
 

 

                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             Πετρούπολη, 01 Δεκεμβρίου 2022        
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             Αριθμ. πρωτ.: 48338 
Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & 
λοιπών συλλογικών οργάνων 
Εκτελεστική Επιτροπή        
            

     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  με αριθμ. 8/2022 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 6ης  

                   Τροποποίησης  του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 2022. 
 
    Από το πρακτικό της 7ης του έτους 2022, Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.  
    Σήμερα στις 30 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τέταρτη και ώρα 10:00, η Εκτελεστική Επιτροπή, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. πρωτ. 47467/25.11.2022 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 και τα εννέα  (9) μέλη, ως 
εξής: 

 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βλάχος Στέφανος-Γαβριήλ, Δήμαρχος- Πρόεδρος            
2. Λάππας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος                                      
3. Κάκαλης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος    
4. Σκαλιστήρας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 
5. Παχίδου Χρυσάνθη, Αντιδήμαρχος   
6. Σταματοπούλου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος 
7. Κακαβάς Νικόλαος, Αντιδήμαρχος 
8. Χριστόπουλος Φώτιος, Αντιδήμαρχος 
9. 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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών μας διαβιβάσθηκαν οι παρακάτω εισηγήσεις, οι οποίες αφορούν 
την 6η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022: 
 
«Α.- Για τη συντήρηση και αποκατάσταση των χώρων πρασίνου των σχολικών μονάδων του Δήμου μας 
έχει ενταχθεί στον υποπίνακα Α6 του Τεχνικού Προγράμματος, έργο 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”. 
 
Η σχετική μελέτη της Υπηρεσίας μας κατέδειξε ότι οι απαιτούμενες εργασίες για τους χώρους των σχολικών 
μονάδων απέχουν από το να χαρακτηριστούν ως “έργο”, υπό την έννοια και τον ορισμό που δίνεται στο 
άρθρο 2 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 148/Α/2016), αλλά υπάγονται σε παροχή υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, 
θεωρούμε ότι η σχετική δημόσια σύμβαση θα πρέπει να έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών. 
 
Προτείνουμε, λοιπόν, τη διαγραφή από το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022, αλλά και έτους 2023, όπου 
έχει εγγραφεί ως συνεχιζόμενο, του ως άνω έργου, προκειμένου ο Δήμος μας να μπορέσει να υλοποιήσει 
τη σχετική σύμβαση με διατάξεις παροχής υπηρεσιών. 
 
Β.- Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 43972/1.07.2022 (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) πρόσκλησης για την υποβολή 
αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας”, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δ/νσή μας προχώρησε στη σύνταξη σχετικής μελέτης (αρ. μελ. 
34/2020), η οποία και έχει υποβληθεί με την αίτηση χρηματοδότησης. 
 
Επειδή με την με αρ. πρωτ. 65041/04.10.2022 (ΑΔΑ: 90ΩΙ46ΜΤΛ6-ΝΕΟ) 1η τροποποίηση της ανωτέρω 
πρόσκλησης, μεταξύ άλλων, θα πρέπει μέχρι 31/12/2022 να έχει αναρτηθεί Περίληψη Διακήρυξης του 
έργου και μέχρι 31/5/2023 να έχουν ολοκληρωθεί οι αναθέσεις των σχετικών συμβάσεων, η Υπηρεσία 
μας κρίνει ότι θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία που θα οδηγήσει στις απαιτούμενες αναθέσεις. 
 
Δοθέντος, λοιπόν, ότι: 

 Η Υπηρεσίας μας συνέταξε την αριθ. 34/2020 μελέτη έργου με τίτλο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ”, στην οποία περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες 
(πρώτης προτεραιότητας) ασφαλτοστρώσεις. 

 Το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2022 έργο με τίτλο: 
“ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ” δεν θα υλοποιηθεί, λόγω ακριβώς της 
υπαγωγής του Δήμου μας στο ανωτέρω χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. 

 Η συνολική χρηματοδότηση του Δήμου μας θα ανέλθει έως το ποσό των 2.800.000,00€, ενώ ο 
προϋπολογισμός της αριθ. 34/2020 μελέτης για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 3.500,000,00. 

 Το υπολειπόμενο ποσό των 700.000,00€ θα πρέπει να καλυφθεί με ιδίους πόρους (π.χ. ΣΑΤΑ). 
 
