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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμό 23/2021
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 146/2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για έγκριση – ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους
2022 του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
Στον Άγιο Δημήτριο σήμερα , στις 13 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου
32503/85/09-12-2021 έγγραφη πρόσκληση
της Προέδρου του. 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 37 μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΑ
1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. (τηλεδιάσκεψη)
2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β. (τηλεδιάσκεψη)
3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. (τηλεδιάσκεψη)
4 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ. (τηλεδιάσκεψη)
5 ΓΑΒΑΛΑΣ Α.
6 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ. (τηλεδιάσκεψη)
7 ΘΑΝΟΥ Μ. (τηλεδιάσκεψη)
8 ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.
9 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.
10 ΜΑΘΑΣ Ι. (τηλεδιάσκεψη)
11 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π. (τηλεδιάσκεψη)
12 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. (τηλεδιάσκεψη)
13 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ. (τηλεδιάσκεψη)
14 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. (τηλεδιάσκεψη)
15 ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο. (τηλεδιάσκεψη)
16 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. (τηλεδιάσκεψη)
17 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. (τηλεδιάσκεψη)
18 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ (τηλεδιάσκεψη)
19 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. (τηλεδιάσκεψη)

ΑΠΟΝΤΑ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (τηλεδιάσκεψη)
ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι. (τηλεδιάσκεψη)
ΧΑΛΑΡΗ Α. (τηλεδιάσκεψη)
ΔΗΜΟΥ Π.
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.
ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.
ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. (τηλεδιάσκεψη)
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ. (τηλεδιάσκεψη)
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α. (τηλεδιάσκεψη)
ΒΑΖΑΙΟΥ Β. (τηλεδιάσκεψη)
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ (τηλεδιάσκεψη)
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α
ΒΑΖΑΙΟΣ Μ. (τηλεδιάσκεψη)
ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π. (τηλεδιάσκεψη)

1 ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.
2 ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.
3 ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ ΕΜ.
4 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.

εκ των οποίων οι έντεκα (11) δημοτικοί σύμβουλοι συμμετείχαν με φυσική παρουσία και
οι είκοσι έξι (26) με τηλεδιάσκεψη.
Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου
Αικατερίνη.
Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε
νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μικτά, με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό
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ατόμων αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο
εξάμηνο τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων (παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της
υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22-10-21) και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67
του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.
4682/2020 (Α’ 76), στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’ αριθμ.
446/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που έχει ως εξής:
<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμό 50/2021
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 446/2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕ ΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την σύνταξη Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 του
Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 7 του μήνα
Δεκεμβρίου έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε
Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από
την αριθμό πρωτοκόλλου 31754/84/02-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) 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
2
3
4
5
6
7
8

Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος
Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος
B. Kουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος (Τηλεδιάσκεψη)
X. Mπέλλος, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη)
Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη)
Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη)
Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη)
X. Πρεκετές, Τακτικό μέλος (τηλεδιάσκεψη)

1 Α. Γιαννέζος

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου
Αικατερίνη.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μικτά, με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό
ατόμων αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο
εξάμηνο τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων (παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της
υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22-10-21) και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67
του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.
4682/2020 (Α’ 76), καθώς και το ΦΕΚ 5401/Β’/20-11-2021, στο πλαίσιο λήψης μέτρων
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αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου,
εισηγούμενη το 1Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
α) την υπ' αριθμ. 30474/22-11-2021 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 2022, η οποία
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 μικτά.
β) την 1/2021 απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης,
γ) την υπ' αριθμ. 15/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας, η οποία
συνεδρίασε κατόπιν της υπ' αριθμ 31945/03-12-2021 πρόσκλησης, η οποία έχει ως εξής:
<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Άγιος Δημήτριος: 03.12.2021
Συνεδρίαση 15η
Αριθμός Απόφασης 15

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022
Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 03 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00 συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από την από
31945/03.12.2021 πρόσκληση της Δημάρχου – Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/07.06.2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Παρόντες στη Συνεδρίαση :
1. Δήμαρχος : Μαρία Ανδρούτσου Πρόεδρος της Ε.Ε.
2. Ιωάννης Παναγόπουλος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Άγγελος Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Αναστάσιος Αδαμόπουλος, Αντιδήμαρχος Πρασίνου
5. Σπήλιος Διαβολίτσης, Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής
6. Χαράλαμπος Μπέλλος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
7. Βασίλειος Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρεί η υπάλληλος με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ του Δήμου, Μαρίνα Γιαβρούτα.
Στη Συνεδρίαση μετέχουν η κα Ελένη Καντζέλη, Πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου καθώς και η
Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Ελένη Χαλβατζά.
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.
55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291 Β΄/26.07.2021) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
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των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης», το
πρακτικό 2/2021 της Επιτροπής Διαβούλευσης, καθώς και το προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους
2022 και ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με το θέμα.
Ακολούθησε συζήτηση και διατυπώθηκαν προτάσεις των Aντιδημάρχων αναφορικά με το προσχέδιο του
τεχνικού προγράμματος έτους 2022.

Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της :
1.Το ανωτέρω προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος
2.καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις
Μετά από συζήτηση :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2022, 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 :
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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 2022.
Αρχικά το λόγο πήρε η κα Δήμαρχος η οποία διόρθωσε το ποσό σε δύο ΚΑ του
Τεχνικού Προγράμματος , ως κάτωθι:
ΚΑ 30.7326.05 «Κατασκευή ηχοπετασμάτων για μείωση θορύβου» από 25.000€ σε
38.120€ και
ΚΑ64.7411.02 «Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ 2116 & 2117»
από 200.000€ σε 175.000€.
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.
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4555/2018 και του Ν. 4623/2019, του άρθρου 64 του Ν.4270/2014, την ΚΥΑ οικ.
55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291 Β΄/26.07.2021) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της
7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης», μετά από συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά (κ.κ. Πρεκετές , Αχουλιά οι οποίοι θα τοποθετηθούν στη
συνεδρίαση του ΔΣ)
Συντάσσει το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 του Δήμου Αγίου Δημητρίου
που ανέρχεται στο ποσόν των 8.204.641,00€, το οποίο θα υποβληθεί περαιτέρω μαζί με
τον Προϋπολογισμό για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, και το οποίο έχει ως εξής:
ΚΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

αα
1 25.7312.07 Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών
2 30.7311.01 Μετατροπή παλαιού 3ου ΔΣ σε παιδικό σταθμό

