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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ            Τακτικής Συνεδρίασης του   

            Δημοτικού Συμβουλίου 

        ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 206/2022 

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης για έγκριση – ψήφιση  Τεχνικού Προγράμματος έτους 
2023  του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 

 

Στον  Άγιο  Δημήτριο και  στο Δημοτικό  Κατάστημα   σήμερα , στις  19 του  μήνα  

Δεκεμβρίου  του  έτους  2022,  ημέρα  της  εβδομάδας Δευτέρα  και  ώρα 17.00 
συνήλθε  σε Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό  Συμβούλιο  Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  

από  την  με  αριθμό πρωτοκόλλου 36625/90/15-12-2022   έγγραφη  πρόσκληση   του 

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 33 μέλη: 

                             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                         ΑΠΟΝΤΑ     

1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 18 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.    1 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 

2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β.  19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. 2 ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ ΕΜ. 

3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 20 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.  3 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ. 

4 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ. 21 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ 4 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. 

5 ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ. 22 ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ. 5 ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π. 

6 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 23 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ. 6 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε. 

7 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ. 24 ΔΗΜΟΥ Π. 7 ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι. 

8 ΘΑΝΟΥ Μ. 25 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α. 8 ΧΑΛΑΡΗ Α. 

9 ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε. 26 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.   

10 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 27 ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.   

11 ΜΑΘΑΣ Ι. 28 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.   

12 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.  29 ΖΗΣΗΣ ΣΠ.   

13 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.  30 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.    

14 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.  31 ΒΑΖΑΙΟΥ Β.    

15 ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.  32 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ   

16 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. 33 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α   

17 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.     

        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. 
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             Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το 

άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης 

του κορωνοϊού .  

              Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το   14ο θέμα  της 

ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’ 

αριθμ. 569/2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που  έχει ως εξής: 

 

<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             Από το πρακτικό της με αριθμό 56/2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                        Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 569/2022 

Γραφείο : Οικονομικής  Επιτροπής             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

Λήψη απόφασης για την σύνταξη Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του 

Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 

 

Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις 12 του  μήνα   

Δεκεμβρίου   έτους  2022 , ημέρα της  εβδομάδας  Δευτέρα    και  ώρα 13.00 συνήλθε  

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

από  την αριθμό πρωτοκόλλου   35778/87/08-12-2022 έγγραφη  πρόσκληση  της  

Προέδρου  της. 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 Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος 1 Π. Γρίλλιας 

2 Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος   

3 B. Kουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος    

4 Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος    

5 B. Aλεξίου, Τακτικό   μέλος ( τηλεδιάσκεψη)   

6 B. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος,    

7 Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος, (τηλεδιάσκεψη)   

8 Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος   

            Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου 

Αικατερίνη.  

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, τηρούμενων των 

υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα 

ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.  
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 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. 34441/28-11-2022 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 2023, η οποία 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9  Δεκεμβρίου 2022. 

β) την 2/2022  απόφαση  της  Επιτροπής Διαβούλευσης,  

γ) την υπ' αριθμ. 2/2022   απόφαση  της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας, η οποία 

συνεδρίασε κατόπιν της υπ' αριθμ  35941/09-12-2022 πρόσκλησης, η οποία έχει ως εξής: 

 

<<  

 
Ακριβές απόσπασμα 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΜΑΡΙΑ  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ>> 

 

δ) το προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023. 

 

 Αρχικά το λόγο πήρε η κα Δήμαρχος η οποία  πρότεινε την συμπλήρωση του 

τεχνικού προγράμματος με ένα επιπλέον ΚΑ για την «Σύνταξη μελέτης για φωτεινούς 

σηματοδότες σε επικίνδυνους κόμβους».          
         Στη συνέχεια η 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. 

49039/25.07.2022 (ΦΕΚ 3976 Β΄/26.07.2022) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 

7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης»,    μετά από συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά (κ. Πρεκετές , διότι θεωρεί ότι το τεχνικό πρόγραμμα δεν 

διευκολύνει αλλά επιβαρύνει τη ζωή των πολιτών και θα τοποθετηθεί στη συνεδρίαση του 

ΔΣ) 

 

-Ο κ. Γιαννέζος δήλωσε ότι θα απέχει από τη διαδικασία (λόγω του ότι έχουν κριθεί από 

το ΣτΕ ως αντισυνταγματικές οι μεταφορές αρμοδιοτήτων από το ΔΣ στην ΟΕ και διότι 

ζήτησε τα θέματα να συζητηθούν κατευθείαν από το ΔΣ χωρίς πρώτα έγκριση από την 

ΟΕ).  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την 

εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «… Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η 

λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων….». 

 

Συντάσσει  το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Αγίου Δημητρίου 

που ανέρχεται στο ποσόν των 14.278.600,10€, το οποίο  θα υποβληθεί περαιτέρω μαζί με 

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

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Π/Υ 2023  

25.7312.07 Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών            20.000,00  

30.6117.10 Ελεγχος  παιδικών χαρων και αποκατάσταση  μικρών βλαβών      24.000,00 

30.6117.40 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία και υποβολή 

φακέλου πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Αγ. Δημητρίου στα 

πλαίσια του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» 

           37.050,00  

30.6117.42 Εκπόνηση πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σχολικών κτιρίων            35.000,00  

30.6662.01 
Προμήθεια πινακίδων, στυλών οδοσήμανσης, πληροφοριακών 

πινακίδων κ.λπ. 
           37.200,00  

30.6662.36 
Προμήθεια και τοποθέτηση επίστρωσης ειδικού ρητινούχου 

αντιολισθητικού τάπητα σε οδούς με μεγάλη κλίση 
           30.000,00  
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30.7135.03 
Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ για την εφαρμογή κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων 

           37.200,00  

30.7135.04 Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίου, πλατειών και οδοστρώματος            37.200,00  

30.7135.23 Προμήθεια για εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας             35.000,00  

30.7135.26 Προμήθεια βομβητών για φωτεινούς σηματοδότες              5.000,00  

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

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

30.7311.40 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ            72.520,00  

30.7312.08 Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων            20.000,00  

30.7321.03 Ανακατασκευή δαπέδων παιδικών χαρών            74.000,00  

30.7321.34 
Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό 
Γυμναστήριο συνεχ. 

