
  1 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2019 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ            Τακτικής Συνεδρίασης του   

            Δημοτικού Συμβουλίου 

        ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 415/2019 

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης για έγκριση – ψήφιση  Τεχνικού Προγράμματος έτους 
2019  του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 

 

Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις  2 του  μήνα    

Δεκεμβρίου  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδας Δευτέρα  και  ώρα 17.00 
συνήλθε  σε Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό  Συμβούλιο  Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  

από  την  με  αριθμό πρωτοκόλλου 39200/74/22-11-2019  έγγραφη  πρόσκληση   της 

Προέδρου του, η οποία συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τις 27 Νοεμβρίου 2019, 

ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.30, διεκόπη και συνεχίστηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2019  . Η 

πρόσκληση  επιδόθηκε  νόμιμα σε  κάθε  ένα  Δημοτικό Σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/7-6-2010   (ΦΕΚ Α' 87)  με  τίτλο : «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»  όπως αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα 

Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν  στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την 

παρ. 4 του ίδιου άρθρου.  

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία , δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 41  μελών  παρέστησαν 

στη συνεδρίαση 41 μέλη: 

                                                  ΠΑΡΟΝΤΑ                                            ΑΠΟΝΤΑ   
  
1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 22 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. 

 

 

2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β. 23 ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π. 2  

3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 24 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ. 3  

4 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ. 25 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε. 4  

5 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 26 ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι. 5   

6 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ. 27 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.   

7 ΘΑΝΟΥ Μ. 28 ΧΑΛΑΡΗ Α.   

8 ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε. 29 ΔΗΜΟΥ Π.   

9 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 30 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.   

10 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π. 31 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.   

11 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 32 ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.   

12 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ. 33 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.   

13 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 34 ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.   

14 ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο. 35 ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ Ε.   

15 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. 36 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.   

16 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 37 ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.   
17 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. 38 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.   
18  ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ 39 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.   
19 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α. 40 ΒΑΖΑΙΟΥ Β.   

20 ΑΧΟΥΛΙΑ  Μ. 41 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ   

21 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.     

       Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου 

Αικατερίνη.  

ΑΔΑ: 6ΘΩ2Ω63-4ΣΞ



  2 

         Στη συνεδρίαση παρίσταται  η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε 

νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου 
              Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενη το   8ο θέμα  της ημερήσιας 

διάταξης σχετικό με την περίληψη, αρχικά ενημέρωσε το Σώμα για την ανάγκη διόρθωσης 

του τίτλου από «…σύνταξη σχεδίου …» σε «..έγκριση – ψήφιση…», κατόπιν ενημέρωσε το 

Σώμα ότι εκτός από την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής έχει τεθεί προς συζήτηση στο 

Δημοτικό  Συμβούλιο και μία εναλλακτική πρόταση της παράταξης ΝΕΑ ΠΝΟΗ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ η οποία συνοδεύεται από εισήγηση της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος: 

 

Α)την υπ’ αριθμ. 272/2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που  έχει ως εξής: 

<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 Από το πρακτικό της με αριθμό 43/2019 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                        Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 272/2019 

Γραφείο : Οικονομικής  Επιτροπής             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 

Λήψη απόφασης για την σύνταξη Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του 

Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 

 

Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις 26 του  μήνα   

Νοεμβρίου   έτους  2019 , ημέρα της  εβδομάδας  Τρίτη   και  ώρα 13.00 συνήλθε  σε 

Τακτική  Συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  από  

την αριθμό πρωτοκόλλου   39123/73/22-11-2019    έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  

αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') 

με  τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  77 του Ν. 4555/2018 – 

«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 

4555/2018. 

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία, δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 9  μελών  

παρέστησαν στη συνεδρίαση  8    μέλη: 
                          ΠΑΡΟΝΤΑ                                 ΑΠΟΝΤΑ 

1 Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος 1 Α. Γιαννέζος 

2 Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος   

3 Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος   

4 Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος   

5 Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος   

6 Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος   

7 Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος   

8 Μ. Αχουλιά, Τακτικό  μέλος   

 Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, 

εισηγούμενη  το 8Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με την περίληψη   έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

α) την υπ' αριθμ. 36334/07-11-2019 πρόσκληση  σε συνεδρίαση της Επιτροπής 

Διαβούλευσης, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του άρθρου 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το 

υπό ψήφιση Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2020, η οποία 

πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019. 

β) την 1/2019  απόφαση  της  Επιτροπής Διαβούλευσης,  

γ) την υπ' αριθμ. 19/2019  απόφαση  της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας, η οποία 
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συνεδρίασε κατόπιν της υπ' αριθμ  38017/19.11.2019 πρόσκλησης, η οποία έχει ως εξής: 

<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Άγιος Δημήτριος:  25.11.2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                 Αριθμός Απόφασης : 19/2019 
  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
ΘΕΜΑ 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 
 

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 25 του μήνα Νοεμβρίου του 

έτους 2019 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00 συνήλθε σε Συνεδρίαση η 

Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’  αριθμ. πρωτ.  38017/19.11.2019 πρόσκληση 

της Δημάρχου – Προέδρου αυτής , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 

Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης».   

 

Παρόντες  στη Συνεδρίαση: 

1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ  ΜΑΡΙΑ, Πρόεδρος της Ε.Ε. 

2. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

3. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

4. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

5. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ: ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ 

6. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ 

Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών αυτής,  

τις διατάξεις του άρθρου  266 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),  του άρθρου 

206 παρ.4 & 208 του Ν.3463/2006, του άρθρου 77 του Ν.4172/2013,  του άρθρου 64 του 

Ν.4270/2014, του Ν. 4555/2018, την με αρ. ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054 

Β΄/29.07.2019) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, 

οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης», το  

πρακτικό 1/2019 της Επιτροπής Διαβού-λευσης , καθώς και το προσχέδιο του τεχνικού 

προγράμματος έτους 2020 και ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με το θέμα.  

Ακολούθησε συζήτηση και διατυπώθηκαν προτάσεις των Aντιδημάρχων αναφορικά με το 

προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2020. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της: 

1.Το ανωτέρω προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος  

2.καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις 
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Μετά από συζήτηση : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το προσχέδιο  του τεχνικού προγράμματος έτους 2020 το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης  και  το διαβιβάζει στην Οικονομική 

Επιτροπή προς έγκριση. 

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.                                           ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Ακριβές απόσπασμα 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΜΑΡΙΑ   ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ>> 

δ) το προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020. 

 Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις.  
         Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής. Επιτροπής ν' 

αποφασίσουν σχετικά.  

     Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω,  το προσχέδιο του 

Τεχνικού Προγράμματος καθώς και τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τη 

σύνταξη προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος (των άρθρων 155-159 & 206 

παρ. 4 & 208  του Ν. 3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 και 266 του Ν.3852/2010,  

τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 

4555/2018  και του Ν. 4623/2019,  του άρθρου 64 του Ν.4270/2014,  την ΚΥΑ 

οικ.55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/Β΄/29.7.19), το υπ’ αρ. πρωτ. 1564/25-10-2019 έγγραφο 

περί παροχής γνώμης του  Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ,    μετά 

από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά (κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά) 

 

Συντάσσει  το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Αγίου Δημητρίου 

που ανέρχεται στο ποσόν των 6.135.002,00€, το οποίο  θα υποβληθεί περαιτέρω μαζί με 

τον Προϋπολογισμό για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, και το οποίο έχει ως εξής: 

 

                                                    ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020 

Κωδικός 
Εξόδου 

Περιγραφή Χρηματοδότηση Ψηφισθέντα 
2020 

Παρατηρήσεις 

Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 

30.7311.01 
Μετατροπή παλαιού  3ου  ΔΣ σε παιδικό 
σταθμό ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 

ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

30.7311.02 
Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην 
περιοχή Αγ.Βασιλείου ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 

ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άδρευσης και αποχέτευσης 

25.7312.07 
Επείγουσες αντιπλημμυρικές 
αποκαταστάσεις ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 20.000,00 ΝΈΟ 

30.7312.08 Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 6.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 
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Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης (κατασκευή) 

30.7321.34 
Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο 
Δημοτικό Γυμναστήριο συνεχ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 380.200,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

Πλατείες πάρκα παιδότοποι (κατασκευή) 

64.7322.03 
Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου 
τμήματος Ο.Τ.1080  (Ξάνθης) 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 163.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

64.7322.05 
Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών για 
τοποθετηση εξοπλισμου 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 300.000,00 ΝΈΟ 

64.7322.02 

Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ 
των οδών Αργοστολίου - Βαμβακάρη - 
Μακρυγιάννη 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 295.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

35.7322.36 

Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρων 
μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου,Οθωνος, 
Κολοκοτρώνη Βοτανικού Κήπου ΣΑΤΑ 142.200,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

Οδοί-οδοστρώματα (κατασκευή) 

30.7323.01 
Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ 
σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.000,00 ΝΈΟ 

30.7323.02 

Διεύρυνση χώρων κίνησης πεζών και 
βελτίωση φωτισμού στην οδό 
Κολοκοτρώνη 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 50.500,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

30.7323.03 

Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση 
τμημάτων οδών πέριξ Σταθμού Μετρό 
Αγίου Δημητρίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2.130.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

30.7323.05 Ανάπλαση οδού Λιδωρικίου ΣΑΤΑ 10.000,00 ΝΈΟ 

30.7323.08 
Ανακατασκευή τμήματος οδού 
Μακρυγιάννη ΣΑΤΑ 10.000,00 ΝΈΟ 

30.7323.29 

Διαπλάτυνση της Λεωφόρου 
Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως 
Γράμμου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 885.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

Πεζοδρόμια (κατασκευή) 

30.7324.02 

Ανακατασκευή πεζοδρομίων  στις οδούς 
Αργοστολίου - Πάρου κλπ για την ασφαλη 
κίνηση των πεζών ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.000,00 ΝΈΟ 

30.7324.04 
Ανάδειξη - ανάπλαση Κέντρου γειτονιάς 
επί της οδού Ασημακοπούλου κ.λπ. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.000,00 ΝΈΟ 

30.7324.05 
Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της 
τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου ΣΑΤΑ 10.000,00 ΝΈΟ 

Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης (κατασκευή) 

30.7325.03 
Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων 
κ.λ.π. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 35.000,00 ΝΈΟ 

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως (συντήρηση) 

30.7331.07 Συντήρηση Επισκευή Σχολείων 2018 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 211.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

30.7331.11 Συντήρηση Επισκευή Σχολείων ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 10.000,00 ΝΈΟ 

Οδοί - οδοστρώματα (συντήρηση) 

30.7333.03 
Δημιουργια ασφαλών σχολικών 
δακτυλίων 2019 ΣΑΤΑ 10.000,00 ΝΈΟ 

30.7333.11 Συντήρηση οδών ΣΑΤΑ 10.000,00 ΝΈΟ 

Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως (συντήρηση) 

45.7336.01 Κατασκευή νέων τάφων 2017 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 30.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

΄Εργα και δράσεις απο χρηματοδοτησεις του Εθνικου Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  (ΕΣΠΑ) 

60.7341.02 
Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση 
της περιοχής Mεσονήσι ΕΣΠΑ  995.100,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 

30.7411.02 

Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου 
χώρου στο Ο.Τ.2116 κ΄2117 

ΣΑΤΑ 300.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 
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30.7413.03 

Οριστική μελέτη ,μελέτη εφαρμογής και 
τευχη δημοπράτησης για το εργο 
Ανάπλαση πάρκου Ελ. Βενιζελου 
(Ασύρματος) συνεχ 

ΣΑΤΑ 77.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

30.7413.10 

Γεωλογική μελέτη για την Επανέγκριση 
Ρυμοτομικού Σχεδίου Περιοχής ΔΕΗ 
Δήμου Αγίου Δημητρίου ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 3.000,00   

30.7413.11 

Υδρολογική μελέτη για την Επανέγκριση 
Ρυμοτομικού Σχεδίου Περιοχής ΔΕΗ 
Δήμου Αγίου Δημητρίου ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 3.000,00   

30.7413.12 

Περιβαλλοντική μελέτη για την 
Επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου 
Περιοχής ΔΕΗ Δήμου Αγίου Δημητρίου ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 3.000,00   

30.7413.46 
Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις 
και πράξεις αναλογισμού ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 25.000,00 ΝΈΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ   6.135.002,00   

 

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό  272/26-

11-2019 και υπογράφεται ως εξής: 

Η Πρόεδρος                          Τα Μέλη 
Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος                           Α. Γαβαλάς 

                                                                                                Α. Σοφιανόπουλος  

                                                                                                Β. Κουτσανδρέας 

                                                                                                Χ. Μπέλλος 

                                                                                                Ι. Παναγόπουλος 

                                                                                                Χ. Πρεκετές  

                                                                                                M. Αχουλιά 

      

Ακριβές  απόσπασμα 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ>>  
 

Β) την υπ’αρ. πρωτ. 40333/26-11-2019 εναλλακτική πρόταση της παράταξης ΝΕΑ ΠΝΟΗ 

ΠΡΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για το τεχνικό πρόγραμμα και τον 

προϋπολογισμό του Δήμου για το 2020,  η οποία έχει ως εξής: 