Π/Υ 2022
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
10.000,00
1,00

Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή

3 30.7311.02 Αγ.Βασιλείου
4 30.7311.40 Κατασκευή σκιάστρου για το Δημοτικό Στάδιο

1,00
74.000,00

Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου

5 30.7312.01 Ανάπλαση Πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος)
6 30.7312.08 Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων

8.500,00
40.000,00

Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο

7 30.7321.34 Δημοτικό Γυμναστήριο συνεχ.
8 30.7322.02 Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου Ο.Τ. 1217

605.000,00
74.000,00

Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς

9 30.7323.01 αυξημένης κυκλοφορίας

1,00

Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών

10 30.7323.03 πέριξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου
11 30.7323.05 Ανάπλαση οδού Λιδωρικίου

365.050,00
1,00

Ανακατασκευή τμήματος οδού Μακρυγιάννη και

12 30.7323.08 Κατσίμπα
13 30.7323.11 Επιισκευή οδών ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμων κλπ

100.000,00
74.400,00

Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από

14 30.7323.29 Θεομήτορος έως Γράμμου

1.600.000,00

Ανακατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Αργοστολίου -

15 30.7324.02 Πάρου κλπ για την ασφαλη κίνηση των πεζών

1.000,00

Ανάδειξη - ανάπλαση Κέντρου γειτονιάς επί της οδού

16 30.7324.04 Ασημακοπούλου κ.λπ.

1.000,00

Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς

17 30.7324.05 στην οδό Ασυρμάτου

246.711,00

18 30.7326.05 Κατασκευή ηχοπετασμάτων για μείωση θορύβου
19 30.7331.11 Συντήρηση Επισκευή Σχολείων

38.120,00
100.000,00
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20 30.7333.03 Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων
21 30.7333.07 Διαμόρφωση οδού 'Αλκη Αργυριάδη

350.000,00
10.000,00

Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς

22 30.7333.08 κυκλοφορίας

1,00

Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων

23 30.7333.09 πεζών φωτεινών σηματοδοτών
24 30.7333.11 Συντήρηση οδών

50.000,00
730.000,00

Ανακατασκευή και επέκταση δικτύου αποχέτευσης

25 30.7334.10 ομβρίων επί της οδού Κορυτσάς

74.000,00

Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών

26 35.7322.02 Αργοστολίου - Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη
27 45.7336.02 Κατασκευή νέων τάφων

300.000,00
1.000,00

Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής

28 60.7341.02 Mεσονήσι
29 64.7322.03

294.000,00

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

30.000,00

Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών για τοποθετηση

30 64.7322.05 εξοπλισμου

31 64.7323.02

141.000,00

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση
και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες του
Δήμου Αγ.Δημητρίου

431.500,00

Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών

32 64.7336.01 εγκαταστάσεων του Δήμου

600.000,00

Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων

33 64.7341.02 Δήμου Αγίου Δημητρίου

34 30.7413.03
35 30.7413.60

1.152.000,00

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

9.854,00
15.000,00

Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις και πράξεις

36 30.7413.46 αναλογισμού

15.000,00

37 30.7413.66 Μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής ΔΕΗ.

38 30.7413.80

1,00

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου Κατασκευή,
Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του
Δήμου Αγίου Δημητρίου

6.500,00

Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο

39 64.7411.02 Ο.Τ.2116 κ΄2117

175.000,00

Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων

40 64.7412.02 πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας
ΣΥΝΟΛΟ

482.000,00
8.204.641,00

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό 446/0712-2021 και υπογράφεται ως εξής:
6
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Τα Μέλη
Α. Γαβαλάς
Β. Κουτσοβασίλης
Χ. Μπέλλος
Ι.Παναγόπουλος
Β. Κουτσανδρέας
Μ. Αχουλιά
Χ. Πρεκετές

Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ>>
Αρχικά η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ.
Γαβαλά Άγγελο ο οποίος εισηγήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα, θέτοντας υπόψη του
Σώματος την εισηγητική έκθεση του Τεχνικού Προγράμματος και ενημερώνοντας το,
αναλυτικά για τα έργα που εγγράφονται σε αυτό, ως κάτωθι:
<<

Εισηγητική έκθεση για το ΤΠ 2022

Η έννοια της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αποτελεί κεντρική επιλογή της στρατηγικής
μας για την ανάπτυξη του Αγίου Δημητρίου τα επόμενα χρόνια και βασική
δέσμευση λειτουργίας του Δήμου σε πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας και σεβασμού
στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και το περιβάλλον.
Αυτά σημαίνουν δράσεις για
 την ορθή διακυβέρνηση και την οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου
 την ανεύρεση πρόσθετων οικονομικών πόρων
 τη διασφάλιση των τοπικών εσόδων
 την περικοπή αλόγιστων δαπανών
 την εναρμόνιση στα σύγχρονα πρότυπα ελεγκτικών διαδικασιών και
 την υιοθέτηση καινοτόμων εφαρμογών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών
Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης σχεδιάζουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων
που θα υλοποιηθούν στην πόλη του Αγίου Δημητρίου κατά το έτος 2022 και εξής.
Η βιώσιμη πόλη προϋποθέτει:
 λειτουργικές και αισθητικά αναβαθμισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις
 ορθά συντηρημένο και σηματοδοτημένο οδικό δίκτυο
 απόκτηση και αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου
Το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2022 περιλαμβάνει έργα που συνεχίζονται, έργα
που συμβασιοποιήθηκαν και ξεκινούν, καθώς και κωδικούς για νέα έργα, για τα
οποία είτε υπάρχουν μελέτες είτε εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία.
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Συμβασιοποιημένα έργα – μελέτες
(Συνεχιζόμενα)


Διαπλάτυνση και διαμόρφωση λεωφόρου Αγίου Δημητρίου
Το έργο περιλαμβάνει:
o Κατασκευή αγωγού ομβρίων για την αντιπλημμυρική θωράκιση της
κεντρικής λεωφόρου
o Ανακατασκευή
πεζοδρομίων
με
βιοκλιματικά
υλικά
και
δενδροφύτευση
o Δημιουργία νησίδας με φωτισμό led και κατάλληλη φύτευση για την
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων
o Διαμόρφωση θέσεων παρόδιας στάθμευσης ανά κατεύθυνση για τη
διευκόλυνση της εμπορικής δραστηριότητας
o Δημιουργία κόμβων με φωτεινούς σηματοδότες και διαβάσεις πεζών
και λωρίδες αριστερής στροφής στους κόμβους