         535.000,00  

30.7322.02 Αξιοποίηση κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 1217 (Ευρώτα)            74.000,00  

30.7322.06 Αξιοποίηση κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 883            74.000,00  

30.7323.01 
Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς αυξημένης 
κυκλοφορίας 

             1.000,00  

30.7323.03 
Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ 
Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου 

         435.100,00  

30.7323.08 Ανάπλαση οδών Μακρυγιάννη και Κατσίμπα            57.000,00  

30.7323.11 
Διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας για την ενίσχυση της τοπικής 
αγοράς 

           74.000,00  

30.7323.12 Διαμόρφωση της οδού Γρ.Λαμπράκη              1.000,00  

30.7323.13 Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην οδό Πυθαγόρα            74.000,00  

30.7323.29 
Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως 
Γράμμου 

     1.600.000,00  

30.7324.04 
Ανάδειξη - ανάπλαση Κέντρου γειτονιάς επί της οδού 
Ασημακοπούλου κ.λπ. 

             1.000,00  

30.7324.05 
Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό 
Ασυρμάτου 

         159.550,00  

30.7331.11 Συντήρηση Επισκευή Σχολείων            20.000,00  

30.7333.03 Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων          223.160,00  

30.7333.07 Διαμόρφωση οδού 'Αλκη Αργυριάδη            10.000,00  

30.7333.09 
Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών 
φωτεινών σηματοδοτών 

           21.000,00  

30.7333.11 Συντήρηση οδών          500.000,00  

30.7333.12 Ανυψωμένες διαβάσεις πεζών για ανάσχεση ταχύτητας οχημάτων            74.000,00  

30.7411.34 
Σύνταξη προμελέτης για τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού 
'Κυριάκος Καράμπαμπας" 

           30.000,00  

30.7413.46 Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις και πράξεις αναλογισμού            15.000,00  
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30.7413.74 Σύνταξη μελέτης συλλεκτήρα ομβρίων οδού Λιδωρικίου            37.200,00  

30.7413.75 Αναθεώρηση ένταξης περιοχής ΔΕΗ στο σχέδιο πόλης            39.000,00  

30.7413.76 
Σύνταξη μελέτης για φωτεινούς σηματοδότες σε επικίνδυνους 

κόμβους 
             1.000,00  

30.7413.81 
Εντοπισμένες τροποποιήσεις του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου (Μεσονήσι, Κοψαχείλα, κλπ.) 

           33.000,00  

35.7135.04 Προμήθεια υπαίθριων οργάνων άθλησης              3.000,00  

35.7135.10 
Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για τη δημιουργία 
παιδικής χαράς στο ΟΤ 289 

         560.000,00  

64.7321.02 Αναβάθμιση σχολικών μονάδων              1.000,00  

64.7323.02 
Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την 
εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγ.Δημητρίου 

         202.200,00  

64.7336.01 
Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Δήμου 

         600.000,00  

64.7341.02 
Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου 
Αγίου Δημητρίου 

         702.400,00  

64.7411.02 
Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ.2116 
κ΄2117 

           33.700,00  

64.7412.02 
Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας 

         276.520,00  

69.7132.04 
Δράσεις Ανακύκλωσης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ" 

         854.640,00  

69.7132.12 
Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ" 

     1.319.958,10  

69.7135.02 
Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αγίου 
Δημητρίου                                                         

         372.000,00  

69.7321.06 
Κατασκευή Κολυμβητηρίου και Κοινόχρηστου Χώρου στα Ο.Τ. 2116 
& 2117  για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 

     2.900.000,00  

69.7326.06 
Ανάπλαση Πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος) για το έργο 
του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"  

     1.800.000,00  

69.7425.06 
Εργασίες Αρχαιολογίας για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ" Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Αγίου 
Δημητρίου 

         100.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ    14.278.600,10  

 

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό  569/12-

12-2022 και υπογράφεται ως εξής: 

Η Πρόεδρος                         Τα Μέλη 

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος                          Α. Γαβαλάς 

B. Κουτσοβασίλης 
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Ι. Παναγόπουλος 

B. Kουτσανδρέας 

Β. Αλεξίου 

Χ. Πρεκετές 

Α. Γιαννέζος 

Ακριβές  απόσπασμα 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ>>  

 

 Αρχικά o Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 

Γαβαλά Άγγελο ο οποίος εισηγήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα, ενημερώνοντάς το  Σώμα 

αναλυτικά για τα έργα που εγγράφονται σε αυτό, θέτοντας υπόψη του την εισηγητική 

έκθεση του Τεχνικού Προγράμματος η οποία έχει ως κάτωθι: 

 

<< Εισηγητική έκθεση για το ΤΠ 2023 

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 2023 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 2023 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. 

 
 

 

Συμβασιοποιημένα έργα – μελέτες 
(Συνεχιζόμενα) 
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 Διαπλάτυνση και διαμόρφωση λεωφόρου Αγίου Δημητρίου  

Το έργο επιχορηγείται από την Περιφέρεια Αττικής και 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 

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Πληρωμές 
έως  

σήμερα 

Εγγραφή 
2023 

30.7323.29 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

5.385.000 2.725.314,22 

 
 
 

1.148.002,85 

1.600.000 

 

 Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση οδών πέριξ σταθμού μετρό 
«Άγιος Δημήτριος»  

Το έργο επιχορηγείται από την Περιφέρεια Αττικής και 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, Αμαλίας, Χρ. Νικολάου, Γρ. 
Λαμπράκη, Εθν. Μακαρίου διαμορφώνονται με διαπλάτυνση - 
ανακατασκευή πεζοδρομίων, παρόδια στάθμευση ΜΟΝΟ για 
κατοίκους, φωτισμό led και φύτευση.  