 

<< ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 

 

1) Προμελέτη κατασκευής ανοικτού χώρου άθλησης, αναψυχής και διασκέδασης, για 

ΑΜΕΑ πιστοποιημένου με όλα τα διεθνή πρότυπα και σε συνεργασία με την Εθνική 

Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, στον κοινόχρηστο χώρο του Δήμου μεταξύ των 

οδών Παπαναστασίου και Αν. Δημητρίου και Καράμπαμπα . 24.000 € 2) Επικαιροποίηση 

της μελέτης της Αγίου Δημητρίου και κατάργηση της προτεινόμενης διαχωριστικής 

νησίδας. 23.000€ 3) Ολοκλήρωση και οριστική σύνταξη μελέτης πράξεως αναλογισμού 

για την Λ. Αγίου Δημητρίου. 50.000 € 4) Διάνοιξη της οδού Αλκη Αργυριάδη και 

εφαρμογή του σχεδίου πόλης. 50.000 € 5) Προμελέτη κατασκευής πολιτιστικού κέντρου 

με σύγχρονες αίθουσες πολλαπλών χρήσεων επί της οδού Λυκούργου οικοπέδου του 

Δήμου . 13.000 € 6) Επιχορήγηση Πολιτιστικών συλλόγων 10.000 € Συνολικά η 

υλοποίηση της πρότασης μας για το 2020 κοστολογείται στο ύψος του ποσού των 170.000 

€ . Για τον απαραίτητο ισοσκελισμό του προϋπολογισμού, προτείνουμε την αντίστοιχη 

μερική αποδέσμευση ποσών από τους παρακάτω κωδικούς. 1)00.6735.00, 30.000 2) 

00.6117.12, 5.000 3 ) 00.6443.01, 6.000 4 )00.6434.01, 7.000 5 ) 00.6731.00, 5.000 6) 

10.6012.01, 8.000 7) 10.6022.01, 3.000 8 )10.6011.01, 5.000 9 )10.6051.10, 1.000 10 

)25.7312.07, 10.000 11) 30.6629.01, 6.000 12) 30.7135.16, 20.000 13) 30.7135.19, 

8.00014) 30.7325.03 7.000 15) 30.7333.03, 3.000 16) 30.7413.46, 25.00017)35.6699.01, 

ΑΔΑ: 6ΘΩ2Ω63-4ΣΞ



  7 

6.000 18) 70.6662.70 8.000 19) 70.7135.74, 7.000. Σας παρακαλούμε αφού ελέγξετε την 

ορθότητα των οικονομικών δεδομένων, να εγκρίνετε από τεχνοκρατικής απόψεως την 

δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης μας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία.>> 

 

Και γ) την υπ’ αρ. πρωτ. 40531/27-11-2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της 

εναλλακτικής πρότασης της παράταξης ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ η οποία έχει ως εξής: 

 

<< ΘΕΜΑ: «Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας επί εναλλακτικής πρότασης της παράταξης ΝΕΑ 
ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για τον προϋπολογισμό και το τεχνικό 
πρόγραμμα 2020» 
 
Σχετ.: 1) Η με αριθμ. 273/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
           2) Το αρθρ.12 του Ν.4623/2019 (A’ 134) 
           3) Η με αριθμ. 55905/29.07.2019 (Β΄3054) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Εσωτερικών, με τίτλο «Παροχή  οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των 
δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) 
απόφασης»  

           4)  Την με αριθμ. πρωτ.40333 /26-11-2019 αίτηση της παράταξης Νέα Πνοή Προοπτική για 
τον Άγιο Δημήτριο 

             
Σε συνέχεια του ως άνω (4) σχετικού κατατέθηκε  εναλλακτική πρόταση της παράταξης Νέα 
Πνοή Προοπτική για τον Άγιο Δημήτριο επί της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον 
προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2020.  
Σύμφωνα με το (2) σχετικό και συγκεκριμένα την παράγραφο 1.β ορίζονται μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 
«… Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους 
προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής 
υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια 
συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε 
περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να 
διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις 
ενδιαφερόμενες παρατάξεις οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό 
στοιχείο».  
Όσον αφορά το περιεχόμενο της εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας, αυτό σε κάθε 
περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπεισέρχεται σε ζητήματα σκοπιμότητας αλλά αποκλειστικά σε 
ζητήματα νομιμότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, η Διεύθυνση Οικονομικών παραθέτει στη συνέχεια 
Πίνακα Εσόδων και Δαπανών σύμφωνα με την υποβληθείσα εναλλακτική πρόταση:  
 
 Τα έσοδα δεν τροποποιήθηκαν σύμφωνα με το (4) σχετικό, οπότε παραθέτουμε συγκεντρωτικό 
Πίνακα Εσόδων που αποτυπώνεται το σύνολο των εσόδων. 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 34.852.472,09 20.657.114,78 16.429.768,19 27.045.974,26 33.625.116,62 33.625.116,62 33.625.116,62

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 

ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ 

ΤΟ Δ.Σ.

ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ

 
 

Στα έξοδα δημιουργούνται νέοι κωδικοί και μειώσεις πιστώσεων ήδη υπαρχόντων κωδικών, με 
αποτέλεσμα ο πίνακας εξόδων, έτσι όπως τροποποιήθηκε με την εναλλακτική πρόταση, να 
διαφοροποιείται από την με αριθμ. 273/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στα εξής:  
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00.6117.12

Δαπάνη για την στείρωση 

αδέσποτων γατών 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 7.000,00

00.6434.01

Λοιπές δαπάνες δημοσίων 

σχέσεων 24.000,00 12.839,59 11.495,59 20.820,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00

00.6443.01

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών 

ή τοπικών εορτών 20.000,00 5.639,18 5.639,18 17.910,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 11.000,00

00.6731.00

Ειδικές και έκτακτες 

επιχορηγήσεις Α/μιας και Β/μιας 

εκπαίδευσης απο έσοδα του 

Δήμου 100.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 55.000,00

00.6735.00

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 

συλλόγους και σωματεία 60.000,00 35.000,00 0,00 60.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 50.000,00

00.6736.00

Επιχορηγήσεις εθνικοτοπικών 

συλλόγων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

10.6011.01

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.141.000,00 653.027,31 649.695,09 1.141.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 1.205.000,00

10.6012.01

Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες 20.000,00 7.139,60 7.037,35 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 22.000,00

10.6022.01

Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.475,00 1.206,38 1.206,38 10.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 8.000,00

10.6051.10

Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση 

Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ 109.000,00 62.559,71 62.228,71 124.457,42 155.000,00 155.000,00 155.000,00 154.000,00

25.7312.07

Ανακατασκευή προβληματικών 

αγωγών 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00

30.6699.01

Προμήθεια και τοποθέτηση LED 

σε σχολεία

0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00

30.7135.16

Προμήθεια οπτικοακουστικού 

εξοπλισμού κ.λ.π. για το Δημοτικό 

Θέατρο

20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

30.7135.19

Προμήθεια ηχοπετασμάτων και 

λοιπών υλικών

20.675,96 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 16.000,00

30.7325.03

Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων 

χώρων κ.λ.π.