Προτείνουμε: 

 Τη διαγραφή από το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 του έργου με τίτλο: 
“ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ”. Η διαθέσιμη, πλέον, 
για το 2022 πίστωση των 250.000,00€, από πιστώσεις ΣΑΤΑ, να μεταφερθεί στο παρακάτω έργο. 
 

 Την εγγραφή, στον Υποπίνακα Β4 του Πίνακα: “Β. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ Ή ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ”, έργου με τίτλο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ”, προϋπολογισμού 3.500.000,00€, χρηματοδότησης από Υπουργείο Εσωτερικών - 
Πρόγραμμα “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας” και από ΣΑΤΑ. 
 
 



 

 

Το έργο να είναι πολυετές. Πιστώσεις για το έτος 2022 ύψους έως 250.000,00€ να καλυφθούν από τη 
ΣΑΤΑ του Δήμου, πιστώσεις για το έτος 2023 έως 2.800.000,00€ να καλυφθούν από το πρόγραμμα του 
ΥΠΕΣ “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας” και πιστώσεις για το έτος 2024 ύψους έως 450.000,00€ να 
καλυφθούν από τη ΣΑΤΑ του Δήμου. 
 
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 σε ισχύ. 
 
Επιπρόσθετα, παρακαλούμε τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις προσήκουσες ενέργειές της, ώστε 
να καταστεί εφικτή η απαιτούμενη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 & 2023, εφόσον ή όπως 
εγκριθεί η προτεινόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.» 
 
  Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ενημέρωση σχετικά με το θέμα την 
Επιτροπή,  ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της 6ης 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.-Τις αριθμ. 8/2022 (ΑΔΑ: 6ΠΤΕΩΞΣ-0ΛΧ), 72/2022 (ΑΔΑ: 6ΧΠΑΩΞΣ-Η39), 81/2022 (ΑΔΑ: ΨΩ5ΖΩΞΣ-ΣΛΤ), 
     91/2022 (ΑΔΑ: 998ΠΩΞΣ-ΖΔΨ) & 99/2022 (ΑΔΑ: ΨΠ4ΥΩΞΣ-Π5Θ) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου,  
       περί έγκρισης της 1ης,2ης, 3ης, 4ης & 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, αντίστοιχα 
5.-Την αριθμ. 159/2021 (ΑΔΑ: ΨΚΧΨΩΞΣ-ΔΞ7) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης του   
     σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»  
6.-Την αριθμ. 166411/23.12.2021 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα  
     «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Πετρούπολης» 
7.-Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
8.-Την εισήγηση του Προέδρου της  
     και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 6ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  
      2022,  σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης και συγκεκριμένα: 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 
στον Υποπίνακα “Α6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ”  διαγράφεται η εγγραφή  έργου με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”, προϋπολογισμού 
και πίστωσης για το 2022 ποσού € 73.160,00 και πηγή χρηματοδότησης “ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ”. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 
στον Υποπίνακα “Β4. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΙ ”  
* διαγράφεται η εγγραφή  του έργου με τίτλο: “ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ”, προϋπολογισμού και πίστωσης για το 2022  ποσού € 250.000,000, πηγή 
χρηματοδότησης “ΣΑΤΑ” και η οποία μεταφέρεται στο παρακάτω νέο έργο. 
 
 



 

 

 
 *την εγγραφή νέου έργου με τίτλο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ”, προϋπολογισμού € 3.500.000,00, και πηγές χρηματοδότησης από Υπουργείο 
Εσωτερικών - Πρόγραμμα “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας” και από ΣΑΤΑ. 
 
Παρατηρήσεις: Το ανωτέρω έργο είναι πολυετές. Οι πιστώσεις για το έτος 2022 ύψους έως 250.000,00€ 
θα καλυφθούν από τη ΣΑΤΑ του Δήμου και οι πιστώσεις για το έτος 2023 έως € 2.800.000,00 θα 
καλυφθούν από το πρόγραμμα του ΥΠΕΣ “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας” και οι πιστώσεις για το έτος 
2024 ύψους έως € 450.000,00 να καλυφθούν από τη ΣΑΤΑ του Δήμου. 
 

 
      
Β.- Διαβιβάζει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2022. 
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                                 Ακριβές απόσπασμα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Λάππας Θ., Κάκαλης Π.                                                                        ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Σκαλιστήρας Α., Παχίδου Χ. 
Σταματοπούλου Α., Κακαβάς Ν. 
Χριστόπουλος Φ., Χρυσικός Σ.                                                                                                   

          ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ 
 