o Πρόκειται για τις οδούς: 
 Εθν. Μακαρίου (Από Καφαντάρη έως Λεκανίδου) 
 Μεγαλοπόλεως (Από Καφαντάρη έως Λεκανίδου) 
 Ελ. Βενιζέλου (Από Βουλιαγμένης έως Αμαλίας) 
 Ι. Μεταξά (Από Βουλιαγμένης έως Αμαλίας) 
 Λαγκαδίων (Από Αϊδινίου έως Μετσόβου) 
 Μετσόβου (Όλη) 
 Ταϋγέτου (Από Ελ. Βενιζέλου έως Τροίας) 
 Τροίας (Όλη) 
 Αμαλίας (Από Καφαντάρη έως Βουλιαγμένης) 
 Πριάμου (Από Βουλιαγμένης έως Μετσόβου) 
 Αϊδινίου (Όλη) 
 Σουφλίου (Όλη) 
 Ναβαρίνου (Όλη) 
 Καφαντάρη (Από Αμαλίας έως Εθν. Μακαρίου) 
 Χρ. Νικολάου (Από Τροίας έως Αμαλίας) 
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o Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στη συμβολή των οδών Πριάμου 

και Αμαλίας για skate  
o Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην οδό Ελ. Βενιζέλου 
o  

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Πληρωμές 
έως 

σήμερα 

Εγγραφή 
2023 

30.7323.03 

Περιβαλλοντική 
αναβάθμιση-
ανάπλαση 
τμημάτων 
οδών πέριξ 
Σταθμού 
Μετρό Αγίου 
Δημητρίου 
(Συνεχιζόμενο 
/ Εκτελείται). 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

4.275.000 1.765.010,04 

 
 

832.641,16 

435.056,82 

 

 

 

Βιώσιμη κινητικότητα και Τεχνικό 
Πρόγραμμα 2023 

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 και η Ανάπλαση της περιοχής γύρω 
από το σταθμό μετρό “Άγιος Δημήτριος”, με έργα όπως: 
 

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδότ
ηση 

Προϋπολ
ογισμός 

Σύμβαση Εγγραφή 
2023 

30.7323.12 Διαμόρφωση οδού Γρ. Λαμπράκη (Νέο)    1.000 

30.7323.13 
Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην οδό 
Πυθαγόρα κ.λπ. (Νέο). 

   74.000 

30.6662.36 
Προμήθεια και τοποθέτηση επίστρωσης ειδικού 
ρητινούχου αντιολισθητικού σε οδούς με 
μεγάλη κλίση (Συνεχιζόμενο). 

   30.000 

30.7324.05 
Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της 
τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου. 
(Συνεχιζόμενο).  

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ  

546.882,27 246.411 159.529 

30.7323.08 
Ανακατασκευή τμήματος οδού Μακρυγιάννη και 
Κατσίμπα (Συνεχιζόμενο). 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

1.519.620 969.225,52 80.000 

30.7323.11 
Διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας 
(Συνεχιζόμενο) 

ΣΑΤΑ   74.000 

30.7333.09 
Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και 
διαβάσεων πεζών, φωτεινών σηματοδοτών 
(Συνεχιζόμενο) 

ΣΑΤΑ 74.400 46.500 21.000 

30.7333.12 
Ανυψωμένες διαβάσεις πεζών για ανάσχεση 
ταχύτητας οχημάτων (Συνεχιζόμενο) 

  74.000 74.000 

30.7324.04 
Ανάδειξη-ανάπλαση κέντρου γειτονιάς επί της 
οδού Ασημακοπούλου κ.λπ. 

   1.000 
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30.7333.07 Διαμόρφωση οδού Άλκη Αργυριάδη.     10.000 

 
Επίσης, στον ΚΑ 30.7323.01 • «Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε 
οδούς αυξημένης κυκλοφορίας», έχει γίνει ενδεικτική εγγραφή με 1000€ 
(έσοδο/έξοδο), για την υλοποίηση του έργου, προϋπολογισμού 300.000 €, 
σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με έγκριση χρηματοδότησης από 
την Περιφέρεια Αττικής. Αναμονή προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια.  
Για την υποστήριξη των παρεμβάσεων Ασφαλούς και Βιώσιμης Κινητικότητας 
στην πόλη, έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2023 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   • 37.200 € 

 ΚΑ 30.7135.26 • Προμήθεια βομβητών για φωτεινούς σηματοδότες για την 
προσβασιμότητα  
ατόμων με προβλήματα όρασης     
      •   5.000 € 

 ΚΑ 30.6662.01 • Προμήθεια πινακίδων στύλων οδοσήμανσης, 
πληροφοριακών πινακίδων • 37.200 €  

ΕΡΓΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
 

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδότησ
η 

Προϋπολογισμ
ός 

Σύμβαση Εγγραφή 
2023 

35.7135.10 

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

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 656.034,04 654.065,90 560.000 

30.7321.03 

Ανακατασκευή 
δαπέδων 
παιδικών 
χαρών (νέο) 

   74.000 

30.6117.10 

Έλεγχος 
παιδικών 
χαρών και 
αποκατάσταση 
μικρών 
βλαβών. 

   24.000 

35.7135.04 

Προμήθεια 
υπαίθριων 
οργάνων 
άθλησης. 

   3.000 

 
ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή 
2023 

30.6117.42 Εκπόνηση    35.000 
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πρωτοβάθμιου 
προσεισμικού 
ελέγχου 
σχολικών κτιρίων 
(Νέο). 

64.7341.02 

Επεμβάσεις 
ενεργειακής 
αναβάθμισης 
σχολικών κτιρίων 
(5ο, 9ο, 13ο και 
21ο Δημοτικά 
Σχολεία) 
(Συνεχιζόμενο). 

ΕΣΠΑ  
(ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ) 

1.151.094,13 970.242,77 702.400 

30.7331.11 
Συντήρηση - 
Επισκευή 
Σχολείων.  