15.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 28.000,00

30.7333.03

Δημιουργια ασφαλών σχολικών 

δακτυλίων 2019 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00

30.7411.03

Προμελέτη κατασκευής 

πολιτιστικού κέντρου επί της 

οδού Λυκούργου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

30.7412.01

Προμελέτη κατασκευής ανοικτού 

χώρου άσκησης, αναψυχής και 

διασκέδασης για ΑΜΕΑ, στον 

κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των 

οδών Παπαναστασίου, 

Αγ.Δημητρίου και Καράμπαμπα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00

30.7412.02

Επικαιροποίηση μελέτης της 

Αγ.Δημητρίου και λατάργηση 

προτεινόμενης διαχωριστικής 

νησίδας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00

30.7412.03

Διάνοιξη της οδού Άλκη 

Αργυριάδη και εφαρμογή 

σχεδίου πόλης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

30.7413.45

Ολοκλήρωση και οριστική 

σύνταξη μελέτης πράξεως 

αναλογισμού για την Λ.Αγίου 

Δημητρίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

30.7413.46

Τοπογραφικές μελέτες για 

παρεμβάσεις και πράξεις 

αναλογισμού 34.655,99 10.117,52 10.117,52 34.639,56 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00

35.6699.01

Προμήθεια γεωσυνθετικών 

υλικών για συγκράτηση πρανών

0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 14.000,00

70.6662.70

Προμήθεια ξυλείας και 

καλουπωμάτων 500,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.000,00

70.7135.74

Προμήθεια υλικών διακόσμησης 

πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 17.000,00

ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

ΔΙΑΜ/ΘΕΙΣΕΣ

                                                ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020

ΔΙΑΜ/ΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΘΕIΣΕΣ

EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 

31/122019

ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ 

ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 34.852.472,09 10.706.745,19 10.240.745,38 22.873.218,60 33.625.116,62 33.625.116,62 33.625.116,62 33.625.116,62

ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

ΔΙΑΜ/ΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020

ΔΙΑΜ/ΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΘΕIΣΕΣ

EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 

31/122019

ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ 

ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

 
 
Κατά τους λοιπούς κωδικούς δεν υπάρχει τροποποίηση, έτσι όπως ψηφίσθηκαν με την αριθμ. 
273/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 
 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2020     

33.625.116,62 
 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2020     
33.625.116,62 

 

 
Αιτιολόγηση:  
Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας αφενός,  διασφαλίζεται η ισοσκέλιση 
του προϋπολογισμού έτους 2020, αφετέρου διαπιστώνονται τα εξής: 
Ως προς το σκέλος των εξόδων, η μείωση των δαπανών μισθοδοσίας και αντίστοιχα των 
ασφαλιστικών εισφορών μόνιμου προσωπικού, που αφορά λειτουργική και υποχρεωτική 
δαπάνη, διαφοροποιείται από την πρόβλεψη του αρμόδιου Γραφείου Προσωπικού. Τα πέντε (5) 
άτομα υπό πρόσληψη, διαφόρων ειδικοτήτων του μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας 10 
(διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες), σύμφωνα με την εναλλακτική πρόταση της παράταξης 
Νέα Πνοή Προοπτική για τον Άγιο Δημήτριο,  προβλέπεται να απασχοληθούν  για οκτώ (8) μήνες 
μέσα στο έτος 2020, ενώ η αντίστοιχη πρόβλεψη του Γραφείου Προσωπικού ορίζει εννέα (9) 
μήνες μέσα στο έτος. 
Επιπλέον, σχετικά με τη μείωση των κωδικών αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης μόνιμου 
και αορίστου χρόνου προσωπικού της υπηρεσίας 10 (10.6012.01, 10.6022.01) σας γνωρίζουμε 
ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, η έλλειψη επαρκούς πίστωσης στους  αντίστοιχους 
κωδικούς του προϋπολογισμού  είχε ως αποτέλεσμα να μην αποδοθούν δεδουλευμένες 
υπερωρίες υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για δύο μήνες και της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για ένα μήνα.  
Τέλος, για τις μειώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε κωδικούς προμηθειών, υπηρεσιών και 
έργων, αναφέρουμε ότι διαφοροποιούνται από τις ανάγκες των επιμέρους υπηρεσιών.  
 

                                                                                                                 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
                                                                                                                    Οικονομικών Υπηρεσιών 
                                                                                                                             Μαρία Μαγγέλη >> 

 

  Αρχικά η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 

κο Γαβαλά Άγγελο ο οποίος με την σειρά του εισηγήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 

Δήμου για το 2020 και μεταξύ άλλων ανέφερε τα κάτωθι: 

 

<< Κυρία Δήμαρχε, Κυρία Πρόεδρε του Δ.Σ. & κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Στη σημερινή μας συνεδρίαση έχουμε βασικό θέμα την συζήτηση & έγκριση του ετήσιου 

προϋπολογισμού και του  Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2020. 

Το ζήτημα των πόρων είναι καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση του Τεχνικού 

Προγράμματος. 

Πλέον η Τοπική Αυτοδιοίκησης δε διαθέτει τους ίδιους οικονομικούς πόρους με αυτούς 

που είχε πριν το 2010. 

Οι πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν υποστεί δραστική μείωση στα χρόνια της 

κρίσης (οι ΚΑΠ στο 50% & η ΣΑΤΑ έχει περικοπή ακόμη και στο  85%). 

Η δημοτική αρχή τηρεί πιστά το πλαίσιο της συμμετοχικής, συνεργατικής, δημοκρατικής, 

& διαφανούς διοίκησης θεσμοθετώντας ένα ανοικτό  διάλογο, μέσω του οποίου ο δήμος 
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και  οι πολίτες συνδιαμορφώνουν και  σχεδιάζουν  από κοινού το  μέλλον του τόπου. 

