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                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Πετρούπολη, 04 Απριλίου 2019           
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             Αρ. Πρωτ.: τ.τ. 5623 
Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & 
λοιπών συλλογικών οργάνων 
Εκτελεστική Επιτροπή        
            

         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  με αριθμ. 3/2019 
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 3ης του έτους 2019, Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.  
    Σήμερα στις 04 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η Εκτελεστική Επιτροπή, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αρ. πρωτ. 5164/29.03.2019 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, η οποία αφορά την 
Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019: 
 

  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 155, 161 και 208 του Ν. 3463/06 “Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων” και στο άρθρο 63 του Ν.3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως αυτά ισχύουν σήμερα, σας 
ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 

  Α.- Λόγοι ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε δημοτικά κτήρια και σε σχολικά συγκροτήματα 
επιβάλλουν την εγγραφή στον Προϋπολογισμό έτους 2019 δύο Κ.Α. με τίτλους: 

   “Δαπάνες επανελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έκδοσης των απαιτούμενων ΥΔΕ για τα 
δημοτικά ακίνητα του Δήμου Πετρούπολης” και 

  “Δαπάνες επανελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έκδοσης των απαιτούμενων ΥΔΕ για τα 
σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Πετρούπολης”, αντίστοιχα. 

   Οι πιστώσεις για τις εν λόγω εγγραφές προϋπολογίστηκαν, για την 1η στα 8.000,00€ και για τη 2η στα 
29.760,00€. 

    Στο υφιστάμενο Τεχνικό Πρόγραμμα, καθώς και στον Προϋπολογισμό Έτους 2019, έχει συμπεριληφθεί 
έργο με Κ.Α. 30-7336.0013, τίτλο: “Συντήρηση αθλητικών χώρων 2019”, (στο Τεχνικό Πρόγραμμα 
αναφέρεται με τον τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ”), προϋπολογισμού 60.000,00€, δεσμευμένης 
πίστωσης για το έτος 2019 30.000,00€ και χρηματοδότησης ΣΑΤΑ. Κατόπιν της υπογραφής της σύμβασης 
για το χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής έργο “Συντήρηση κλειστών γυμναστηρίων Δήμου 
Πετρούπολης” (έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2019 με Κ.Α. 30-7331.0005), αλλά και την 
εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο: “Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περίφραξης σε 
δημοτικούς χώρους” (έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2019 με Κ.Α. 30-7135.0017), το οποίο 
αφορά σε περιφράξεις κυρίως δημοτικών αθλητικών χώρων, θεωρούμε ότι το αντικείμενο του έργου της 
συντήρησης αθλητικών χώρων σε σημαντικό βαθμό έχει εξαντληθεί, τουλάχιστον για το τρέχων έτος. 

   Ως εκ τούτου προτείνουμε τη διαγραφή, από το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 και τον 
Προϋπολογισμό, του ως άνω έργου της συντήρησης αθλητικών χώρων. Βάσει της δυνατότητας δε, που 
παρέχεται σήμερα με το άρθρο 161 του Ν.3463/06 (σημειώνεται ότι το παλαιότερο άρθρο έχει 
αντικατασταθεί από το άρθρο 49 του Ν.4483/17 – ΦΕΚ 107/Α/31.7.17), προτείνεται πίστωση ύψους 
22.000,00 (από τις 30.000,00€ που, εφόσον γίνει αποδεκτή η εισήγησή μας, θα είναι διαθέσιμες) να 
διατεθεί για την ενίσχυση του Κ.Α. 30-7135.0017, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, η σχετική σύμβαση 
αφορά κυρίως σε υποδομές αθλητικών χώρων. Η υπολειπόμενη πίστωση των 8.000,00€ προτείνεται να 
ενισχύσει τη ως άνω 1η νέα εγγραφή των δαπανών επανελέγχου. 