και επιχορηγείται από την Περιφέρεια Αττικής.
ΚΑ
Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός

30.7323.29



Διαπλάτυνση
της Λεωφόρου
Αγ. Δημητρίου
από
Θεομήτορος
έως Γράμμου
(Συνεχιζόμενο
/
Έναρξη
Ιανουάριος
2021).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

5.385.000

Σύμβαση

Εγγραφή
2022

2.725.314,22

1.600.000

Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση οδών πέριξ σταθμού μετρό
«Άγιος Δημήτριος»
Το έργο περιλαμβάνει:
o Διαμόρφωση της εισόδου της πόλης με ανάπλαση του κοινοχρήστου
χώρου Βουλιαγμένης και Πριάμου
o Όλοι οι οδοί που περιλαμβάνονται μεταξύ των οδών Πριάμου,
Μετσόβου, Ελ. Βενιζέλου, Καφαντάρη, Όθωνος διαμορφώνονται με
διαπλάτυνση - ανακατασκευή πεζοδρομίων, παρόδια στάθμευση
ΜΟΝΟ για κατοίκους, φωτισμό led και φύτευση
o Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στη συμβολή των οδών Πριάμου
και Αμαλίας για skate
o Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην οδό Ελ. Βενιζέλου
και επιχορηγείται από την Περιφέρεια Αττικής.

ΚΑ

Περιγραφή

30.7323.03

Περιβαλλοντική
αναβάθμισηανάπλαση
τμημάτων
οδών πέριξ

Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

4.245.000

Σύμβαση

Εγγραφή
2022

1.765.010,04

365.050
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Σταθμού
Μετρό Αγίου
Δημητρίου
(Συνεχιζόμενο
/ Εκτελείται).



Περιβαλλοντική Αναβάθμιση - Ανάπλαση της περιοχής «Μεσονήσι»
(ΚΑ 60.7341.02)
Το έργο περιλαμβάνει:
o Βιοκλιματική ανάπλαση πεζοδρομίων και δικτύου πεζοδρόμων με
κατάλληλη φύτευση
o Δημιουργία χώρων αναψυχής, περιπάτου και στάσης
o Σχεδιασμός των παρόδιων φυτεύσεων, ώστε να συμβάλλουν στην
αισθητική και λειτουργική ανάδειξη του χώρου
o Εγκατάσταση σύγχρονου ηλεκτροφωτισμού τεχνολογίας led.

και χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ
– ΕΣΠΑ).
ΚΑ
Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή
2022

60.7341.02



Περιβαλλοντική
αναβάθμιση ανάπλαση της
περιοχής
Mεσονήσι
(Συνεχιζόμενο
/ Εκτελείται).

ΕΣΠΑ

2.500.000

995.079,63

294.000

Δημιουργία Πάρκου Οικογένειας στον κοινόχρηστο χώρο 3
στρεμμάτων που αποκτήθηκε (Αργοστολίου - Βαμβακάρη Μακρυγιάννη, ΟΤ 1175Α)
Το έργο περιλαμβάνει:
o Χωροθέτηση δύο παιδικών χαρών (νηπίων και παίδων) εντός
τμήματος του δεντροφυτεμένου χώρου
o Χώρος αναψυχής με σιντριβάνι και καθιστικό
o Ενσωμάτωση παρεμβάσεων που αφορούν την προσβασιμότητα
Ατόμων με Αναπηρίες
o Δημιουργία κυκλικής διαδρομής περιπάτου – ποδηλάτου γύρω από
την περιοχή ανάπλασης – με την διάνοιξη του νότιου πεζοδρόμου
o Χώρο υπαίθριας άθλησης και ποδηλατοστάσιο
o Φωτισμό led
o Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στάσης επί των οδών
Μακρυγιάννη και Αργοστολίου.

και χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.
ΚΑ
Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή
2022
35.7322.02

Ανάπλαση
κοινοχρήστου
χώρου μεταξύ
των οδών
Αργοστολίου -

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

840.500

363.855,31

300.000
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Βαμβακάρη –
Μακρυγιάννη
(Συνεχιζόμενο
/ Εκτελείται).



Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου τμήματος του Ο.Τ. 1080 (Οδός
Ξάνθης)
ΚΑ

Περιγραφή

64.7322.03



Διαμόρφωση
κοινόχρηστου
χώρου
τμήματος
Ο.Τ.1080
(Ξάνθης)
(Συνεχιζόμενο
/ Εκτελείται).

Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή
2022

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

296.000

162.259,48

30.000

Μελέτη Κολυμβητηρίου και διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου
(περιοχή ΕΚΤΕΛ)

ΚΑ

Περιγραφή

64.7411.02

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

Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή
2022

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

1.449.487

340.671

175.000

Βιώσιμη κινητικότητα και Τεχνικό
Πρόγραμμα 2022
Έχοντας εντάξει το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), που χρηματοδοτείται
από το Πράσινο Ταμείο με 86.000 € και έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση της
προσβασιμότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων στον προϋπολογισμό,
συνδέουμε έργα που εκτελούνται ή πρόκειται να ξεκινήσουν, όπως είναι η
Διαπλάτυνση της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, η Ανάπλαση της περιοχής γύρω
από το σταθμό μετρό “Άγιος Δημήτριος” και η Ανάπλαση της περιοχής αμιγούς
κατοικίας (Μεσονήσι), που προαναφέραμε, με νέα έργα όπως είναι:
ΚΑ

Περιγραφή

Χρηματοδότ
ηση

Προϋπολο
γισμός

Σύμβαση

Εγγραφή
2022

30.7324.05

Αστικές παρεμβάσεις για την
τόνωση της τοπικής αγοράς

ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ

546.882,27

246.711

246.711

10

ΑΔΑ: 6ΞΣΜΩ63-Ψ39

στην οδό Ασυρμάτου.
(Συνεχιζόμενο).
30.7323.08

30.7323.11

30.7333.09

70.6262.04

30.7333.07

Ανακατασκευή τμήματος
οδού Μακρυγιάννη και
Κατσίμπα.
Επισκευή οδών ήπιας
κυκλοφορίας, πεζόδρομων
κ.λπ.
Διαγραμμίσεις λεωφορειακών
δρόμων και διαβάσεων
πεζών, φωτεινών
σηματοδοτών
Επείγουσες εργασίες άρσης
επικινδυνότητας και
αποκατάστασης φθορών και
βλαβών οδών Πόντου,
Υψηλάντου (Συνεχιζόμενο).
Διαμόρφωση οδού Άλκη
Αργυριάδη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