Πραγματοποιήθηκαν 6 Διαβουλεύσεις με τους πολίτες σε διάφορα διαμερίσματα της 

πόλης και συγκλήθηκε και η  Επιτροπή Διαβούλευσης. Η συμμετοχή του κόσμου σίγουρα 

δεν ήταν μεγάλη παρόλο που επικοινωνήθηκαν οι διαβουλεύσεις στο βαθμό που να δείχνει 

ότι οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στο βαθμό που θα θέλαμε διότι μας ενδιαφέρει η 

αντιπαράθεση και η έκθεση των απόψεων των πολιτών. Εμείς όμως οφείλουμε να 

συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε αυτές τις διαβουλεύσεις διότι διαφορετικά αν δεν τις 

πραγματοποιούμε αποφεύγουμε τον διάλογο. Παράλληλα είχε αναρτηθεί και διαδικτυακά 

στην  πλατφόρμα διαβούλευσης προκειμένου οι πολίτες να εκφράζουν τις απόψεις τους. 

Δεν πρόκειται λοιπόν για μια τυπική διαδικασία αλλά για κορυφαία εκδήλωση της 

δημοκρατίας με την συμμετοχή των πολιτών στο δημόσιο διάλογο,  γεγονός που  ενισχύει 

το πνεύμα της διαφάνειας με την από  κοινού κατάρτιση  του τεχνικού προγράμματος και  

του Προϋπολογισμού. 

Έτσι, όπως  κάθε χρόνο τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες  που προβλέπονται, από την 

Διεύθυνση  της Τεχνικής Υπηρεσίας, που είναι  υπεύθυνη  για την σύνταξη του Τεχνικού 

Προγράμματος που αφορά τις επενδύσεις,  το οποίο αποτελεί σημαντικό τμήμα του 

Ετήσιου Σχεδίου Προϋπολογισμού. 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα όπως πάντα περιλαμβάνει μελέτες και  έργα συνεχιζόμενα  και 

νέα,  όπως επίσης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και  τις προμήθειες που συσχετίζονται με 

το Τ.Π. Όπως θα έχετε δει στο Τεχνικό Πρόγραμμα πολλά έργα είναι έργα συνεχιζόμενα 

και αφορούν κυρίως έργα που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια, τα οποία 

βρίσκονται άλλα εν εξελίξει και άλλα είναι υπό συμβασιοποίηση , δυστυχώς όμως οι 

διαδικασίες και η γραφειοκρατία δεν δίνουν τη δυνατότητα να τρέξουν με πιο γρήγορους 

ρυθμούς ώστε να αρχίσει να φαίνεται το επιθυμητό έργο όχι μόνο για εμάς αλλά για όλους 

τους πολίτες της πόλης μας. 

Το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 6.185.000€. 

Το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα είναι πλήρες και  αναπτυξιακό και  ο Δήμος προχωρά ακόμη 

πιο δυνατά στη νέα χρονιά χωρίς όμως να αφήνει το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι το 

2019 να πάει χαμένο. Εκτός όμως από το τεχνικό πρόγραμμα βρίσκονται σε εξέλιξη και 

μελέτες που δεν περιγράφονται στο τεχνικό πρόγραμμα όπως είναι το 289 ΟΤ που 

αγοράσαμε πρόσφατα που μελετάει η τεχνική υπηρεσία , όπως είναι το 883 , δηλαδή 

χώροι κοινόχρηστοι που αγοράστηκαν από το Δήμο μας δεν συμπεριλαμβάνονται στο 

τεχνικό πρόγραμμα διότι η τεχνική υπηρεσία βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης 

προκειμένου να συντάξει τις προτάσεις για την αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων για 

τις οποίες θα ενημερωθεί η επιτροπή τεχνικού προγράμματος και το δημοτικό συμβούλιο.  

Το Τεχνικό Πρόγραμμα που υποβάλλουμε προς ψήφιση είναι μια καταγραφή αναγκών, 

σκέψεων, προθέσεων, επιθυμιών, που αποτυπώνει τις ανάγκες της καθημερινότητας των 

πολιτών και συνεχίζει την απαραίτητη προετοιμασία από άποψη μελετών για την ένταξη 

έργων στην επόμενη προγραμματική περίοδο όπου και  θα αναζητηθούν και  οι 

απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση τους. Ο Δήμος μας εκτός από τα 

προγράμματα του Φιλόδημος που μέχρι σήμερα έχει υποβάλλει τεχνικό δελτίο και 

συμμετοχή και προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ όπως το έργο που 

βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μεσονήσι, είναι πάντα παρών και προσπαθεί να αξιοποιεί όλες 

τις επιχορηγήσεις και τα κονδύλια. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα κανένα έργο και καμία 

χρηματοδότηση δεν έχει ξεφύγει. 

     Ο Αντιδήμαρχος ΤΥ 

     Άγγελος Γαβαλάς>>  

 

         Στην συνέχεια έδωσε το λόγο στον επικεφαλής της παράταξης ΝΕΑ ΠΝΟΗ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ κ. Πρεκετέ Χρήστο ο οποίος εισηγήθηκε την 

πρόταση της παράταξής του, αναφέροντας τα κάτωθι: 

 

<<Όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα που έρχεται για ψήφιση από τη δημοτική αρχή 

είναι για την παράταξή μας ένα αναξιόπιστο πρόγραμμα στο οποίο εξαγγέλονται μεγάλα 

έργα δίνοντας ψεύτικες ελπίδες στο δημότη προσπαθώντας να λύσουν με σταθερά 
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επικοινωνιακό τρόπο τα καθημερινά προβλήματα της πόλης. Όλοι θα θέλαμε ένα τεχνικό 

πρόγραμμα με όραμα και παλμό για την πόλη μας με έργα όχι μόνο που εξαγγέλονται 

αλλά και γίνονται , δηλαδή με έργα που να έχουν μεγαλύτερο δείκτη απόδοσης και 

υλοποίησης , γιατί αν συγκρίνουμε το τεχνικό πρόγραμμα του 2020 με των περασμένων 

ετών διαπιστώνουμε απόκλιση σε αυτά που προγραμματίζονται με αυτά που υλοποιούνται  

καθώς συγκεκριμένοι κωδικοί μεταφέρονται για χρόνια. Βέβαια ξέρουμε ότι ένα έργο δεν 

διεκπεραιώνεται μέσα στην χρονιά αλλά όχι να έχουμε τόσο μεγάλο μάκρος χρονικό. 