    Όσον αφορά την ως άνω 2η νέα εγγραφή των δαπανών επανελέγχου, η οποία  ουσιαστικά σχετίζεται 
με τη συντήρηση των σχολικών συγκροτημάτων, θεωρούμε ότι η απαιτούμενη πίστωση θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί από πόρους της “ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ”. Για το λόγο αυτό, πάλι κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 161 
του Ν.3463/06, προτείνεται η μείωση της δεσμευμένης πίστωσης έτους 2019 για το έργο “Κατασκευή 
βάσεων για τοποθέτηση αιθουσών νηπιαγωγείων” (έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2019 με 
Κ.Α. 70-7336.0002 και πίστωση 80.000,00€) κατά 29.760,00€ και ισόποση ενίσχυση της ως άνω 2ης νέας 
εγγραφής των δαπανών επανελέγχου. 

   Εν κατακλείδι, εφόσον γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις μας, θα πρέπει στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 
2019 να επέλθουν οι κάτωθι τροποποιήσεις: 

 Διαγραφή από τον υποπίνακα “Α5. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ” του πίνακα “Α. ΝΕΑ ΕΡΓΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ” του έργου με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ”. 
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 Τροποποίηση στον υποπίνακα “Α6. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ” του πίνακα “Α. ΝΕΑ ΕΡΓΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ” της εγγραφής για το έργο με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ”, όσον αφορά την πίστωση 2019, η οποία θα ανέλθει στα 
50.240,00€. 

 

Β.- Λόγω εξάντλησης των πιστώσεων ΣΑΤΑ και δοθέντος ότι στο τρέχων Τεχνικό Πρόγραμμα και 
Προϋπολογισμό για το συνεχιζόμενο έργο ανάπλασης: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΩΝ (Α' ΦΑΣΗ)” προβλέπονται πληρωμές αποκλειστικά από πιστώσεις ΣΑΤΑ, 
προτείνεται η αλλαγή της πηγής χρηματοδότησης αυτού για το ποσό των 113.489,13€ από ΣΑΤΑ σε 
ΕΤΕΡΠΣ. Σημειώνεται ότι η παραπάνω αλλαγή είναι συμβατή με τις αρχικές προβλέψεις για το εν λόγω 
έργο, καθώς στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017, όταν δημοπρατήθηκε το έργο, είχε προβλεφθεί 
πληρωμές ύψους 125.273,52€ να καλυφθούν από πόρους ΕΤΕΡΠΣ. Εξάλλου, τόσο στη διακήρυξη για το 
εν λόγω έργο όσο και στη σχετική σύμβαση προβλέπεται η μικτή  χρηματοδότησή του, και από πόρους 
ΣΑΤΑ και από πόρους ΕΤΕΡΠΣ. 

  Εφόσον γίνει αποδεκτή η ανωτέρω πρόταση, προτείνεται οι πιστώσεις ΣΑΤΑ να αντικαταστήσουν τις 
πιστώσεις ΕΤΕΡΠΣ, έτους 2019, στα έργα:  

 “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΤΙΔΟΣ”, για το ποσό των 30.000,00€, 

 “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, για το ποσό των 35.000,00€ και  

 “ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 46 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΡΑΒΙΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ”, για το ποσό των 48.489,13€. 

  Μετά την εκτέλεση των έργων των ασφαλτοστρώσεων διαπιστώθηκε ότι σε πολλά σημεία τα 
υφιστάμενα φρεάτια των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας χρήζουν ανύψωσης. Ως εκ τούτου προτείνεται 
στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 η αλλαγή τίτλου για το έργο του υποπίνακα “Α1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ” του πίνακα “Α. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ” από “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ 2019” σε “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2019”. Τόσο ο νέος προϋπολογισμός όσο και η 
πίστωση 2019 για το έργο θα ανέλθει στα 25.240,00€. Η χρηματοδότηση για την κάλυψη του 
επιπρόσθετου ποσού των 13.240,00€, προτείνεται να γίνει από τα κάτωθι έργα (η πηγή χρηματοδότησης 
για το επιπρόσθετο ποσό, βεβαίως, ακολουθεί αυτή των εν λόγω έργων): 

 “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΤΙΔΟΣ”, στο ύψος των 8.240,00€, οπότε η πίστωση έτους 2019 για το 
συγκεκριμένο έργο θα ανέλθει στα 21.760,00€. 

 “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, στο ύψος των 5.000,00€, οπότε η 
πίστωση έτους 2019 για το συγκεκριμένο έργο θα ανέλθει στα 30.000,00€.  

 
  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. 
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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 3/2019. 
 
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     