1.519.620

Νέο

100.000

ΣΑΤΑ

Αναμονή

Νέο

74.400

ΣΑΤΑ

74.400

Νέο

46.128

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

55.000

Νέο

55.000

10.000

Επίσης, στον ΚΑ 30.7323.01 • «Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε
οδούς αυξημένης κυκλοφορίας», έχει γίνει ενδεικτική εγγραφή με 1€, για την
υλοποίηση του έργου, προϋπολογισμού 300.000 €, σύμφωνα με τη μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας και αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης από την Περιφέρεια
Αττικής.
Για την υποστήριξη των παρεμβάσεων Ασφαλούς και Βιώσιμης Κινητικότητας
στην πόλη, έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2022 προμήθειες, όπως
ενδεικτικά είναι:
 ΚΑ 30.7135.03 • Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ για την εφαρμογή
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (με προτεραιότητα στην οριζόντια και κάθετη
οδική σήμανση πέριξ σχολικών εγκαταστάσεων)
• 37.200 €
 ΚΑ 30.7135.04 • Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίου, πλατειών και
οδοστρώματος
• 25.000 €
 ΚΑ 30.7135.26 • Προμήθεια βομβητών για φωτεινούς σηματοδότες για την
προσβασιμότητα
ατόμων με προβλήματα όρασης
• 5.000 €

ΚΑ

64.7322.05

Περιγραφή
Διαμόρφωση
χώρων
παιδικών χαρών
για τοποθέτηση
εξοπλισμού
(Συνεχιζόμενο).

ΕΡΓΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή
2022

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

366.000

168.872,90

Το έργο αυτό είναι σε συνδυασμό με την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών,
που συμβασιοποιήθηκε στα 334.414 € και χρηματοδοτείται με 244.000 € από το
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και με 90.414 € από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ, ήδη εκτελείται και
αφορά στις παιδικές χαρές:
o Πόντου – Ολύμπου – Σύρου (Ολοκληρώθηκε).
o Ήρας & Λιδορικίου (Ολοκληρώθηκε).
o Κορυτσάς (Εκτελείται).
o Σουλίου – Ζέρβα – Ιοκάστης – Τρικάλων(Ολοκληρώθηκε).
o Μενελάου – Λευκάδος (Ολοκληρώθηκε).
11

141.000

o Κλεάρχου – Μπουμπουλίνας (Συνεχιζόμενο).
o Βεργίνας – Ουρανίας (Συνεχιζόμενο).
ΚΑ

Περιγραφή

35.7135.10

Προμήθεια
οργάνων και
λοιπού
εξοπλισμού για
τη δημιουργία
παιδικής χαράς
στο ΟΤ 289
(Καράμπαμπα,
Ανδρέα
Δημητρίου)

ΚΑ

64.7341.02

30.7331.11

30.7333.03

64.7412.02

64.7323.02

ΑΔΑ: 6ΞΣΜΩ63-Ψ39

Χρηματοδότησ
η

Προϋπολογισμ
ός

Σύμβασ
η

Εγγραφ
ή 2022

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

656.034,04

Νέο

560.000

Περιγραφή
Επεμβάσεις
ενεργειακής
αναβάθμισης
σχολικών κτιρίων
(5ο, 9ο, 13ο και
21ο Δημοτικά
Σχολεία)
Συντήρηση Επισκευή
Σχολείων.
Δημιουργία
ασφαλών
σχολικών
δακτυλίων.
Εκπόνηση
μελετών,
υλοποίηση
μέτρων και
μέσων
πυροπροστασίας
(Χρηματοδότηση
276.520 €).
Κατασκευή
ραμπών και
χώρων υγιεινής
για την
πρόσβαση και
εξυπηρέτηση
ΑμεΑ
(Χρηματοδότηση
133.300).

ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός

Σύμβαση

Εγγραφή
2022

ΕΣΠΑ
(ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ)

1.151.094,13

Διαγωνισμός

1.152..000

ΣΑΤΑ σχολείων

Αναμονή

Νέο

100.000

ΣΑΤΑ σχολείων

710.500

Νέο

350.000

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ &
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

481.356,57

Νέο

482.000

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ &
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

431.500

Νέο

431.500

Έχει υποβληθεί στην Περιφέρεια Αττικής μελέτη για χρηματοδότηση με τίτλο
«Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων», προϋπολογισμού 1.147.000 €, που αφορά σε
εργασίες συντήρησης και επισκευής στα εξής σχολεία: 1ο, 5ο, 7ο και 14ο Δημοτικά,
4ο Γυμνάσιο και Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο.
Στο φετινό προϋπολογισμό έχουν ενταχθεί οι παρακάτω δαπάνες, που αφορούν
σε προμήθειες και εργασίες στα σχολεία του Δήμου μας:
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ΚΑ 35.7135.09 • Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών στα
Νηπιαγωγεία • 150.000 €
ΚΑ 30.6699.01 • Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών led στα σχολεία •
115.000 €
ΚΑ 30.6662.27 • Προμήθεια εξαρτημάτων για σχολικές αθλητικές
εγκαταστάσεις • 24.000 €
ΚΑ 30.6261.02 • Εικαστικές παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια • 24.800 €
ΚΑ 30.7135.30 • Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αφύγρανσης στο
7ο Νηπιαγωγείο • 11.540 €







Τα σχολικά κτίρια αποτελούν διαρκή προτεραιότητα και, εκτός των ανωτέρω, έτσι,
όπως κάθε χρόνο, στο φετινό προϋπολογισμό έχει ενταχθεί έκτακτη οικονομική
ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών για την αντιμετώπιση των αυξημένων
αναγκών των σχολείων.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Περιγραφή
Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή
2022

