
1 

 

                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Πετρούπολη, 08 Μαρτίου 2019           
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             Αρ. Πρωτ.: τ.τ. 4018 
Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & 
λοιπών συλλογικών οργάνων 
Εκτελεστική Επιτροπή        
            

         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  με αριθμ. 2/2019 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της Τροποποίησης  
             του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 2019. 
 
    Από το πρακτικό της 2ης του έτους 2019, Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.  
    Σήμερα στις 08 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, η Εκτελεστική Επιτροπή, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αρ. πρωτ. 3775/04.03.2019 πρόσκληση του 
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος-Δήμαρχος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
αφού από τα συνολικά έξι (6) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα και τα έξι (6) μέλη, ως 
εξής: 
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σίμος Ευάγγελος, Πρόεδρος-Δήμαρχος 
2. Δαλέντζας Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος 
3. Ζορμπά Ανθή, Αντιδήμαρχος 
4. Μαλαθρίτης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος 
5. Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, Αντιδήμαρχος 
6. Κανέλλη Ζαχαρούλα, Αντιδήμαρχος 

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κακαλιά Ευστράτιο. 
                                                                                        
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 

       το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 
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     Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών μας διαβιβάσθηκε η παρακάτω εισήγηση: 
 
    «(Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 3463/06 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων” και του άρθρου 65 του N. 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως αυτά ισχύουν σήμερα), σας ενημερώνουμε για 
τα ακόλουθα: 
 
 Κατόπιν της ένταξης στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ, της Πράξης 
(με φορέα υλοποίησης το Δήμο μας): “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών 
χαρών του Δήμου Πετρούπολης” (ΑΔΑ: Ψ9ΩΑ465ΧΘ7-4ΡΘ), συνολικού προϋπολογισμού 260.400,00€, με 
πηγές χρηματοδότησης το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για το ποσό των 
233.000,00€ και ιδίους πόρους του Δήμου μας για το ποσό των 27.400,00€, θεωρούμε ότι πλέον δεν χρήζει 
ανάγκης εκτέλεσης, τουλάχιστον για το τρέχων έτος, το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΧΑΡΕΣ”, το οποίο περιλαμβάνεται στον πίνακα των νέων, χρηματοδοτούμενων από το Δήμο μας, έργων του 
Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας προτείνει τη διαγραφή του εν λόγω 
έργου από το τρέχων Τεχνικό Πρόγραμμα. Τμήμα δε των πιστώσεων ΣΑΤΑ, που αφορούν το υπό διαγραφή 
έργο (οι πιστώσεις ΣΑΤΑ 2019 που δεσμεύτηκαν για το υπόψη έργο είναι 31.305,50€), ανερχόμενο στο ποσό 
των 27.400,00€ προτείνεται – σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 161 παρ.1 του Ν.3463/06, όπως αυτό 
ισχύει σήμερα – να διατεθεί για τη συμμετοχή του Δήμου μας στην ανωτέρω Πράξη του προγράμματος 
“ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”. 
 
 Για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών σύνταξης πράξεων αναλογισμού σε σημεία του Δήμου μας, 
προτείνεται η εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 στον υποπίνακα “Α7. ΜΕΛΕΤΕΣ – 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ” του πίνακα “Α. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ” μελέτης με 
τίτλο: “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ”, προϋπολογισμού 36.904,50€. Το εν λόγω έργο θα είναι πολυετές με πίστωση για το έτος 
2019 29.904,50€ και για το 2020 7.000,00€. Για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων έτους 2019 
προτείνεται ο μηδενισμός των πιστώσεων ΣΑΤΑ τρέχοντος έτους για τα νέα έργα του Τεχνικού 
Προγράμματος: “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ” 
(έχει δεσμευτεί πίστωση 10.000,00€), “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ” (έχει δεσμευτεί πίστωση 10.000,00€), και “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ” (έχει δεσμευτεί πίστωση 6.000,00€). Το υπολειπόμενο ποσό των 3.904,50€ θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ”, που θα είναι 
διαθέσιμες εφόσον γίνει τελικά αποδεκτή η διαγραφή του εν λόγω έργου. 
 