Συνεπώς για ακόμα  μία φορά η εισήγηση της δημοτικής αρχής πέρα από το ότι 

περιγράφει ένα πρόγραμμα φτωχό και άνευρο δεν είναι πραγματική εισήγηση. Απλά είναι 

ένας πίνακας με τίτλους έργων με το εκτιμώμενο κόστος, την πηγή χρηματοδότησής τους, 

χωρίς να υπάρχει αυτό που είδαμε στην συζήτηση των τεχνικών προγραμμάτων, 

ημερομηνία δημοπρατήσεων των εργασιών και πάνω από όλα σε ποιο στάδιο βρίσκεται το 

έργο και ποια θα είναι η πορεία υλοποίησης των έργων, που προβλήθηκε από όλους τους 

δημότες σαν ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ιδιαίτερα σημαντικό αυτό αν αναλογιστούμε ότι οι 

μισοί και πλέον κωδικοί αφορούν συνεχιζόμενα έργα (11 στους 24 κωδικούς). Όπως και 

πέρυσι είχα αναφερθεί στην υπογειοποίηση των εναέριων γραμμών και των στύλων της 

ΔΕΗ, ούτε και στα νεκροταφεία που είναι πάγιο αίτημα και δικό μου αλλά και της 

παράταξης που εκπροσωπώ και ηγούμαι. Όμως θα τοποθετηθώ θετικά ότι θα έπρεπε σε 

μεγαλύτερο βαθμό η δημοτική αρχή να ασχοληθεί με την αντικατάσταση αν όχι του 

συνόλου  του μεγαλύτερου μέρους των λαμπτήρων με led. Mε τα led θα εξοικονομήσουμε 

το 70% σε ενέργεια πράγμα που θα μας έδινε ένα σημαντικό αβαντάζ στην εξοικονόμηση 

και στην περαιτέρω μείωση των δημοτικών τελών. Και βλέπουμε πράγματι γενναία 

βήματα που γίνονται σε άλλους δήμους όπως στο Δήμο Ιωαννίνων που προχωρούν σε 

μόχλευση του ιδιωτικού τομέα αλλά εδώ τον ιδιωτικό τομέα τον φοβόμαστε ενώ τον 

φέρνουμε από την πίσω πόρτα όσον αφορά το πράσινο. Δεν υπάρχει κανένας κωδικός που 

αφορά σε άμεσες παρεμβάσεις στον Ασύρματο , έστω και μικρού μεγέθους παρεμβάσεις 

που με αγωνία ζητούν οι κάτοικοι του Ασυρμάτου, ζητάνε παγκάκια, βρύση, έναν 

καλύτερο φωτισμό.  Αναφέρεται κωδικός 10.000€  για την τόνωση της τοπικής αγοράς. 

Δεν υπάρχει καμία προσπάθεια χρηματοδότησης για ευρεία ανακατασκευή των 

πεζοδρομίων . Βέβαια είμαστε τυχεροί γιατί έχει γίνει μια «μετάλλαξη» του 

ποδηλατοδρόμου στην οδό Άρτης που από ποδηλατοδρόμος μετατράπηκε αυτόματα σε 

πεζοδρόμιο και πάρκινγκ αυτοκινήτων βέβαια.  Όσον αφορά τα πεζοδρόμια θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν την ανάπτυξη  όσον αφορά την επαγγελματικότητα , την 

εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή. Επίσης, δεν υπάρχει σοβαρή πρόβλεψη για την 

δημιουργία ενός σοβαρού «πάρκινγκ» και βέβαια θα βιαστούν όλοι να πουν για το 

πάρκινγκ στο επικλινές οικόπεδο που έχει δημιουργηθεί στο κέντρο το οποίο εγκυμονεί 

αρκετούς κινδύνους , είναι δύσκολα προσβάσιμο , αντίθετα μειώνει με τις θέσεις πάρκινγκ 

που  επιφέρει μεγαλύτερα προβλήματα στους επαγγελματίες του κέντρου του Αγίου 

Δημητρίου  και βέβαια όλη αυτή η διαμόρφωση προέρχεται από άτομο το οποίο 

παλιότερα είχε απωλέσει την ευκαιρία για την δημιουργία του υπόγειου γκαράζ στην 

κεντρική πλατεία του Αγίου Δημητρίου που τώρα είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου 

Δημητρίου. Αυτό το έργο θα γινότανε παλιά και με χρηματοδότηση. Ευκαιρίες οι οποίες 

πέρασαν και δυστυχώς  χαθήκανε και βέβαια τώρα βλέπουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που 

έχει υλοποίηση ορισμένων έργων , αν μπορούμε να πούμε υλοποίηση την αίθουσα Μελίνα 

Μερκούρη όπου προσπαθούν σε τελειωμένο έργο να βάλουνε τώρα και τα ηχητικά. Δεν 

μπορώ να μην κάνω αναφορά και στο δημοτικό στάδιο που μπαίνουμε στον δεύτερο 

χρόνο που είναι σκαμμένο. Ευτυχώς που σε πρόσφατες διαβουλεύσεις έχουμε πάλι άλλη 

μία υλοποίηση και ανέφερε η δήμαρχος ότι το 2021 θα έχουμε και μακετοποίηση του 

δημοτικού κολυμβητηρίου και να τη βάλουμε δίπλα στην μακέτα του Ασυρμάτου. 

Φοβόμαστε πάρα πολύ τις παρεμβάσεις στην περιοχή Αργοστολίου και Πάρου με τα 

μεγάλα πεζοδρόμια, αυτό που λέτε βιώσιμη κινητικότητα, μήπως επιφέρει αρκετά μεγάλη 

επιβάρυνση στους επαγγελματίες και τους περίοικους. Για τα έργα της Κολοκοτρώνη και 

Πριάμου ήταν διαχρονικές οι αντιρρήσεις της παράταξής μου και μάλιστα μια κυρία μου 

είπε ότι της δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στην κίνηση τα κυματοειδή 

πεζοδρόμια  . Δεν θα αναφερθώ στα κυματοειδή μεγάλα πεζοδρόμια ούτε στο ζιγκ ζαγκ 
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του δρόμου, αλλά στην καθίζηση κάποιων σημείων του οδοστρώματος όπως Πριάμου και 

Ρόμπερτ Κέννεντυ. Επίσης μένει ανοικτό το θέμα της διαπλάτυνσης της Αγίου Δημητρίου 

με το οποίο έχουμε περιπέσει ως Δήμος σε ένα βάλτο διαιωνίζοντας τα προβλήματα που 

προκαλούνται σε όσους διασχίζουν το Δήμο αλλά πολύ περισσότερο  στους επαγγελματίες  

και περιορίζει κατά έντονο  τρόπο την επαγγελματική δραστηριότητα. Ένα τέτοιο τεχνικό 

πρόγραμμα δεν κινείται σε αναπτυξιακή κατεύθυνση, δεν προάγει την ισονομία. Άρα δεν 

μπορεί να γίνει δεκτό από την παράταξή μας. Θέλουμε μεγαλύτερο δείκτη υλοποίησης 

των έργων.  