ΚΑ

30.7321.34

25.7312.07

30.7312.08

30.7333.11

30.7326.05

30.7334.10

30.7311.40
30.7322.02

Κατασκευή συνθετικού
χλοοτάπητα στο
Δημοτικό Γυμναστήριο.
(Επαναδημοπράτηση).
Κατασκευή νέων και
ανακατασκευή
προβληματικών αγωγών
αποχέτευσης, ομβρίων
κ.λπ.
Κατασκευή σποραδικών
συνδέσεων
(Συνεχιζόμενο /
Εκτελείται).
Συντήρηση οδών
(Συνεχιζόμενο).
Κατασκευή
ηχοπετασμάτων για
μείωση θορύβων
(Συνεχιζόμενο).
Ανακατασκευή και
επέκταση δικτύου
αποχέτευσης ομβρίων
επί της οδού Κορυτσάς.
Κατασκευή σκιάστρου
για το Δημοτικό Στάδιο
Διαμόρφωση
κοινόχρηστου χώρου
Ο.Τ. 1217 (Ευρώτα).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

603.258,88

Αναμονή

605.000

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Αναμονή

Νέο

10.000

ΣΑΤΑ

74.400

71.424

40.000

ΣΑΤΑ

4.405.170,20

1.286.294

730.000

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

40.424

32.984

38.120

74.000

74.000
74.000

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,

Έχει εγκριθεί αίτημα επιχορήγηση 600.000 € στον ΚΑ 64.7336.01 –
Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων,
προϋπολογισμού 1.197.349 € που αφορά σε δύο υποέργα:
o Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο 7Χ7 (Εθνομαρτύρων &
Κουντουριώτου)
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o Αντικατάσταση περιτοίχισης στο Δημοτικό Στάδιο,
αποπεράτωση κτιρίου αποδυτηρίων και αποπεράτωση των 2
βοηθητικών γηπέδων.

ΚΑ

30.7413.03

30.7312.01

30.7413.46

30.7413.60

30.7413.80

Περιγραφή
Οριστική μελέτη,
μελέτη εφαρμογής &
τεύχη δημοπράτησης
για το έργο
«Ανάπλαση πάρκου
Ελ. Βενιζέλος
(Ασύρματος).
(Συνεχιζόμενο).
Σύνταξη μελέτης
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του έργου
«Ανάπλαση Πάρκου
Ελ.
Βενιζέλος/Ασύρματος».
Συνεχιζόμενο).
Τοπογραφικές μελέτες
για παρεμβάσεις και
πράξεις αναλογισμού.
Σύνταξη
αρχιτεκτονικών
μελετών.
Σύνταξη τευχών
δημοπράτησης του
έργου «Κατασκευή,
Επισκευή και
Συντήρηση Αθλητικών
Εγκαταστάσεων του
Δήμου Αγίου
Δημητρίου.
(Συνεχιζόμενο).

ΜΕΛΕΤΕΣ
Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή
2022

ΣΑΤΑ

117.800

9.854

Αναμονή

Νέο

8.500

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Αναμονή

Νέο

15.000

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Αναμονή

Νέο

15.000

6.500

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ
Για τα παρακάτω έργα έχουν εκπονηθεί μελέτες. Μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις,
θα εγγραφούν τα προβλεπόμενα ποσά στους αντίστοιχους ΚΑ.
 ΚΑ 30.7311.01 • Μετατροπή παλαιού 3ου ΔΣ σε παιδικό σταθμό.
(Αναμονή απόφασης Δ.Σ. Κτ.Υπ. Α.Ε. για παραχώρηση της χρήσης).
 ΚΑ 30.7311.02 • Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή Αγ.
Βασιλείου. (Έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του εγκεκριμένου
Ρυμοτομικού Σχεδίου και εκκρεμεί η διαδικασία ενοποίησης των ΚΑΕΚ).
ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
Σημειώνεται ότι πλήθος έργων αυτεπιστασίας εκτελούνται από το μικρό συνεργείο
της Τεχνικής Υπηρεσίας, που υποστηρίζεται από τεχνίτες και βοηθητικό
προσωπικό μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, τόσο σε
δημοτικά και σχολικά κτίρια, όσο και σε κοινόχρηστους χώρους, πεζοδρόμια,
πλατείες κ.λπ., με δαπάνες του προϋπολογισμού που ενδεικτικά παραθέτουμε:
 ΚΑ 30.6662.14
Προμήθεια οικοδομικών υλικών 300.000 €
 ΚΑ 30.6662.07
Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου κ.λπ. 37.200 €
 ΚΑ 30.6662.13
Προμήθεια χρωμάτων
35.200 €
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ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ολοκληρώνεται από την Τεχνική Υπηρεσία η μελέτη για την
αντικατάσταση των λαμπτήρων οδοφωτισμού με led για τη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας. Το ύψος της δαπάνης υπολογίζεται να ανέλθει στο
ποσό των 2,7 εκατομμυρίων € και θα εκκινήσουν οι διαδικασίες
χρηματοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Επισημαίνεται
ότι η τοκοχρεωλυτική δόση θα καλύπτεται πλήρως από την εξοικονόμηση στη
δαπάνη του οδοφωτισμού.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο Δήμος συμμετέχει στα παρακάτω χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα:

