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Νέο Ψυχικό 14-12-2018 

 

ΘΕΜΑ :  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-12-2018 10
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Νέο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού (Γ. Τερτσέτη 44), 

σήμερα την 10
ην 

του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης της 

Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 88, 

παράγραφος 2, του Νόμου 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 ‘’Ενημέρωση για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»  

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα ανέφερε τα ακόλουθα: 

Θέτω υπόψη των μελών του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 του 

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού το οποίο έχει ως ακολούθως: 
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ΘΕΜΑ :  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2019 

 

Με την παρούσα εισηγούμαστε την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 που συντάχθηκε 

βάσει των συνεχιζόμενων δαπανών του έτους 2018, των πάγιων και έκτακτων αναγκών όπως έχουν διαμορφωθεί 

για το έτος 2019 και των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών.   

 

Πίνακας 1. Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 
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Διευκρινίζεται ότι η συνολική δαπάνη της εγγραφής Α.1 με τίτλο «Μελέτη αντιμετώπισης αυθαιρέτων 

που έχουν συντελεσθεί πριν την 28
η
 Ιουλίου 2011» ανέρχεται στο ποσό των 92.832,60€, το οποίο θα βαρύνει τα 

επόμενα τέσσερα (4) έτη (2019, 2020, 2021 και 2022), διότι πρόκειται για συμφωνία πλαίσιο. Με την ίδια μέθοδο 

της συμφωνίας πλαίσιο θα εκτελεστεί και η εγγραφή Β.8 με τίτλο «Τοπογραφικές, κτηματογραφικές αποτυπώσεις 

Δήμου». Η μέγιστη αξία των εγγραφών Α.1 και Β.8 για το έτος 2019 δε θα πρέπει να ξεπεράσει το ποσοστό του 20% 

των εγκεκριμένων πιστώσεων για συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών για το έτος 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 39 του ν.4412/2016.  

 

Πέραν των προτεινόμενων εγγραφών στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019, αναφέρεται ότι έχει 

εκπονηθεί μία σειρά μελετών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και από εξωτερικούς συνεργάτες, που 

αφορούν πράξεις οι οποίες δεν απεικονίζονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα είτε για διαδικαστικούς λόγους (δεν έχει 

ολοκληρωθεί η ένταξη) είτε για ουσιαστικούς λόγους (δεν υπάρχουν ακόμα σχετικές προσκλήσεις 

χρηματοδότησης).  

Ωστόσο, λόγω του ότι αποτελούν πράξεις που συνθέτουν τον τεχνικό προγραμματισμό του Δήμου, 

αναφέρονται στον Πίνακα 2.  

 

Πίνακας 2. Πράξεις προς ένταξη το Τεχνικό Πρόγραμμα ή/και στον Προϋπολογισμό 
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Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι έχουν ήδη υποβληθεί για χρηματοδότηση πράξεις συνολικού 

προϋπολογισμού 2.941.571,52€ με προτεινόμενη συμμετοχή με ιδίους πόρους μικρότερη του 10%. Από αυτές τις 

πράξεις έχει ήδη εγκριθεί συνολικό ποσό ύψους 853.200,00€ με ποσοστό συμμετοχής του Δήμου από ιδίους 

πόρους 2%. Για το υπόλοιπο ποσό των 2.088.371,52€ με ποσοστό συμμετοχής του Δήμου από ιδίους πόρους 12%,  

αναμένονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης.  

 

Εκτός από τις πράξεις που έχουν ήδη υποβληθεί, στον ανωτέρω πίνακα αναφέρονται και οι πράξεις προς 

υποβολή για χρηματοδότηση, ύψους 5.211.600,00€, με σχεδόν μηδαμινή συμμετοχή του Δήμου από ιδίους 

πόρους, ήτοι 1%.  

 

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω μελέτες που αφορούν πράξεις ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, έχουν 

συνταχθεί από το προσωπικό του Δήμου, πλην της μελέτης για την ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων, που συντάχθηκε 

από εξωτερικούς συνεργάτες λόγω έλλειψης σχετικής ειδικότητας.  

 

Επιπλέον, στο αρχείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπάρχουν ώριμες μελέτες, οι οποίες δύνανται 

να υποβληθούν προς χρηματοδότηση, μόλις ανακοινωθούν σχετικές προσκλήσεις. Οι μελέτες αυτές δίνονται 

πληροφοριακά στον Πίνακα 3.  

 

Πίνακας 3. Ώριμες μελέτες  

 
 

Τα συμπεράσματα από τους ανωτέρω πίνακες είναι τα εξής: 
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� Το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα που αφορά κυρίως πάγιες ετήσιες ανάγκες του Δήμου ανέρχεται για το 

έτος 2019 στο ποσό των 1.702.213,33€, το 92% του οποίου θα βαρύνει ιδίους πόρους. To υπόλοιπο ποσό που 

προβλέπεται να δαπανηθεί στα επόμενα έτη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι πράξεις είναι 3.513.400,00€. Τα 

ποσά αυτά έχουν υπολογισθεί προ έκπτωσης.  

� Έχουν υποβληθεί ήδη για χρηματοδότηση προτάσεις που αφορούν κυρίως αναπλάσεις και αναβαθμίσεις των 

υποδομών, ύψους 2.941.571,52€ και έχει εγκριθεί συνολικό ποσό 853.200,00€.  

� Υπάρχει προγραμματισμός για υποβολή σε προσκλήσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί, επιπλέον προτάσεων 

ύψους 5.211.600,00€.  

� Οι ώριμες μελέτες που απομένουν προς μελλοντική υποβολή, εφόσον υπάρξουν σχετικές προσκλήσεις 

ανέρχονται στο ποσό των 6.311.500,00€. 

� Το σύνολο του ανωτέρω προγραμματισμού (Πίνακες 1, 2 και 3) ανέρχεται στο ποσό των 19.685.304,65€.  

 

 

Εν συνεχεία η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου όπως εξετάσουν το πρόγραμμα και προβούν στη λήψη 

αποφάσεων.  

Το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Ψυχικού, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Νόµου 3852/2010,  

μετά από διαλογική συζήτηση, 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2019 ως αναφέρεται στην εισήγηση και το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης.  Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί: 

2. Στο ∆ήµαρχο Φιλοθέης – Ψυχικού κ. Παντελή Ξυριδάκη 

3. Στην Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Αικ. Αλεξοπούλου 

4. Στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Φιλοθέης – Ψυχικού κ. Α.Γ. Γάτο 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 23/2018. 
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ  – ΜΠΑΡ∆Η ΜΕΡΟΠΗ 

ΠΑΣΣΑ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΣΥΡΜΑΚΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ (ΑΠΟΥΣΑ) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 10ης Συνεδριάσεως του  

Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού στις  

10-12-2018  

Νέο Ψυχικό, 10-12-2018  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

  

ΠΑΣΣΑ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ  

 