ΣΑΤΑ σχολείων Αναμονή Νέο 20.000 

30.7333.03 

Δημιουργία 
ασφαλών 
σχολικών 
δακτυλίων 
(Συνεχιζόμενο).  

ΣΑΤΑ σχολείων 710.500 453.013 223.160 

64.7412.02 

Εκπόνηση 
μελετών, 
υλοποίηση 
μέτρων και 
μέσων 
πυροπροστασίας 
(Χρηματοδότηση 
276.520 €). 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & 
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

481.356,57 235.864 276.520 

64.7323.02 

Κατασκευή 
ραμπών και 
χώρων υγιεινής 
για την 
πρόσβαση και 
εξυπηρέτηση 
ΑμεΑ 
(Χρηματοδότηση 
133.300 €). 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & 
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

431.500 335.163 202.200 

 
Έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια Αττικής μελέτη για χρηματοδότηση με τίτλο 
«Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων», προϋπολογισμού 1.638.316 €, που αφορά σε 
εργασίες συντήρησης και επισκευής στα εξής σχολεία: 1ο, 5ο, 7ο και 14ο Δημοτικά, 
4ο Γυμνάσιο και Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο και έχει εγγραφεί στον ΚΑ 
64.7321.02 με 1.000 € (έσοδο/έξοδο). Αναμονή προγραμματικής σύμβασης με 
Περιφέρεια. 
Στο φετινό προϋπολογισμό έχουν ενταχθεί οι παρακάτω δαπάνες, που αφορούν 
σε προμήθειες και εργασίες στα σχολεία του Δήμου μας: 

 ΚΑ 30.6699.01 • Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών led στα σχολεία
    • 178.000 € 

 ΚΑ 30.6662.27 • Προμήθεια εξαρτημάτων για σχολικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις   •   24.000 € 

 ΚΑ 30.6261.02 • Εικαστικές παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια 
     •   25.000 € 

 ΚΑ 30.6662.23 • Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας για 
σχολεία και Κ.Χ.  •   37.200 €   

 ΚΑ 30.6662.35 • Δαπάνη συντήρησης ελαστομερούς δαπέδου σχολικών 
εγκαταστάσεων  •   25.000 € 

 ΚΑ 30.6262.33 • Συντήρηση κολυμβητικής δεξαμενής στο ΕΕΕΕΚ 
    •   34.200 €   
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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 με 150.000 € για την αντιμετώπιση των 
αυξημένων αναγκών των σχολείων.   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 

ΚΑ Περιγραφή  Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή 
2023 

30.7321.34 

Κατασκευή 
συνθετικού 
χλοοτάπητα 
στο Δημοτικό 
Γυμναστήριο.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

603.258,88 602.748 534.259,76 

25.7312.07 

Ανακατασκευή 
προβληματικών 
αγωγών. 
 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Αναμονή Νέο 20.000 

30.7312.08 

Κατασκευή 
σποραδικών 
συνδέσεων 
(Συνεχιζόμενο / 
εκτελείται). 
 

ΣΑΤΑ 74.400 71.424 20.000 

30.7333.11 

Συντήρηση 
οδών 
(Συνεχιζόμενο). 
 

ΣΑΤΑ 4.405.170,20 1.595.004 500.000 

30.7311.40 

Κατασκευή 
σκιάστρου για 
το Δημοτικό 
Στάδιο 
(Συνεχιζόμενο). 

 74.000  72.520 

30.7322.02 

Διαμόρφωση 
κοινόχρηστου 
χώρου Ο.Τ. 
1217 (Ευρώτα). 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 74.000  74.000 

30.7322.06 

Αξιοποίηση 
Κ.Χ. στο Ο.Τ. 
883 
(Μεταμόρφωση 
Σωτήρα) 

 74.400  74.400 

 
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,  

 Έχει εγκριθεί  αίτημα επιχορήγηση 600.000 € στον ΚΑ 64.7336.01 – 
Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, 
προϋπολογισμού 2.580.000 € (αναμονή υπογραφής σύμβασης) που αφορά σε 
δύο υποέργα: 

o Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο 7Χ7 (Εθνομαρτύρων & 
Κουντουριώτου) 

o Αντικατάσταση περιτοίχισης στο Δημοτικό Στάδιο, 
αποπεράτωση κτιρίου αποδυτηρίων και αποπεράτωση των 2 
βοηθητικών γηπέδων, φωτισμός led και εκτεταμένες επισκευές. 

 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

ΚΑ Περιγραφή  Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή 
2023 
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64.7411.02 

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

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

1.449.487 367.701 33.687,60 

30.7413.46 

Τοπογραφικές 
μελέτες για 
παρεμβάσεις και 
πράξεις 
αναλογισμού 
(Συνεχιζόμενο). 
 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ   15.000 

30.7413.74 

Σύνταξη μελέτης 
συλλεκτήρα 
ομβρίων οδού 
Λιδορικίου.  

    

30.7413.75 

Αναθεώρηση 
ένταξης 
περιοχής ΔΕΗ 
στο σχέδιο 
πόλης. 

   40.000 

30.7413.181 

Εντοπισμένες 
τροποποιήσεις 
εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού 
σχεδίου 
(Μεσονήσι, 
Κοψαχείλα 
κ.λπ.). 

   33.000 

30.7411.34 

Σύνταξη 
προμελέτης για 
τη δημιουργία 
Βρεφονηπιακού 
Σταθμού 
«Κυριάκος 
Καράμπαμπας». 

   30.000 

30.6117.40 

Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για 
την 
προετοιμασία 
φακέλου 
πρότασης 
χρηματοδότησης 
στο πρόγραμμα 
ΗΛΕΚΤΡΑ. 