Πρόγραμμα ProDeSa (Ολοκληρώνεται)
Αφορά στην ανάπτυξη έργων ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δήμους της
Αττικής και μέσω του προγράμματος αυτού χρηματοδοτήθηκε με ποσό
51.750,00 € η μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα δώματα 35
σχολικών κτιρίων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
Κλείνοντας, αναφέρουμε το σχεδιασμό που έχει γίνει, στο πλαίσιο της
αξιοποίησης του ιδιαίτερα σημαντικού προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ,
ανά πρόσκληση:
Πρόσκληση ΑΤ06 • «Αστική αναζωογόνηση» • Προϋπολογισμός:
14.249.123,08 €
 Κατασκευή κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου (Ο.Τ. 2116 – 2117,
περιοχή ΕΚΤΕΛ)
 Βιοκλιματική ανάπλαση πάρκου Ελ. Βενιζέλος (Ασύρματος)
Πρόσκληση ΑΤ11 • «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής
προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» • Προϋπολογισμός: 54.728,27 €
 Αφορά σε 45 σχολικά κτίρια του Δήμου
Πρόσκληση ΑΤ12 • «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» •
Προϋπολογισμός: 1.262.816 €
 Αφορά στην προμήθεια
o 5 μικρών οχημάτων (επιβατικά, δίκυκλα, μικρά φορτηγά)
o 5 μεγάλων οχημάτων στα οποία περιλαμβάνεται minibus για τη
δημοτική συγκοινωνία
και στην εγκατάσταση 2 σταθμών φόρτισης
Πρόσκληση ΑΤ10 • «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων
σχολικών μονάδων»
• Προϋπολογισμός: 804.233 €
 Η πρόταση αφορά σε δύο υποέργα:
o 1o Υποέργο: «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών
αθλητικών χώρων»
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 50.000€ (προ Φ.Π.Α.)
o 2ο Υποέργο: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και
αύλειων χώρων»
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Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 1.400.000€ (προ Φ.Π.Α.) για κτίρια
- 75.000€ (προ Φ.Π.Α) για αύλειους χώρους.
Πρόσκληση ΑΤ09 • «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση
του προγράμματος» • Προϋπολογισμός: 449.000 €
 Η πρόταση αφορά σε 3 υποέργα μελετών:
o Διαμόρφωση του Δημοτικού Σταδίου.
o Τοπογραφικές μελέτες για διανοίξεις, πράξεις αναλογισμού κ.ά.
o Ολοκληρωμένη Μελέτη (αρχιτεκτονικά, Η/Μ, κ.λπ.) για τη
διαμόρφωση δικτύου πεζόδρομων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας
και έργων βιώσιμης κινητικότητας.
Πρόσκληση ΑΤ08 • «Smart cities – Πολιτική προστασία» •
Προϋπολογισμός: 2.207.234,33 €
Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω
της βέλτιστης αξιοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών και
επικοινωνιών.
Πρόσκληση ΑΤ04 • «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές
Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»
• Προϋπολογισμός: 885.640 €
Αφορά στη χρηματοδότηση έργων που αφορούν σε υποδομές, προμήθειες
και εξοπλισμούς που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης
και της κυκλικής οικονομίας.
Άγιος Δημήτριος, Δεκέμβριος 2021

