
 

 

 

                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             Πετρούπολη, 07 Ιουλίου 2022        
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             Αριθμ. πρωτ.: 27537 
Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & 
λοιπών συλλογικών οργάνων 
Εκτελεστική Επιτροπή        
            

     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  με αριθμ. 3/2022 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 3ης Τροποποίησης  
               του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 2022. 
 
    Από το πρακτικό της 3ης του έτους 2022, Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.  
    Σήμερα στις 06 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, η Εκτελεστική Επιτροπή, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αρ. πρωτ. 26740/01.07.2022 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 εννέα (9) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, ως εξής: 

 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βλάχος Στέφανος-Γαβριήλ, Δήμαρχος- Πρόεδρος           1. Κακαβάς Νικόλαος, Αντιδήμαρχος 
2. Κάκαλης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος                                 2. Παχίδου Χρυσάνθη, Αντιδήμαρχος   
3. Λάππας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος                                     3. Σταματοπούλου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος 
4. Σκαλιστήρας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 
5. Χριστόπουλος Φώτιος, Αντιδήμαρχος 
6. Χρυσικός Στυλιανός, 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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 

 

Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών μας διαβιβάσθηκε η παρακάτω εισήγηση, η οποία αφορά την  
3η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022: 
 
  «Σας ενημερώνουμε ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την υπογραφή δημόσιας σύμβασης για το έργο 
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ”, το οποίο χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 
 Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι με το ως άνω έργο και με τις μικροεπεμβάσεις των Τεχνικών μας Συνεργείων θα 
καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης στις σχολικές μονάδες. 
 
Στο ανωτέρω έργο δεν περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών που να σχετίζονται με τη συντήρηση ή την 
αποκατάσταση του πρασίνου των σχολικών μονάδων. Καθώς δε, τα συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου 
είναι δύσκολο να καλύψουν τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, δοθέντος και ότι, λόγω της πανδημίας 
Covid-19 που οδήγησε στο κλείσιμο των εν λόγω μονάδων και επομένως σε ελλιπή συντήρηση του 
πρασίνου των, οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης είναι αυξημένες, θεωρούμε ότι ο Δήμος μας θα 
πρέπει να προχωρήσει σε σύναψη δημόσιας σύμβασης που θα έχει ως στόχο τη συντήρηση και 
αποκατάσταση των χώρων πρασίνου των σχολικών μονάδων του Δήμου μας. 
 
Ως εκ τούτου προτείνουμε την εγγραφή, στον υποπίνακα Α6 του Τεχνικού Προγράμματος, έργου με τίτλο: 
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”, 
προϋπολογισμού και πίστωσης για το 2022: 73.160,00€ και πηγή χρηματοδότησης: “ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ”. 
 
Οι απαιτούμενες πιστώσεις για το ως άνω έργο θα εξασφαλιστούν από ισόποση μείωση των πιστώσεων του 
έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ”, το οποίο είναι ενταγμένο στον υποπίνακα 
Α6 του υφιστάμενου Τεχνικού Προγράμματος και εμφανίζει πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ που ανέρχονται στο 
ύψος των 150.819,21€. 
 
Παρακαλούμε για την έγκριση των ανωτέρω τροποποιήσεων από την Επιτροπή σας και για τις περαιτέρω 
κατά νόμο ενέργειές σας, προκειμένου οι εν λόγω τροποποιήσεις τεθούν εν ισχύ. 
 
Επιπρόσθετα, παρακαλούμε τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις προσήκουσες ενέργειές της, ώστε να 
καταστεί εφικτή η απαιτούμενη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022, εφόσον ή όπως εγκριθεί η 
προτεινόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.» 
 
  Στη συνέχεια και αφού ο Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ενημέρωση σχετικά με το θέμα την 
Επιτροπή,  ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της 3ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2022,  
σύμφωνα με την σχετική εισήγηση και τη διαβίβαση του θέματος στο Δ.Σ. για λήψη 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. 3463/2006 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
3.-Tην αριθμ. 157/2021 (ΑΔΑ: 6ΧΜΥΩΞΣ-6Κ4) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης Τεχνικού  
     Προγράμματος 2022»   
4.-Την αριθμ. 159/2021 (ΑΔΑ: ΨΚΧΨΩΞΣ-ΔΞ7) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης του   
     σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»  
5.-Την αριθμ. 166411/23.12.2021 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα  
     «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Πετρούπολης» 
6.-Την αριθμ. πρωτ. 25227/23.06.2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
7.-Την εισήγηση του Προέδρου της  
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     και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 3ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  
      2022,  σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης και συγκεκριμένα: 
 

    * στον Υποπίνακα “Α6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  
     ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ” 
     εισάγεται εγγραφή  έργου με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ  
     ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”, προϋπολογισμού και πίστωσης για το 2022: 73.160,00€ και πηγή  
      χρηματοδότησης: “ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ”. 
 
      Οι απαιτούμενες πιστώσεις για το ως άνω έργο θα εξασφαλιστούν από ισόποση μείωση των πιστώσεων      
      του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ”, το οποίο είναι ενταγμένο στον  
      υποπίνακα Α6 του υφιστάμενου Τεχνικού Προγράμματος και εμφανίζει πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ που  
      ανέρχονται στο ύψος των 150.819,21€   
     
     * στον Υποπίνακα “Α6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ” η εγγεγραμμένη  
         πίστωση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ διαμορφώνεται στο ποσό των € 77.659,21  

 
 
Β.- Διαβιβάζει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2022. 
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                                 Ακριβές απόσπασμα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Κάκαλης Π.                                                                                            ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Λάππας Θ.                                                                            
Σκαλιστήρας Α.                  
Χριστόπουλος Φ.  
Χρυσικός Σ.                                                                                                    
                               ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ     
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