 Όπως εκφράστηκε από τη Διοίκηση του Δήμου υπάρχει πρόθεση για άμεση υλοποίηση του έργου 
“ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 46 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΡΑΒΙΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ”, το οποίο αναφέρεται στον υποπίνακα “Α8. 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΕΔ. ΕΚΤΑΣΕΩΝ” του πίνακα “Α. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΗΜΟ” του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019, με πιστώσεις ΕΤΕΡΠΣ. Προτείνεται, λοιπόν, να μηδενιστούν 
οι σχετικές πιστώσεις έτους 2019 για τα έργα: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ O.T. 8Α (ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΗ 
ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ)”, και “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΗ (K.X. Γ491)”. Οι διαθέσιμες πλέον πιστώσεις ΕΤΕΡΠΣ 
ύψους 48.489,13€ προτείνεται να διατεθούν, για το έτος 2019, για την εν λόγω αγορά. Τα υπόλοιπα, μέχρι το 
συμφωνηθέν ποσό, κατόπιν και της εισήγησης των εκτιμητών, θα εγγραφούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 
2020 (προφανώς η “αγορά” θα είναι πολυετής). 
 
 Το έργο κοινής χρηματοδότησης “ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΙΖΑ”, προϋπολογισμού 496.000€ και 
σύμβασης 231.880,00€ (με πηγές χρηματοδότησης το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Εσωτερικών για το ποσό των 230.000,00€ και τη ΣΑΤΑ του Δήμου μας για το ποσό των 1.880,00€), 
αναφέρεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 ως πολυετές, με πίστωση για το 2018 230.000,00€ και 
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πίστωση για το 2019 1.880,00€. Καθώς, για το εν λόγω έργο, που υλοποιείται σήμερα, δεν κατατέθηκε 
λογαριασμός το έτος 2018, ενώ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να πληρωθεί μέσα στο 2019, θα πρέπει το 
σύνολο των πιστώσεων που το αφορούν να μεταφερθούν στο έτος 2019. 
 
 Για το έργο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ” που, κατόπιν της αριθμ. 37871/23.07.18 (ΑΔΑ 7ΖΒ6465ΧΘ7-37Θ) Απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, χρηματοδοτείται ο Δήμος μας με το ποσό των 271.300,00€, χρήζει ορθής αναγραφής 
ο τίτλος στο τρέχων Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό του Δήμου, καθώς εκ παραδρομής έχει 
αναγραφεί με τίτλο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ”. 
 
  Παρακαλούμε, λοιπόν, για την σχετική απόφασή σας αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο 
Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019. 
 
Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις ενέργειές της 
ώστε, για τις όποιες τροποποιήσεις που τελικά εγκριθούν, να προχωρήσει στις σχετικές αναμορφώσεις 
προϋπολογισμού.» 
 
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2019,  
σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τη διαβίβαση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο  
για λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της 
1.- τις διατάξεις του άρθρου 63 περ. γ. του Ν. 3852/2010   
2.- τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/06 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
3.-Την αριθμ. 270/2018 (ΑΔΑ: 7ΔΒΩΩΞΣ-ΧΙΟ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το  
      Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2019  
4.-Tην αριθμ. 274/2018 (ΑΔΑ:6ΓΦΤΩΞΣ-Κ06) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης του  
      σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»  
5.-Tην  αριθμ. 1117566/37044+12867/35740/22.01.2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης  
     Διοίκησης Αττικής με θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου  
     Πετρούπολης» 
6.- την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  
7.- την εισήγηση του Προέδρου της  
      και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.- Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού  
      προγράμματος 2019,  όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται εισηγητικό μέρος της παρούσης.  
 
Β.- Διαβιβάζει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2019. 
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                                  Ακριβές απόσπασμα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Δαλέντζα Ε., Ζορμπά Α.,                                                                          ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Μαλαθρίτης Ν., Κανέλλη Ζ.,   
Πουλογιαννοπούλου Β.  
                                                                                                                              ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ     


