
 

 

                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             Πετρούπολη, 20 Οκτωβρίου 2020        
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             Αρ. Πρωτ.: τ.τ. 14581 
Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & 
λοιπών συλλογικών οργάνων 
Εκτελεστική Επιτροπή        
            

         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  με αριθμ. 9/2020 
    ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 7ης Τροποποίησης  
              του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 2020. 
 
Από το πρακτικό της 6ης του έτους 2020, Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.  
Σήμερα στις 20 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:15, η Εκτελεστική Επιτροπή, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, ύστερα από την αρ. πρωτ. 14337/16.10.2020 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 οκτώ (8) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα και τα οκτώ (8) μέλη, ως εξής: 
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βλάχος Στέφανος-Γαβριήλ, Δήμαρχος- Πρόεδρος                 

2. Κακαβάς Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

3. Κάκαλης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος  

4. Παχίδου Χρυσάνθη, Αντιδήμαρχος 

5. Λάππας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος                                         

6. Σκαλιστήρας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 

7. Σταματοπούλου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος 

8. 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: 
 

A.- Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020, στον υποπίνακα “Β. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ Ή ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ”, είναι εγγεγραμμένο έργο με τίτλο: “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ”, χρηματοδότηση: “ΟΧΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΩΣ 530.000€) & 
ΔΗΜΟΣ”, προϋπολογισμό: “880.000,00”€, με την παρατήρηση: “Πολυετές – Οι πιστώσεις για το 2020 θα 
καλυφθούν κατάλληλα από την ΟΧΕ”. Πρόσφατα δε, ολοκληρώθηκε η μελέτη για το παραπάνω έργο.  
 
Καθώς ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου, σύμφωνα με τη συνταχθείσα μελέτη, ανέρχεται στις 
960.000,00€, χρήζει τροποποίησης το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020. Συγκεκριμένα στη σχετική εγγραφή ο 
προϋπολογισμός θα πρέπει να γίνει “960.000,00”€, ενώ η παρατήρηση προτείνεται να διαμορφωθεί ως: 
“Πολυετές – Οι πιστώσεις για το 2020 και 2021 θα καλυφθούν κατάλληλα από την ΟΧΕ, ενώ για το 
υπολειπόμενο ποσό, έως το ύψος της σχετικής σύμβασης, θα υπάρξει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό 
έτους 2022 ώστε να καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ”. 
 
Παρακαλούμε για τη σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Επίσης, 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.  
 
Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες τροποποιήσεις, όσο αφορά τις εγγραφές για το εν λόγω έργο, θα πρέπει να 
γίνουν και στα υφιστάμενα σχέδια τόσο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 όσο και στον 
Προϋπολογισμό του Έτους 2021. 

 

Β.- Με την αρ. πρωτ. 63925/02.10.20 (ΑΔΑ: ΨΡΩΕ46ΜΤΛ6-Ω01) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, ο 
Δήμος μας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV “Κατασκευή, 
επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων”, για την Πράξη “Αναβάθμιση ανοιχτού 
κολυμβητηρίου Δήμου Πετρουπόλεως”, συνολικού προϋπολογισμού 867.544,16€, με χρηματοδότηση που 
επιμερίζεται ως ακολούθως: 
 
o 600.000,00€ από το ΠΔΕ του Υπ. Εσωτερικών με ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 
o 267.544,16€ από Ιδίους Πόρους Δήμου.  
 
Η ανωτέρω Πράξη, όπως εγκρίθηκε από το ΥΠΕΣ, αφορά τα εξής δύο υποέργα: 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: “Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου Δήμου Πετρουπόλεως” προϋπολογισμού 
512.078,16€ και 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ2 “Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου Δήμου Πετρουπόλεως” 
προϋπολογισμού 355.466,00€. 
 
Στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020  
έχει εγγραφεί, χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), έργο με 
τίτλο: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ”, προϋπολογισμού: 
“512.078,16”€. 
 



 

 

Δοθέντος, λοιπόν, ότι η παραπάνω Πράξη αφορά δύο υποέργα, αυτό του έργου και αυτό της προμήθειας, 
χωρίς η απόφαση να επιμερίζει τη συμμετοχή του ΥΠΕΣ και του Δήμου μας στον προϋπολογισμό κάθε 
υποέργου, παρέχεται η δυνατότητα στο Δήμο μας να επιμερίσει ο ίδιος τις σχετικές πιστώσεις. 
 
Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά έκπτωσης που συνήθως προσφέρονται σε έργα και 
προμήθειες και με γνώμονα την όσο το δυνατό λιγότερη επιβάρυνση του Δήμου μας, προτείνει τον 
επιμερισμό των ανωτέρω πιστώσεων ως εξής: 
 
 Για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1, προϋπολογισμού 512.078,16€, πίστωση 280.000,00€ από το ΠΔΕ του Υπ. 
Εσωτερικών και 232.078,16€ από Ιδίους Πόρους Δήμου). 
 
 Για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2, προϋπολογισμού 355.466,00€, πίστωση 320.000,00€ από το ΠΔΕ του Υπ. 
Εσωτερικών και 35.466,00€ από Ιδίους Πόρους Δήμου). 
 
Εφόσον γίνει αποδεκτός ο ανωτέρω επιμερισμός θα πρέπει στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020, στον 
υποπίνακα “Β. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 'Η ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ”, η 
σχετική εγγραφή για το εν λόγω έργο να διαμορφωθεί ως: 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ” 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: “ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ)” 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€): “512.078,16” 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: “Πολυετές – Οι πιστώσεις για τα έτη 2020-2021 και έως το ύψος των 280.000,00€ θα 
βαρύνουν το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠΕΣ. Για τις υπολειπόμενες πιστώσεις, έως το ύψος της 
σχετικής σύμβασης, θα υπάρξει πρόβλεψη εγγραφής στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2022 με 
επιβάρυνση πιστώσεων ΣΑΤΑ” 

Παρακαλούμε για τη σχετική Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Επιπρόσθετα, παρακαλούμε τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις προσήκουσες ενέργειές της, ώστε να 
καταστεί εφικτή η απαιτούμενη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 και πρόβλεψη για το 2021, 
εφόσον (ή όπως) εγκριθούν οι προτεινόμενες τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.» 
 
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της 7ης 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 7ης 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 9/2020. 
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                                Ακριβές απόσπασμα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Κακαβάς Ν., Κάκαλης Π.                                                                          ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Παχίδου Χ., Λάππας Θ. 
Σκαλιστήρας Α., Σταματοπούλου Α. 
Χριστόπουλος Φ.                                                                                         
                                 ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