   37.000 

 
 

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 
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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 30.6662.04 Προμήθεια ειδικού ασφαλτικού μίγματος ταχείας 
πήξεως    20.000 € 

 ΚΑ 30.6662.07 Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου, 
αλουμινοκατασκευών κ.λπ.   37.200 € 

 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 Ολοκληρώθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία η μελέτη για την 
αντικατάσταση 4.500 φωτιστικών στους τσιμεντοϊστούς της ΔΕΗ και στο 
υψηλό δημοτικό φωτισμό με led για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Το 
ύψος της δαπάνης υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 2,7 εκατομμυρίων 
€ και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες χρηματοδότησης από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών & Δανείων. Επισημαίνεται ότι η τοκοχρεωλυτική δόση θα 
καλύπτεται πλήρως από την εξοικονόμηση στη δαπάνη του οδοφωτισμού, 
που υπολογίζεται να είναι της τάξης του 57,53%.       

 
 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 
Πρόσκληση ΑΤ06 • «Αστική αναζωογόνηση» • Προϋπολογισμός: 
14.249.123,08 € / Χρηματοδότηση: 12.400.000 € 

 Κατασκευή κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου (Ο.Τ. 2116 – 2117, 
περιοχή ΕΚΤΕΛ). 

 Βιοκλιματική ανάπλαση πάρκου Ελ. Βενιζέλος (Ασύρματος). 
 

Πρόσκληση ΑΤ12 • «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» • 
Προϋπολογισμός: 1.326.034 € 

 Αφορά στην προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 5 σταθμών 
φόρτισης 

o 1 minibus 
o 1 σαρώθρου  
o 2 επιβατηγά οχήματα 5 θέσεων 
o 2 επιβατηγά οχήματα 7 θέσεων 
o 1 όχημα τύπου van κλειστού τύπου 

 
Πρόσκληση ΑΤ04 • «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 
Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» 
• Προϋπολογισμός: 885.640 € 
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.  

 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

 

 Προϋπολογισμός Σύμβαση Λήξη 
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Ενίσχυση μικροκινητικότητας 372.000  ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Σχέδιο Φόρτισης  
Ηλεκτρικών Οχημάτων 

59.520 53.535 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας 

120.00 85.997 ΜΑΙΟΣ 2023 

Σχέδιο Αστικής  
Προσβασιμότητας 

74.000  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξασφάλισης 
Κοινόχρηστων & Κοινωφελών  

Χώρων 

59.520  ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
 
 
 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ) 
 

Προϋπολογισμός Σύμβαση Πληρωμές 
έως σήμερα 

Λήξη 

3.500.000    

 
 
Υποέργο 1 
► Αντιολισθηρός ρυτινούχος τάπητας (Σουλίου, Σκουφά, Πόντου) 
► Ανακατασκευή πεζοδρομίων  
    • Λ. Βουλιαγμένης από Στριγγάρη έως Αμαλίας 
    • Πλουτάρχου από Σουλίου έως Παπανικολάου 
► Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων 
Υποέργο 2 
► Βελτίωση φωτισμού οδών ήπιας κυκλοφορίας 
    (Αρχιμήδους – Μύρωνος – Σ. Βενιζέλου – Α. Παπανδρέου – Τσιτσάνη) 
► 19 αυτόνομα φωτιστικά με Φ/Β στην περιοχή ΕΚΤΕΛ 
 

 
Άγιος Δημήτριος, Δεκέμβριος 2022 

 
Η Δήμαρχος 

Μαρία Ανδρούτσου>> 
 

 

         Ακολούθησαν ερωτήσεις στις οποίες απάντησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών 

Υπηρεσιών κ. Γαβαλάς Άγγελος. 

    

        Κατόπιν ο 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.  Μεταξύ άλλων ανέφεραν τα κάτωθι: 

 

- Η κα Δήμου: Ότι στις λαϊκές συνελεύσεις και στη διαβούλευση συμμετείχαν πολύ 

λίγα άτομα, ότι είναι ζήτημα προσανατολισμού της διοίκησης για το τι έργα θα 

γίνουν, ότι κάποια έργα δεν μπορούν να τα δουν σε επίπεδο μόνο του δήμου αλλά 
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πρέπει να τα δούμε σε επίπεδο Περιφέρειας όπως πχ τα αντιπλημμυρικά έργα, ότι 

τα αντισεισμικά και αντιπλημμυρικά έργα καθυστερούν ενώ δεν θα έπρεπε, είναι 

αποσπασματικά και δεν λύνουν τα προβλήματα, για το ρέμα της Πικροδάφνης ότι 

το βάζουν σε συνδυασμό με την οριοθέτηση και διευθέτηση των ρεμάτων,  ότι η 

κατεύθυνση που μπαίνει είναι η «πράσινη οικονομία» που οδηγεί σε ενεργειακή 

φτώχεια τους πολίτες, ότι θα έπρεπε να ενισχυθούν οι υποδομές που έχει ο Δήμος 

και να δημιουργήσει και άλλες (πχ. υποδομές πολιτισμού, αθλητισμού κλπ), για το 

δημοτικό στάδιο ότι όταν τελειώσει θα έχουν αποκλειστεί οι ρίψεις από αυτό, ότι 

το ζήτημα είναι τι προτεραιότητες βάζει ο Δήμος και τι ιεράρχηση αναγκών κάνει, 

κά. 

-  Ο κ. Πρεκετές: Η κατάθεση ενός Τεχνικού Προγράμματος πρέπει να απαντα στις 

καθημερινές ανάγκες των δημοτών , να κοιτάζει μπροστά , να έχει ένα στόχο,ένα 

όραμα. Το φετινό τεχνικό προγραμμα 2023 βαδίζει κυριολεκτικά στο πουθενά με 

βήμα...σημειωτον καθώς αποτελεί σχεδόν ορθή επανάληψη της περυσινης ΜΗ 

παραγωγής -η τις πλείστες φορές κακής παραγωγής -έργου! Οι αριθμοί είναι 

αδιάψευστοι μάρτυρες καθώς από το συνολικό ποσό των 14.000.000€ τα 

8.000.000€ είναι χρηματοδοτούμενα έργα ενώ τα περισσότερα είναι 

συνεχιζόμενα.Και μάλιστα σε μια περίοδο που θα χαρακτήριζα Χρυσή Περίοδο 

χρηματοδοτήσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε από τα χαμηλότερο 

συγκριτικά μα άλλους Δήμους σε ύψος Τεχνικό Πρόγραμμα .Αυτό καταδεικνύει το 

πολύ χαμηλό ποσοστό υλοποίησης του περυσινού τεχνικού προγράμματος.  

