
 

 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             Πετρούπολη, 11 Οκτωβρίου 2019        
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             Αρ. Πρωτ.: τ.τ. 17931 
Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & 
λοιπών συλλογικών οργάνων 
Εκτελεστική Επιτροπή        
            

         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  με αριθμ. 8/2019 
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 6ης του έτους 2019, Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.  
    Σήμερα στις 11 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, η Εκτελεστική Επιτροπή, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αρ. πρωτ. 17544/07.10.2019 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 διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού 
από τα συνολικά επτά (7) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) μέλη, ως 
εξής: 
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βλάχος Στέφανος-Γαβριήλ, Δήμαρχος- Πρόεδρος 
2. Κακαβάς Νικόλαος, Αντιδήμαρχος 
3. Κάκαλης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος 
4. Παχίδου Χρυσάνθη, Αντιδήμαρχος 
5. Σκαλιστήρας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 
6. Σταματοπούλου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος 
7. Χριστόπουλος Φώτιος, 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: 
 
  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έκτακτη ανάγκη κατασκευής βάσεων από σκυρόδεμα, όπου θα 
εδραστούν οι προκατασκευασμένες αίθουσες που θα καλύψουν προσωρινά τις ανάγκες στέγασης του 
2ου ΓΕΛ Πετρούπολης, καθώς και η έκτακτη ανάγκη για τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης του 
κτηρίου του 1ου ΕΠΑΛ Πετρούπολης (στο τμήμα του που κρίθηκε ως ακατάλληλο για χρήση), μετά το 
σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019, εισηγούμαστε: 
 
1.- Την ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου έργου με τίτλο: “Κατασκευή 
βάσεων από σκυρόδεμα για την έδραση προκατασκευασμένων αιθουσών“ και πίστωση 48.000,00€. Το 
εν λόγω ποσό θα καλυφθεί από την ισόποση μείωση της πίστωσης του ενταγμένου στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου έργου με Κ.Α. 70.7336.0002, τίτλο: “Κατασκευή βάσεων 
για τοποθέτηση αιθουσών νηπιαγωγείων” και πίστωση 50.240,00€. 
 
2.- Την ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου έργου με τίτλο: “Εργασίες 
αποκατάστασης βλαβών στο σεισμόπληκτο σχολικό κτίριο του 1ου ΕΠΑΛ Πετρούπολης, για την 
αλλαγή της κατηγορίας του από Γ σε Α και τεκμηρίωση της αλλαγής“ και πίστωση 148.000,00€. Το εν 
λόγω ποσό θα καλυφθεί από την ισόποση μείωση της πίστωσης ΣΑΤΑ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ του ενταγμένου στο 
Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου έργου με Κ.Α. 64.7331.0002, τίτλο: “Επισκευή, 
συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις, Δήμου Πετρούπολης” και πίστωση 
427.193,91€. Στο ανωτέρω ποσό, πίστωση ύψους 155.893,91€ βαρύνει τη ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Από την 
τελευταία πίστωση δε, το ποσό των 148.271,09€ είναι διαθέσιμο, όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού του αντίστοιχου έργου. 
 
  Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, αναφορικά με τις προτεινόμενη Τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράμματος έτους 2019.» 
 
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της τροποποίησης 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.-την αριθμ. 274/2018 (ΑΔΑ:6ΓΦΤΩΞΣ-Κ06) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης του  
     σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»  
5.-την 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 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  
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7.- την εισήγηση του Προέδρου της  
     και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2019,   
      όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται εισηγητικό μέρος της παρούσης.  
 
Β.- Διαβιβάζει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2019. 
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                                Ακριβές απόσπασμα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Κακαβά Ν., Κάκαλη Π.                                                                              ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Παχίδου Χ., Σκαλιστήρα Α.   
Σταματοπούλου Α. 
Χριστόπουλο Φ.                                                                                           ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ      
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