Ανέγνωσε τις προτάσεις τους όπως αποτυπώνονται στο υπ’ αρ. πρωτ. 40333/26-11-2019 

έγγραφο της παράταξής τους>> 

     

        Κατόπιν η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  οι οποίοι 

έθεσαν τις ερωτήσεις τους τόσο επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής όσο και 

επί της ενναλακτικής πρότασης που κατέθεσε η παράταξη ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ  , τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα και διατύπωσαν τις 

προτάσεις τους,. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν   αντιρρήσεις των,  κατεγράφησαν 

αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

            Ακολούθως  η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του  

1) την 272/2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

2) την 1/2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης, 

3) την 19/2019  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και  όλα τα σχετικά έγγραφα 

που αναφέρονται σε αυτές, 

4) την εναλλακτική πρόταση της παράταξης ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ καθώς και την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της εν λόγω 

πρότασης 

5) τις τοποθετήσεις και ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων έτσι όπως αυτές 

καταγράφονται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, 

6) καθώς και τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τη σύνταξη προϋπολογισμού 

και του Τεχνικού Προγράμματος (των άρθρων 155-159 & 206 παρ. 4 & 208  του Ν. 

3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 και 266 του Ν.3852/2010,  τις διατάξεις του 

άρθρου 77 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018  και 

του Ν. 4623/2019,  του άρθρου 64 του Ν.4270/2014,  την ΚΥΑ οικ.55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 

3054/Β΄/29.7.19), το υπ’ αρ. πρωτ. 1564/25-10-2019 έγγραφο περί παροχής γνώμης του  

Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή 

καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά έθεσε σε ψηφοφορία κατ’ 

αντιπαράθεση, τόσο την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής όσο και την εναλλακτική 

πρόταση που κατέθεσε η παράταξη ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ, κατά την οποία έλαβαν :   

 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

1)  ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΟΕ 272/2019) για την 

έγκριση – ψήφιση του τεχνικού προγράμματος για το 2020: 20 ΥΠΕΡ (κ.κ. Αδαμόπουλος, 

Αλεξίου, Ασημακοπούλου, Βαμβακούσης, Γαβαλάς, Διαβολίτσης, Θάνου, Καντζέλη, 

Κουτσανδρέας, Μπαντούνας, Μπαζιώνης, Μπέλλος, Παναγόπουλος, Σιουμπάλα, 

Σοφιανόπουλος, Συρράκος, Χατζηδημητρίου, Κουτσοβασίλης, Αντιμισάρη, Σταματάκης).  

 

2) ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. ΠΡΩΤ. 40333/26-11-2019 ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΝΕΑ 

ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ) για την έγκριση – ψήφιση του 

τεχνικού προγράμματος για το 2020: 8 ΥΠΕΡ (κ.κ. Πρεκετές, Αδαμοπούλου , Αχουλιά, 

Βαζαίος,  Κοκοτσάκης, , Μπάντος, Ταμπακόπουλος,  Χάλαρη). 

 

3)  και 6 ΚΑΤΑ  (κ.κ. Δήμου διότι στο τεχνικό πρόγραμμα φαίνεται να συνδέεται η πολιτική 

που εφαρμόζει ο Δήμος με την πολιτική που εφαρμόζει το κράτος, συνεχίζεται η 

ανεπαρκής κρατική χρηματοδότηση, ο Δήμος βασίζεται σε ίδια έσοδα που προκύπτουν 
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από φόρους και τέλη, διότι από το τεχνικό πρόγραμμα λείπουν βασικά έργα για 

αντιπλημμυρική προστασία, για αντισεισμική θωράκιση, για προσεισμικό έλεγχο, ο 

Ασύρματος δεν υπάρχει στα έργα αλλά στον προϋπολογισμό ως δράση για την 

αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, διότι δεν θίγεται η ουσία της πολιτικής που 

εφαρμόζεται και δεν υπάρχει καμία διεκδίκηση για σημαντικά έργα που θα καλύψουν τις 

σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, διότι μόνο τα ποσά από το πρόγραμμα Φιλόδημος δεν αρκούν 

για να καλύψουν τόσο σοβαρές ανάγκες, διότι το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ακολουθείται 

περιορίζει στο να πηγαίνουν τα χρήματα εκεί που χρειάζεται ο λαός, κά,, Σκιαδιώτη διότι 

από την ιεράρχηση και τις προτεραιότητες που αποτυπώνονται στο τεχνικό πρόγραμμα 

φαίνεται η πολιτική που ακολουθεί η διοίκηση, διότι καμία από τις δύο προτάσεις δεν 

ανταποκρίνονται στις λαϊκές ανάγκες, διότι θεωρεί ότι η διοίκηση θέλει να αναδείξει τον 

Άγιο Δημήτριο ως ένα δρόμο για τα μεγάλα έργα που θα γίνουν στο Ελληνικό, διότι δεν 

υπάρχει καμία μέριμνα για τις ουσιαστικές ανάγκες που έχουν οι λαϊκές οικογένειες και 

αυτό φαίνεται διότι δεν υπάρχει έργο που να αφορά τον Ασύρματο, τα σχολεία, τα 

νηπιαγωγεία, έργα για το ρέμα και τις κοινωνικές δομές, κά, Αρβανιτάκης διότι έχει 

κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά στις  αρχές που διέπουν το τεχνικό πρόγραμμα, , διότι 

τα υπό εκτέλεση έργα του τεχνικού προγράμματος για το 2019 μας δημιουργούν μια 

ανησυχία για το πως θα πάει το 2020, διότι δύο έργα στο τεχνικό πρόγραμμα εγγράφονται 

με το πλήρες κόστος τους που προφανώς δεν θα εξαντληθεί όλο το ποσό στο 2020 άρα 

ουσιαστικά είναι αρκετά χαμηλό το  ποσό του τεχνικού προγράμματος για το 2020, διότι 

πληθώρα έργων μεταφέρονται από το ένα έτος στο άλλο εδώ και πολλά χρόνια και δεν 

εκτελούνται, τα έργα που εκτελούνται είναι κάποια αποσπασματικά έργα που δεν 

διέπονται από κάποια συγκεκριμένη στρατηγική και δηλώνουν τα μείζονα θέματα της 

πόλης για το τι λείπει από το τεχνικό πρόγραμμα,  διότι είναι τεράστιο το πρόβλημα 

έλλειψης σχολικής στέγης, διότι δεν προετοιμάστηκε ο Δήμος για την δίχρονη προσχολική 

αγωγή (νηπιαγωγεία), διότι δεν υπάρχουν μελέτες για αντισεισμική προστασία και για 

εξοπλισμό των σχολείων, διότι στερείται στρατηγικής ο Δήμος,  διότι δεν υπάρχει 

προγραμματισμός για μελέτες ώστε να διεκδικηθούν χρηματοδοτήσεις, διότι το 2015 που 

το τεχνικό πρόγραμμα ήταν περίπου 11.800.000€ με ίδια περίπου ταμειακά διαθέσιμα δεν 

έγιναν μείζονα έργα όπως σχολεία , παιδικοί σταθμοί , φωτοβολταϊκά σε δημοτικά κτίρια, 

διότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι κατακερματισμένο, διότι όταν ξέρουμε ότι κάποια έργα 

θα καθυστερήσουν μπορούμε να υλοποιούμε άλλα, κά, Αβραμίδου, Λασκαρίδης, 

Κοτσόπουλος) 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 191 του Ν. 4555/2018 «…Η πρόταση που συγκεντρώνει 

την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και το 

εγκεκριμένο έργο του προς ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος….». 