Δεν αμφισβητούμε ο,τι γίνονται κάποια έργα μετά 12 χρόνια διοίκησης σας αλλά 

τα περισσότερα είναι ανεκτέλεστα και τα εν εξελίξει κάκιστα σχεδιασμένα . 

Πλίνθοι ατάκτως ειρημένοι…ο καλύτερος χαρακτηρισμός για το ΤΠ του 2023 

Που αποδεικνύει ο,τι η εικόνα μιας επιτυχημένης Δημάρχου που δημιουργήθηκε 

από την πλούσια επικοινωνιακή πολιτική της τόσα χρόνια , αρχίζει να ξεφτίζει.  

Έργα προγραμματισμένα από το παρελθόν ,ώριμα σε πολλές περιπτώσεις άλλα 

επίσης δημοπρατημένα που με …χαρακτηριστική ανικανότητα η Δημοτική αρχή 

δεν μπορεί να υλοποιήσει.  

Έργα ήσσονος σημασίας για συντηρήσεις και διαχείριση μικροπροβληματων 

Έργα αποσπασματικά λόγω έλλειψης συνεκτικού σχεδίου που λίγοι γνωστοί στην 

τοπική μας υπεργολάβοι θησαυρίζουν ανακατεύοντας χώματα με τσιμέντα δίχως 

κανένα αναπτυξιακό αποτύπωμα.  

Για τη ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ...για τον Άγιο Δημήτριο θα έπρεπε το τεχνικό 

προγραμμα να αποτυπώνει τις ανάγκες του Δήμου μας σχετικά με: 

-αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού σε δημόσιους χώρους ,σε δημοτικά γήπεδα 

,πλατείες και οδούς, με χαμηλό έως ανύπαρκτο οδοφωτισμο με στόχο την 

προστασία τόσο της δημόσιας περιουσίας όσο και της ποιότητας ζωής του δημοτη 

που ο δημότης όμορου δήμου απολαμβάνει επι μια πενταετία ήδη  

-την δημιουργία ποδηλατόδρομου εντός του ιστού της πόλης ,παρολη την 

επικείμενη νέα προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων  

-την βελτίωση της άθλιας εικόνας εναπόθεσης σκουπιδιών με την αύξηση των 

σημείων συλλογής τους.  

-υλοποίηση μιας σύγχρονης μελέτης προς επίλυση του κυκλοφοριακού της οδού 

Αγίου Δημητριου που αρχίζει να καταπνίγει την πόλη μας που επίσης καταπνίγεται 

από τους άναρχα τοποθετημένους πλαστικούς οριοδεικτες.  

-αναβάθμιση της αντιπλημμυρικής προστασίας αλλά και του αποχετευτικού 

συστήματος της πόλης για την ασφάλεια των πολιτών , των επιχειρήσεων , της 

δημόσιας περιουσίας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.  

-αναβάθμιση και ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των σχολικών κτηριακών 

εγκαταστάσεων που θα καλύπτουν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες με 

ταυτόχρονη ενεργειακή αναβάθμιση τους και όχι μόνο εικαστικές παρεμβασεις 

·όπως άλλωστε βέβαια και όλων των Δημοτικών κτηρίων και του Δημοτικού 

Σταδίου. 
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-κατασκευή νέων χωρών άθλησης και Πολιτισμού για τη νεολαία και τα 

ερασιτεχνικά σωματεία της πόλης μας ώστε να πάψει αφενος η οικονομική 

αφαίμαξη των γονέων ,που αναγκάζονται να πληρώνουν για ιδιωτικούς χώρους και 

αφετέρου να σταματήσει η καθημερινη ταλαιπωρία των Συλλόγων. Αντί αυτού 

βλέπουμε την επι 5ετια πλέον αδυναμία τοποθέτησης χλοοτάπητα στο Δημοτικό 

Σταδιο ·οπισθοχώρηση σε καταστάσεις πρωτόγνωρες με ομιχλώδη την έκβαση του 

-αναπλάσεις στο σύνολο των πλατειών , ώστε να αποκτήσουν νέα, σύγχρονη 

αισθητική , Πράσινο αλλά και εκμετάλλευση του Ασυρμάτου ως χώρου πρασίνου  

Δυστυχώς κανένας κωδικός δεν αναδεικνύει έστω μια υπουτυπωδη προσπάθεια 

δημιουργίας Έξυπνης Πόλης ( προγραμμα smartcities)με δημιουργία μιας ευφυους, 

φιλικής πόλης με συστήματά υψηλής απόδοσης και με επίκεντρο τον άνθρωπο.  

Καμία προσπάθεια και πρόοδος για νέες τεχνολογίες στην διαχείριση 

απορριμμάτων με ολοκληρωμένο σύστημα 4,ρευμάτων ανακύκλωσης. Καμία 

αναφορά για δημιουργία λειτουργικών ,ασφαλών και καλαίσθητων πεζοδρομίων -

αλλά και ευρείας κλίμακας ανακατασκευές τους - έξω από τα σπίτια μας. Και 

δυστυχώς με την έναρξη των εργασιών της οδού Αγίου Δημητριου το όραμα για 

μια σύγχρονη πόλη στο όνομα βίαιης εφαρμογής ενός κακέκτυπου ΣΒΑΚ 

μετέτρεψε σε εφιαλτική την καθημερινότητα των δημοτών και των επαγγελματιών 

αφού δεν υπήρξε καν κάποια στοιχειώδης προσπάθεια να αφουγκραστεί η 

Δημοτική Αρχή τα προβλήματα των επαγγελματιών αλλά και των κατοίκων αυτής 

ιδίως της περιοχής.Έργο που διχάζει την τοπική κοινωνία αλλά και την απομονώνει 

οικονομικά από όμορους δήμους. Επίσης τα ίδια προβλήματα δημιουργούνται στην 

οδό Ασυρμάτου.  