Η Δήμαρχος
Μαρία Ανδρούτσου>>
Ακολούθησαν ερωτήσεις στις οποίες απάντησαν τόσο η κα Δήμαρχος όσο και ο
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γαβαλάς Άγγελος.
Κατόπιν η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι
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 446/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
2) την 1/2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης,
3) την 15/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα
που αναφέρονται σε αυτές,
4) τις τοποθετήσεις και ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων έτσι όπως αυτές
καταγράφονται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,
5) 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. 55040/21.07.2021
(ΦΕΚ 3291 Β΄/26.07.2021) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των
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Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄)
απόφασης, , μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά την οποία
έλαβε :
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
1) ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΟΕ 446/2021) για
την έγκριση – ψήφιση του τεχνικού προγράμματος για το 2022: 19 ΥΠΕΡ (κ.κ.
Αδαμόπουλος, Βαμβακούσης, Γαβαλάς, Διαβολίτσης, Θάνου, Καντζέλη,
Κουτσανδρέας, Μαθάς, Μπαντούνας, Μπαζιώνης, Μπέλλος, Παναγόπουλος,
Σιουμπάλα, Σοφιανόπουλος, Συρράκος, , Κουτσοβασίλης, Κωνσταντίνου, Σταματάκης,
Αδαμοπούλου).
2) 9 ΚΑΤΑ (κ.κ. Πρεκετές διότι το τεχνικό πρόγραμμα πρέπει να απαντά στις
καθημερινές ανάγκες των δημοτών, να κοιτάζει μπροστά, να έχει στόχο και όραμα, ότι
το φετινό τεχνικό πρόγραμμα του 2022 βαδίζει στα χνάρια του περσινού, ότι έχουμε
ένα τεχνικό πρόγραμμα που δεν εκτελείται γι’ αυτό και τα περισσότερα έργα είναι
συνεχιζόμενα, ότι η βελτίωση του φωτισμού με λαμπτήρες led θα γίνει με
δανειοδότηση και θα προστεθεί στην σωρεία των άλλων δανείων και αυτό θα
επιβαρύνει το δημότη, ότι δεν υπάρχει ουσιώδης αναβάθμιση της αντιπλημμυρικής
προστασίας, ότι θα ήθελαν ένα τεχνικό πρόγραμμα που θα επεμβαίνει στα σχολεία όχι
μόνο με εικαστικές παρεμβάσεις, αλλά να έχουμε και ενεργειακή αναβάθμιση των
κτιριακών εγκαταστάσεων, να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο δημοτικό στάδιο και
συγκεκριμένα να ολοκληρωθεί το υπόγειο γκαράζ και η ύπερθεν αυτού κατασκευή,
ότι δεν υπάρχουν χώροι άθλησης και πολιτισμού για την νεολαία , ότι κάθε χρόνο
αναφέρεται το έργο για το πολιτιστικό κέντρο στον Άγιο Βασίλειο αλλά δεν γίνεται
τίποτα, στο κομμάτι του αθλητισμού να βρεθεί μια λύση για να πάψουν οι γονείς να
πληρώνουν στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία για τα παιδιά τους, να σταματήσει η
ταλαιπωρία των συλλόγων, για τον χλοοτάπητα ότι μπαίνουμε στο πέμπτο έτος
αδυναμίας υλοποίησής του, ότι θέλουν αναπλάσεις στο σύνολο των πλατειών ώστε να
αποκτήσουν νέα και σύγχρονη αισθητική και πράσινο, για τους κωδικούς για τα smart
cities ότι τώρα έχουν ξεκινήσει να «κινούνται», ότι θα ήθελαν ολοκληρωμένα
προγράμματα ώστε να λειτουργούν τα τέσσερα ρεύματα ανακύκλωσης, ότι υπάρχει
στασιμότητα των εργασιών στην Αγίου Δημητρίου και αυτό δημιουργεί μεγάλα
προβλήματα στους επαγγελματίες και σε αυτούς που κινούνται, ότι δεν γίνεται τίποτα
για την υπογειοποίηση της ΔΕΗ που θα απελευθέρωνε τα πεζοδρόμια και θα έκανε πιο
εύκολη την κίνηση σε αυτά, ότι κάποια στιγμή πρέπει να τεθεί το πρόβλημα της
υπερσυγκέντρωσης κοιμητηρίων στον δήμο μας, , Δήμου ότι η κάθε διοίκηση χαράζει
το τεχνικό πρόγραμμα με βάση την πολιτική που έχει, ότι έργα γίνονται αλλά το θέμα
είναι τι προσανατολισμό έχουν, ότι τα έργα που προωθούνται από το κράτος είναι η
πράσινη και η ψηφιακή οικονομία, ότι υπάρχει μειωμένη κρατική χρηματοδότηση, , ότι
ο δήμος προσπαθεί να αντλήσει χρηματοδότηση
από το κράτος αλλά για
συγκεκριμένα έργα, ότι δεν υπάρχουν έργα για αντιπλημμυρική προστασία σε επίπεδο
κράτους και περιφέρειας, , υπάρχει αντίφαση ως προς τα ποσά που δίνονται για την
συντήρηση των σχολείων που είναι πολύ μικρά σε σχέση με αυτά για την ενεργειακή
αναβάθμιση και είναι παράλογο σε περίοδο πανδημίας, ότι σε περίοδο πανδημίας θα
έπρεπε να είναι άλλη η ιεράρχηση των αναγκών για σχολεία , παιδικούς σταθμούς,
αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους, ότι δεν υπάρχουν ΚΑ για αντιπλημμυρικά έργα
και αντισεισμική θωράκιση σχολείων, να υπάρχουν ελεύθεροι χώροι για τους πολίτες,
ότι υπάρχει υποστελέχωση των υπηρεσιών, επομένως οι μελέτες και τα έργα δίνονται
σε εξωτερικούς συνεργάτες και κοστίζουν ακριβότερα στον Δήμο, ότι τα έργα που
επιλέγονται είναι με κριτήριο το κέρδος και γι’ αυτό δεν επιλέγονται έργα
αντιπλημμυρικά επειδή δεν επιφέρουν κέρδος, ότι χρειάζεται άμεσα μια σύγχρονη και
ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη για να προχωρήσουν έργα για την ασφάλεια
κίνησης πεζών και οχημάτων, Λασκαρίδης διότι δεν είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα με
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όραμα , με σχέδιο, που θα φέρει ανάπτυξη για την επόμενη μέρα για τον δήμο, ότι τα
περισσότερα είναι συνεχιζόμενα έργα, ότι υπάρχουν πολλοί κωδικοί για έργα με 1€ ή
1.000€ άρα δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ, στο ΟΤ 1217 να γίνει ένα πχ ένα θέατρο,
για την περιβαλλοντική μελέτη του Ασυρμάτου θα δώσουμε χρήματα για να μας
φτιάξουν την μελέτη ενώ θα μπορούσαμε να προσλάβουμε περιββαντολόγο για να την
φτιάξει, ότι γίνονται μελέτες αναλογισμού αλλά μετά δεν πραγματοποιούνται,
αναρωτήθηκε γιατί να πάρουμε δάνειο για τον ηλεκτροφωτισμό για την αντικατάσταση
λαμπτήρων με Led και δεν το εντάξαμε σε κάποια χρηματοδότηση, και γιατί να
βάλουμε το έργο του Ασυρμάτου για χρηματοδότηση σε δύο προγράμματα και να μην
βάλουμε ένα άλλο έργο στο ένα από τα δύο, για το κολυμβητήριο ότι καθυστερεί πολύ
το έργο και δεν διαφωνούν στο να γίνει το έργο αλλά ως προς το σχέδιο, ότι η πισίνα
θα πρέπει να είναι 25άρα ή 50άρα και όχι 33άρα, ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια στον
δήμο,
ότι το τεχνικό πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωμένο σχέδιο και είναι
αποσπασματικό, ότι δεν βλέπει τις ανάγκες του μέλλοντος αλλά μεταφέρει παλιά έργα,
κά, Αρβανιτάκης ότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι προσχηματικό, ότι από τα οκτώ
εκατομμύρια του τεχνικού προγράμματος τα έξι είναι συνεχιζόμενα έργα και μόνο δύο
από αυτά θα ολοκληρωθούν στο 2022, ότι η απορρόφηση του τεχνικού προγράμματος
είναι πολύ μικρή κρίνοντας από τα περσινά, ότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι
προσχηματικό, ότι ο δήμος θα έπρεπε να βάλει προτεραιότητα να φτιαχτούν παιδικοί
σταθμοί και όχι να έχουμε αυτούς που νοικιάζουμε που δεν πληρούν κάποια κριτήρια,
ότι υπάρχει τεράστια δημογραφική καθίζηση και για να αντιστραφεί αυτό θα πρέπει
στους παιδικούς σταθμούς να υπάρχουν βρεφονηπιακά τμήματα ώστε να μην θεωρούν
οι γυναίκες την εγκυμοσύνη ως εμπόδιο στην επαγγελματική τους πορεία, ότι
συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα και σε νηπιαγωγεία, να φτιάξει ο Δήμος δημοτική
βιβλιοθήκη γιατί δεν μπορεί να στεγάζεται στο κτίριο που στεγάζεται, ότι δεν έχει
αποθήκη, ότι χρειάζεται έναν πολιτιστικό χώρο ο Δήμος, ότι πρέπει να συζητηθεί το
ζήτημα του οδοφωτισμού και θα έπρεπε τόσα χρόνια ο Δήμος να βρει
χρηματοδοτήσεις, ότι θα μπορούσε με ίδια έξοδα να υπάρχουν ουσιαστικές
παρεμβάσεις στον χώρο του Ασυρμάτου που θα τον βελτίωναν πολύ και να μην
περιμένει μέχρι να έρθουν οι χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας,, Αβραμίδου ζήτησε
το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου μας να πατάει στις ανάγκες της περιοχής, να
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της νεολαίας για παιδεία, άθληση και πολιτισμό, να
υπάρχει προτεραιότητα για σχολεία, χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας, χώρους
πρασίνου και πολιτισμού, έργα πολιτικής προστασίας, αντιπλημμυρικά και
αντισεισμικά, ανέφερε ότι ο δήμος είναι πέρασμα για το παραλιακό μέτωπο και γι’
αυτό επιλέγονται έργα που εξυπηρετούν αυτό και όχι τις ανάγκες της περιοχής, ότι
ζητούν ολοκληρωμένο κυκλοφοριακό σχέδιο, να αναπλαστούν τα πεζοδρόμια, ότι τα
έργα που έρχονται από την Περιφέρεια καθυστερούν πολύ, αναφέρθηκε στον χώρο του
Ασυρμάτου, για τα σχολεία ότι στο τεχνικό πρόγραμμα δεν αποτυπώνονται οι
παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ειδικά σε περίοδο πανδημίας, να υπάρχουν
σύγχρονα και ασφαλή σχολεία για όλους τους μαθητές, επαρκής χώροι, να προσληφθεί
προσωπικό, χώροι άθλησης, κά, Γιαννέζος διότι σε μια πόλη εκατό χιλιάδων κατοίκων
τα 8.200.000€ του τεχνικού προγράμματος είναι λίγα, ότι το τεχνικό πρόγραμμα βαίνει
μειούμενο, ότι τα έργα που θέλουν να γίνουν δεν γίνονται με αυτόν τον
προϋπολογισμό, ότι όλοι οι δήμοι κάνουν έργα, αλλά το ζήτημα είναι ποια έργα
ιεραρχούνται και τι ανάγκες έχουν οι κάτοικοι που μένουν σ’ αυτόν το δήμο, ότι δεν
προβλέπονται αντιπλημμυρικά έργα και έργα αναψυχής, ότι τα έργα που προχωράνε
γρήγορα είναι αυτά που έχουν κέρδος για τους εργολάβους, ότι έργα που απαιτούν
συντήρηση όπως το πράσινο δεν προχωρούν και ότι ο δήμος μας έχει μεγάλη ανάγκη
από τέτοια έργα, για το κολυμβητήριο ότι πρέπει να γίνει γρήγορα, ότι η κρατική
χρηματοδότηση είναι μειωμένη και τα έργα βγαίνουν από την φορολογία των δημοτών,
ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε χρήματα για να φτιαχτούν βρεφονηπιακοί και παιδικοί
σταθμοί, κά, Σκιαδιώτη ότι το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα τμήματα του προϋπολογισμού γιατί καθορίζει το επίπεδο ζωής των
κατοίκων, άρα η ύπαρξη κοινωνικών δομών όπως σχολεία, γήπεδα, γυμναστήρια,
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ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι, έργα αντισεισμικής και αντιπλημμυρικής προστασίας,
αποτελούν δείγμα για την πολιτική που εκφράζει η δημοτική αρχή, ότι το τεχνικό
πρόγραμμα δείχνει την ταύτιση της δημοτικής αρχής με τις δημοσιονομικές αρχές του
κράτους, ότι οι παιδικοί σταθμοί είναι λίγοι , τα κτίρια ακατάλληλα ειδικά σε περίοδο
πανδημίας, ότι πρέπει να υπάρξουν καινούρια κτίρια με τις κατάλληλες προϋποθέσεις
και το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό , κ.ά, Μπάντος, 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
446/2021), η οποία :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει – ψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγίου Δημητρίου
Αττικής οικονομικού έτους 2022 ύψους 8.204.641,00€, το οποίο έχει ως
κάτωθι:
ΚΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

