
 

 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             Πετρούπολη, 22 Ιουλίου 2020        
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             Αρ. Πρωτ.: τ.τ. 9732 
Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & 
λοιπών συλλογικών οργάνων 
Εκτελεστική Επιτροπή        
            

         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  με αριθμ. 4/2020 
    ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 4ης Τροποποίησης  
              του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 2020. 
 
    Από το πρακτικό της 2ης του έτους 2020, Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.  
    Σήμερα στις 21 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, η Εκτελεστική Επιτροπή, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Πολιτιστικό Κέντρο, ύστερα από την αρ. πρωτ. 9461/17.07.2020 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 τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, ως 
εξής: 
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βλάχος Στέφανος-Γαβριήλ, Δήμαρχος- Πρόεδρος                1. Κάκαλης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος 

2. Κακαβάς Νικόλαος, Αντιδήμαρχος                                          2. Παχίδου Χρυσάνθη, Αντιδήμαρχος 

3. Σκαλιστήρας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 

4. Σταματοπούλου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος 

5. Χριστόπουλος Φώτιος, Αντιδήμαρχος 

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κακαλιά Ευστράτιο. 
                                                                                        
  Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, το σώμα ομόφωνα αποδέχθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης για 
τους λόγους που αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση (έγκαιρη υλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, 
έγκριση από Δ.Σ., εν συνεχεία  αναμόρφωση προϋπολογισμού), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σκαλιστήρας Αθανάσιος, εισηγήθηκε το μοναδικό 
θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής: 
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  «Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 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: 
 
Με τις αρ. πρωτ. 13095/24.2.20 (ΑΔΑ: ΩΣΝΞ46ΜΤΛ6-ΚΥΛ) και 18376/12.3.20 (ΑΔΑ: 694Λ46ΜΤΛ6-3ΗΖ) 
Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος μας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για τις 
πράξεις: 

 “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές 
μονάδες”, προϋπολογισμού 126.350,00€, με χρηματοδότηση που επιμερίζεται ως ακολούθως: 
56.606,00€ από το ΠΔΕ του Υπ. Εσωτερικών με ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 
69.744,00€ από Ιδίους Πόρους Δήμου και 
 

 “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της 
χώρας”, προϋπολογισμού 439.668,72€, με χρηματοδότηση που επιμερίζεται ως ακολούθως: 
192.200,00€ από το ΠΔΕ του Υπ. Εσωτερικών με ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 
247.468,72€ από Ιδίους Πόρους Δήμου.  
 
Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι τα αντίστοιχα έργα θα πρέπει να εγγραφούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα ως 
πολυετή. Οι υποχρεώσεις του Δήμου δε, αναφορικά με τη χρηματοδότηση, να καλυφθεί από πιστώσεις 
ΣΑΤΑ Σχολείων έτους 2021.  
 
Ως εκ τούτου, προτείνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020: 
 
Στον υποπίνακα “Β. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 'Η ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ”  

 Να εισαχθεί εγγραφή για έργο με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ”, 
προϋπολογισμού: “126.350,00”€, με την παρατήρηση: “Πολυετές – Οι πιστώσεις για το 2020 θα ανέλθουν 
στις 56.605,00€ και θα καλυφθούν από το ΠΔΕ του ΥΠΕΣ. Οι πιστώσεις για το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνουν 
τη ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ του έτους 2021”. 
 

 Να εισαχθεί εγγραφή για έργο με τίτλο: “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ”, προϋπολογισμού: 
“439.668,72”€, με την παρατήρηση: “Πολυετές – Οι πιστώσεις για το 2020 θα ανέλθουν στις 192.200,00€ 
και θα καλυφθούν από το ΠΔΕ του ΥΠΕΣ. Οι πιστώσεις για το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνουν τη ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ του έτους 2021”. 

 
Επίσης, καθώς η εργολαβία για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2019”, ολοκλήρωσε το συμβατικό της αντικείμενο και προκειμένου ο Δήμος μας 
να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει δημότες μας που θέλουν να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης, 
παρακαλούμε για την εγγραφή, στον υποπίνακα “Α. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ”, 
έργου με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ 2020”, προϋπολογισμό 
25.897,22€, πίστωση 2020 25.897,22€, χρηματοδότηση ΔΗΜΟΣ με την παρατήρηση ότι “Το έσοδο της 
χρηματοδότησης θα προέλθει από τη χρέωση των ενδιαφερομένων”. 
 
Επιπρόσθετα, παρακαλούμε τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις προσήκουσες ενέργειές της, ώστε 
να καταστεί εφικτή η απαιτούμενη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020, εφόσον (ή όπως) 
εγκριθεί η προτεινόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.» 

2 



 

 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της 4ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2020,  
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. 313/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΞ1ΩΞΣ-ΔΨΣ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το  
     Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2020  
4.-την αριθμ. 321/2019 (ΑΔΑ: 9ΠΙΥΩΞΣ-493) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης του  
     σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020»  
5.-την  αριθμ. 122445/30948/18.12.2019 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με  
     θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δήμου Πετρούπολης» 
6.-την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
7.- την εισήγηση του Προέδρου της  
     και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 4ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  
      2020,  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 4/2020. 
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                                   Ακριβές απόσπασμα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Κακαβάς Ν.,                                                                                               ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Σκαλιστήρας Α.  
Σταματοπούλου Α. 
Χριστόπουλος Φ.                                                    
                                                                                                                      ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ   
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