-καμία μελέτη για αντιμετώπιση των συνεπειών από την διαμορφούμενη οδό Αγίου 

Δημητριου που θα μπορούσε να περιλαμβάνει την διάνοιξη τουλάχιστον της οδού 

Μενέλαου ως αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφοριακού που προκύπτουν.  

Δυστυχώς φέτος δεν ενσωματωσατε σε μεγάλη κλίμακα τα οποία λιγοστά αιτήματα 

δημοτών σ αυτήν την κατ επίφαση διαβούλευση του Τεχνικου Προγράμματος στην 

οποία οι πολίτες στην πλειοψηφία τους της γύρισαν απογοητευμένοι την πλάτη.  

Σε ένα τέτοιο Τεχνικό Προγραμμα που μένει καθαρά διαχειριστικά σε μερεμέτια 

και βαψίματα και ουδολως δεν βοηθά να καλυφθεί η απόσταση από τους άλλους 

Δήμους αλλά και σε Κατ’ επίφαση …Φαραωνικά έργα που στο όνομα ενός κακώς 

εφαρμοζόμενου ΣΒΑΚ πνίγουν κατά την εξέλιξη του στην πόλη μας και την 

απομονώνουν -αλλά και την διχάζουν- κοινωνικά και οικονομικά και με τατρέπει 

το όραμα σας σε εφιάλτη για τον δημότη η ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ...για τον 

Άγιο Δημήτριο στέκεται απέναντι καί τον ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ. 

- Ο κ. Λασκαρίδης: Ότι  δεν συμφωνούν απόλυτα με το τεχνικό πρόγραμμα , ότι 

υπάρχουν καθυστερήσεις σε κάποια έργα, αλλά επειδή με κάποια έργα συμφωνούν 

δεν μπορούν να καταψηφίσουν το τεχνικό πρόγραμμα γι’ αυτό θα ψηφίσουν λευκό. 

- Ο κ. Γιαννέζος: Ότι θα έπρεπε να διεκδικούμε ενεργά να γίνουν κάποια έργα, όπως 

πχ ο Ασύρματος, ότι για τα προγράμματα που παίρνουμε θα έπρεπε να εντάσσουμε 

σε αυτά άλλου είδους έργα, ότι πρέπει να γίνει μία ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή 

μελέτη και όχι αποσπασματική, ότι το Δημοτικό Στάδιο θα έπρεπε να έχει 

τελειώσει, ότι οι γειτονιές του Δήμου είναι εγκαταλελειμμένες , με πεζοδρόμια σε 

κακή κατάσταση, κά.  

- Η κα Αβραμίδου: Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι δεν μπορεί να είμαστε 

συνέχεια στην αναμονή για τα προγράμματα. Πότε θα έρθουν .Να υπάρχουν 

καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να μένουν πάρα πολύ πίσω, ζητήματα όπως έλεγχος 

των σχολείων, κτηριακά ζητήματα. Δεν μπορούν δηλαδή να μένουν όλα αυτά και 

να μη μπαίνουν σε μια γραμμή διεκδίκησης για να μπορέσουν να αποκτήσουν την 

απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση για να μπορούν να λυθούν άμεσα όλα αυτά 

τα ζητήματα που έχουν τα σχολεία της περιοχής μας.Πρέπει για όλα αυτά να 

φροντίσει ο Δήμος πριν γίνουν τα μοιραία. Επίσης δεν μπορεί να γίνεται κωδικό, 

τον κωδικό. Χρειάζεται να δούμε όλο το φάσμα των αναγκών που έχουμε εδώ 
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στην περιοχή μας για σχολεία, δημοτικούς χώρους αν είναι επαρκείς αν δεν είναι, 

σε πόσο κόσμο. Είναι γνωστό ότι είναι ανεπαρκείς και δεν έχουν όλοι τις 

σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές που θα έπρεπε να είχαν. Και μας η 

πρότασή μας είναι να γίνει αντισεισμική θωράκιση όλων των σχολείων, να έχουν 

σύγχρονες εγκαταστάσεις ασφαλείς για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Να υπάρχουν 

σύγχρονες εγκαταστάσεις και αθλητισμού και πολιτισμού και να υπάρχουν 

ελεύθεροι χώροι, χώροι πρασίνου, παιδικές χαρές. Να λυθούν προβλήματα που 

υπάρχουν και με το νεκροταφείο και με τις κεραίες. Αυτά έχουν προτεραιότητα για 

εμάς, γιατί αυτά καλύπτουν και τις σύγχρονες ανάγκες μας και δεν είναι έργα 

βιτρίνας που διαφημίζονται και γίνονται από την δημοτική αρχή. 

 

           Ακολούθως  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του  

1) την 569/2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

2) την 2/2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης, 

3) την 2/2022  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) το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενναλακτικές προτάσεις 

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. 49039/25.07.2022 

(ΦΕΚ 3976 Β΄/26.07.2022) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των 

Δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 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 569/2022) για 

την έγκριση – ψήφιση του τεχνικού προγράμματος για το 2023: 21 ΥΠΕΡ (κ.κ. 

Αδαμόπουλος, Αλεξίου, Ασημακοπούλου, Βαμβακούσης, Βρετού, Γαβαλάς, 

Διαβολίτσης, Θάνου, Καντζέλη, Κουτσανδρέας, Μαθάς, Μπαζιώνης, Μπέλλος, 

Παναγόπουλος, Σιουμπάλα, Σοφιανόπουλος, Συρράκος, Κουτσοβασίλης, 

Κωνσταντίνου, Σταματάκης, Αδαμοπούλου).  