αα
1 25.7312.07 Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών
2 30.7311.01 Μετατροπή παλαιού 3ου ΔΣ σε παιδικό σταθμό

Π/Υ 2022
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
10.000,00
1,00

Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή
Αγ.Βασιλείου

1,00

4 30.7311.40 Κατασκευή σκιάστρου για το Δημοτικό Στάδιο

74.000,00

3 30.7311.02

Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου

5 30.7312.01 Ανάπλαση Πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος)
6 30.7312.08 Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων

8.500,00
40.000,00

Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο

7 30.7321.34 Δημοτικό Γυμναστήριο συνεχ.
8 30.7322.02 Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου Ο.Τ. 1217

605.000,00
74.000,00

Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς

9 30.7323.01 αυξημένης κυκλοφορίας

1,00

Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών

10 30.7323.03 πέριξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου
11 30.7323.05 Ανάπλαση οδού Λιδωρικίου

365.050,00
1,00

Ανακατασκευή τμήματος οδού Μακρυγιάννη και

12 30.7323.08 Κατσίμπα
13 30.7323.11 Επιισκευή οδών ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμων κλπ

100.000,00
74.400,00

Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από

14 30.7323.29 Θεομήτορος έως Γράμμου

1.600.000,00

Ανακατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Αργοστολίου -

15 30.7324.02 Πάρου κλπ για την ασφαλη κίνηση των πεζών

1.000,00

Ανάδειξη - ανάπλαση Κέντρου γειτονιάς επί της οδού

16 30.7324.04 Ασημακοπούλου κ.λπ.

1.000,00
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Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς

17 30.7324.05 στην οδό Ασυρμάτου

246.711,00

18 30.7326.05 Κατασκευή ηχοπετασμάτων για μείωση θορύβου
19 30.7331.11 Συντήρηση Επισκευή Σχολείων

38.120,00
100.000,00

20 30.7333.03 Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων
21 30.7333.07 Διαμόρφωση οδού 'Αλκη Αργυριάδη

350.000,00
10.000,00

Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς

22 30.7333.08 κυκλοφορίας

1,00

Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων

23 30.7333.09 πεζών φωτεινών σηματοδοτών
24 30.7333.11 Συντήρηση οδών

50.000,00
730.000,00

Ανακατασκευή και επέκταση δικτύου αποχέτευσης

25 30.7334.10 ομβρίων επί της οδού Κορυτσάς

74.000,00

Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών

26 35.7322.02 Αργοστολίου - Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη
27 45.7336.02 Κατασκευή νέων τάφων

300.000,00
1.000,00

Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής

28 60.7341.02 Mεσονήσι
29 64.7322.03

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

294.000,00

30.000,00

Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών για τοποθετηση

30 64.7322.05 εξοπλισμου

31 64.7323.02

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση
και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες του
Δήμου Αγ.Δημητρίου

141.000,00

431.500,00

Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών

32 64.7336.01 εγκαταστάσεων του Δήμου

600.000,00

Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων

33 64.7341.02 Δήμου Αγίου Δημητρίου

34 30.7413.03
35 30.7413.60

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

1.152.000,00

9.854,00
15.000,00

Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις και πράξεις

36 30.7413.46 αναλογισμού
37 30.7413.66 Μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής ΔΕΗ.

38 30.7413.80

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου Κατασκευή,
Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του
Δήμου Αγίου Δημητρίου

15.000,00
1,00

6.500,00

Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο

39 64.7411.02 Ο.Τ.2116 κ΄2117

175.000,00
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Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων

40 64.7412.02 πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας

482.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

8.204.641,00

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ.
Κοκοτσάκης, Βρεττός, Χάλαρη, Βαζαίου, Βαζαίος, Αλεξίου, Γρίλλιας,
Ταμπακόπουλος, Ασημακοπούλου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 146/13-12-2021.
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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