 

Κατά συνέπεια ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ 

272/2019), η οποία : 

 

Εγκρίνει  –  ψηφίζει   το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγίου Δημητρίου 

Αττικής οικονομικού έτους 2020 ύψους  6.135.002,00€, το οποίο έχει  ως 

κάτωθι:  

                                                    ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020 

Κωδικός 
Εξόδου 

Περιγραφή Χρηματοδότηση Ψηφισθέντα 
2020 

Παρατηρήσεις 

Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 

30.7311.01 
Μετατροπή παλαιού  3ου  ΔΣ σε παιδικό 
σταθμό ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 

ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

30.7311.02 
Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην 
περιοχή Αγ.Βασιλείου ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 

ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άδρευσης και αποχέτευσης 
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25.7312.07 
Επείγουσες αντιπλημμυρικές 
αποκαταστάσεις ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 20.000,00 ΝΈΟ 

30.7312.08 Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 6.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης (κατασκευή) 

30.7321.34 
Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο 
Δημοτικό Γυμναστήριο συνεχ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 380.200,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

Πλατείες πάρκα παιδότοποι (κατασκευή) 

64.7322.03 
Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου 
τμήματος Ο.Τ.1080  (Ξάνθης) 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 163.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

64.7322.05 
Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών για 
τοποθετηση εξοπλισμου 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 300.000,00 ΝΈΟ 

64.7322.02 

Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ 
των οδών Αργοστολίου - Βαμβακάρη - 
Μακρυγιάννη 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 295.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

35.7322.36 

Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρων 
μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου,Οθωνος, 
Κολοκοτρώνη Βοτανικού Κήπου ΣΑΤΑ 142.200,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

Οδοί-οδοστρώματα (κατασκευή) 

30.7323.01 
Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ 
σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.000,00 ΝΈΟ 

30.7323.02 

Διεύρυνση χώρων κίνησης πεζών και 
βελτίωση φωτισμού στην οδό 
Κολοκοτρώνη 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 50.500,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

30.7323.03 

Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση 
τμημάτων οδών πέριξ Σταθμού Μετρό 
Αγίου Δημητρίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2.130.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

30.7323.05 Ανάπλαση οδού Λιδωρικίου ΣΑΤΑ 10.000,00 ΝΈΟ 

30.7323.08 
Ανακατασκευή τμήματος οδού 
Μακρυγιάννη ΣΑΤΑ 10.000,00 ΝΈΟ 

30.7323.29 

Διαπλάτυνση της Λεωφόρου 
Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως 
Γράμμου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 885.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

Πεζοδρόμια (κατασκευή) 

30.7324.02 

Ανακατασκευή πεζοδρομίων  στις οδούς 
Αργοστολίου - Πάρου κλπ για την ασφαλη 
κίνηση των πεζών ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.000,00 ΝΈΟ 

30.7324.04 
Ανάδειξη - ανάπλαση Κέντρου γειτονιάς 
επί της οδού Ασημακοπούλου κ.λπ. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.000,00 ΝΈΟ 

30.7324.05 
Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της 
τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου ΣΑΤΑ 10.000,00 ΝΈΟ 

Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης (κατασκευή) 

30.7325.03 
Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων 
κ.λ.π. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 35.000,00 ΝΈΟ 

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως (συντήρηση) 

30.7331.07 Συντήρηση Επισκευή Σχολείων 2018 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 211.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

30.7331.11 Συντήρηση Επισκευή Σχολείων ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 10.000,00 ΝΈΟ 

Οδοί - οδοστρώματα (συντήρηση) 

30.7333.03 
Δημιουργια ασφαλών σχολικών 
δακτυλίων 2019 ΣΑΤΑ 10.000,00 ΝΈΟ 

30.7333.11 Συντήρηση οδών ΣΑΤΑ 10.000,00 ΝΈΟ 

Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως (συντήρηση) 

45.7336.01 Κατασκευή νέων τάφων 2017 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 30.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

΄Εργα και δράσεις απο χρηματοδοτησεις του Εθνικου Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  (ΕΣΠΑ) 

60.7341.02 
Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση 
της περιοχής Mεσονήσι ΕΣΠΑ  995.100,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 
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30.7411.02 

Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου 
χώρου στο Ο.Τ.2116 κ΄2117 

ΣΑΤΑ 300.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

30.7413.03 

Οριστική μελέτη ,μελέτη εφαρμογής και 
τευχη δημοπράτησης για το εργο 
Ανάπλαση πάρκου Ελ. Βενιζελου 
(Ασύρματος) συνεχ 

ΣΑΤΑ 77.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

30.7413.10 

Γεωλογική μελέτη για την Επανέγκριση 
Ρυμοτομικού Σχεδίου Περιοχής ΔΕΗ 
Δήμου Αγίου Δημητρίου ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 3.000,00   

30.7413.11 

Υδρολογική μελέτη για την Επανέγκριση 
Ρυμοτομικού Σχεδίου Περιοχής ΔΕΗ 
Δήμου Αγίου Δημητρίου ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 3.000,00   

30.7413.12 

Περιβαλλοντική μελέτη για την 
Επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου 
Περιοχής ΔΕΗ Δήμου Αγίου Δημητρίου ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 3.000,00   

30.7413.46 
Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις 
και πράξεις αναλογισμού ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 25.000,00 ΝΈΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ   6.135.002,00   

 

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Βρεττός 

(απεβλήθη), Γρίλλιας Γιαννέζος,  Δούρου ,  Παπαδακάκης,  Βαζαίου ,  

Μαλαθούνης (απεβλήθη) .  

 

Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμό  415/02-12-2019.    
Μετά  από  αυτά  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής : 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                      ΜΕΛΗ 

ΚΑΝΤΖΕΛΗ   ΕΛΕΝΗ                                                                  ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ 

Ακριβές απόσπασμα 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 
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