2)  7 ΚΑΤΑ  (κ.κ. Πρεκετές, Βασιλάρας,  Δήμου, Αβραμίδου , Σκιαδιώτη,  Γιαννέζος 

Κοτσόπουλος) 

3) 2 λευκά (κ.κ. Λασκαρίδης , Ζήσης) 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και την 

εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «… Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η 

λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων….» 

 

 

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 

569/2022), η οποία : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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Εγκρίνει  –  ψηφίζει   το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγίου Δημητρίου 

Αττικής οικονομικού έτους 2023 ύψους  14.278.600,10 €, το οποίο έχει  ως 

κάτωθι:  

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Π/Υ 2023  

25.7312.07 Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών            20.000,00  

30.6117.10 Ελεγχος  παιδικών χαρων και αποκατάσταση  μικρών βλαβών      24.000,00 

30.6117.40 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία και υποβολή 

φακέλου πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Αγ. Δημητρίου στα 

πλαίσια του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» 

           37.050,00  

30.6117.42 Εκπόνηση πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σχολικών κτιρίων            35.000,00  

30.6662.01 
Προμήθεια πινακίδων, στυλών οδοσήμανσης, πληροφοριακών 

πινακίδων κ.λπ. 
           37.200,00  

30.6662.36 
Προμήθεια και τοποθέτηση επίστρωσης ειδικού ρητινούχου 

αντιολισθητικού τάπητα σε οδούς με μεγάλη κλίση 
           30.000,00  

30.7135.03 
Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ για την εφαρμογή κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων 

           37.200,00  

30.7135.04 Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίου, πλατειών και οδοστρώματος            37.200,00  

30.7135.23 Προμήθεια για εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας             35.000,00  

30.7135.26 Προμήθεια βομβητών για φωτεινούς σηματοδότες              5.000,00  

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

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

30.7311.40 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ            72.520,00  

30.7312.08 Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων            20.000,00  

30.7321.03 Ανακατασκευή δαπέδων παιδικών χαρών            74.000,00  

30.7321.34 
Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό 
Γυμναστήριο συνεχ. 

         535.000,00  

30.7322.02 Αξιοποίηση κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 1217 (Ευρώτα)            74.000,00  

30.7322.06 Αξιοποίηση κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 883            74.000,00  

30.7323.01 
Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς αυξημένης 
κυκλοφορίας 

             1.000,00  

30.7323.03 
Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ 
Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου 

         435.100,00  

30.7323.08 Ανάπλαση οδών Μακρυγιάννη και Κατσίμπα            57.000,00  

30.7323.11 
Διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας για την ενίσχυση της τοπικής 
αγοράς 

           74.000,00  

30.7323.12 Διαμόρφωση της οδού Γρ.Λαμπράκη              1.000,00  

30.7323.13 Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην οδό Πυθαγόρα            74.000,00  

30.7323.29 
Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως 
Γράμμου 

     1.600.000,00  

30.7324.04 
Ανάδειξη - ανάπλαση Κέντρου γειτονιάς επί της οδού 
Ασημακοπούλου κ.λπ. 

             1.000,00  
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30.7324.05 
Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό 
Ασυρμάτου 

         159.550,00  

30.7331.11 Συντήρηση Επισκευή Σχολείων            20.000,00  

30.7333.03 Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων          223.160,00  

30.7333.07 Διαμόρφωση οδού 'Αλκη Αργυριάδη            10.000,00  

30.7333.09 
Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών 
φωτεινών σηματοδοτών 

           21.000,00  

30.7333.11 Συντήρηση οδών          500.000,00  

30.7333.12 Ανυψωμένες διαβάσεις πεζών για ανάσχεση ταχύτητας οχημάτων            74.000,00  

30.7411.34 
Σύνταξη προμελέτης για τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού 
'Κυριάκος Καράμπαμπας" 

           30.000,00  

30.7413.46 Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις και πράξεις αναλογισμού            15.000,00  

30.7413.74 Σύνταξη μελέτης συλλεκτήρα ομβρίων οδού Λιδωρικίου            37.200,00  

30.7413.75 Αναθεώρηση ένταξης περιοχής ΔΕΗ στο σχέδιο πόλης            39.000,00  

30.7413.76 
Σύνταξη μελέτης για φωτεινούς σηματοδότες σε επικίνδυνους 

κόμβους 
             1.000,00  

30.7413.81 
Εντοπισμένες τροποποιήσεις του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου (Μεσονήσι, Κοψαχείλα, κλπ.) 

           33.000,00  

35.7135.04 Προμήθεια υπαίθριων οργάνων άθλησης              3.000,00  

35.7135.10 
Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για τη δημιουργία 
παιδικής χαράς στο ΟΤ 289 

         560.000,00  

64.7321.02 Αναβάθμιση σχολικών μονάδων              1.000,00  

64.7323.02 
Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την 
εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγ.Δημητρίου 

         202.200,00  

64.7336.01 
Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Δήμου 

         600.000,00  

64.7341.02 
Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου 
Αγίου Δημητρίου 

         702.400,00  

64.7411.02 
Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ.2116 
κ΄2117 

           33.700,00  

64.7412.02 
Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας 

         276.520,00  

69.7132.04 
Δράσεις Ανακύκλωσης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ" 

         854.640,00  

69.7132.12 
Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ" 

     1.319.958,10  

69.7135.02 
Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αγίου 
Δημητρίου                                                         

         372.000,00  
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69.7321.06 
Κατασκευή Κολυμβητηρίου και Κοινόχρηστου Χώρου στα Ο.Τ. 2116 
& 2117  για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 

     2.900.000,00  

69.7326.06 
Ανάπλαση Πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος) για το έργο 
του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"  

     1.800.000,00  

69.7425.06 
Εργασίες Αρχαιολογίας για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ" Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Αγίου 
Δημητρίου 

         100.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ    14.278.600,10  

 

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

Βαζαίου, Aρβανιτάκης, Κοκοτσάκης.  

 

 

Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμό  206/19-12-2022    

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                 ΜΕΛΗ 

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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