηµατοδοτηθεί
σύµφωνα µε την ως άνω πρόσκληση.
9) Το γεγονός ότι στα απαιτούµενα για υποβολή πρότασης δικαιολογητικά
συµπεριλαµβάνεται η απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου του ∆ικαιούχου
περί αποδοχής των όρων συµµετοχής στο πρόγραµµα και υποβολής του αιτήµατος
ένταξης του ανωτέρω έργου στην αντίστοιχη πράξη.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η οικονοµική επιτροπή να λάβει απόφαση
για:
8)

την αποδοχή των όρων συµµετοχής και υποβολή αιτήµατος ένταξης του έργου
µε τίτλο: «Επεµβάσεις στο κτήριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕ∆ για τη
στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου», στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» του
Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισµός,
Τουρισµός και Αθλητισµός», µε τίτλο: «Αξιοποίηση του κτηριακού
αποθέµατος των ∆ήµων». Η εν λόγω πράξη θα περιλαµβάνει κύριο έργο που
είναι οι απαιτούµενες επεµβάσεις στο κτήριο και διαµορφώσεις
περιβάλλοντος χώρου, προϋπολογισµού 1.178.000,00 ευρώ και το υποέργο
προµήθειας του απαιτούµενου εξοπλισµού των εργαστηρίων του ΕΠΑΛ,
προϋπολογισµού 871.325,00 ευρώ.
2. Την δέσµευση του ∆ήµου ότι στην περίπτωση που ο προϋπολογισµός του
έργου υπερβαίνει το µέγιστο επιλέξιµο προϋπολογισµό η διαφορά αυτή θα
καλυφθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου
3. Την εξουσιοδότηση του Αντιδηµάρχου των Τεχνικών Υπηρεσιών &
∆ηµοτικών Έργων για την υπογραφή της αίτησης χρηµατοδότησης καθώς και
κάθε εγγράφου που θα αφορά στην υλοποίηση της πράξης.
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