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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: Γνωμοδότηση επί εισήγησης για το Πρόγραμμα Επενδύσεων – Τεχνικό
Πρόγραμμα  του Δήμου Θηβαίων έτους 2016.

Η  Αν.  Προϊσταμένη  του  Τμήματος  Ανάπτυξης-Προγραμματισμού-Οργάνωσης-
Πληροφορικής και η  Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών έχοντας υπόψη:    

α) Τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 79 του ν.4172/2013 με τις οποίες
αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες τις παρ. 1 του άρθρου 266 και
της παρ. 1 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87):

1.  Για  το  μεσοπρόθεσμο  προγραμματισμό  των  δήμων  εκπονείται  Πενταετές
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα,  το  οποίο  εξειδικεύεται  κατ’  έτος  σε  Ετήσιο
Πρόγραμμα  Δράσης.  Το  Τεχνικό  Πρόγραμμα  αποτελεί  μέρος  του  Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.

Για  την  ψήφιση και  εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους,  απαιτείται
μόνο  η  κατάρτιση  Τεχνικού  Προγράμματος  για  το  έτος  αυτό  και  δεν  είναι
απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού
Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.»

2.  Η εκτελεστική επιτροπή η οποία έχει  και  την  ευθύνη της υλοποίησης του
τεχνικού προγράμματος καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και το
Τεχνικό  Πρόγραμμα  του  Δήμου  κατά  την  περίπτ.  γ’  του  άρθρου  63  του
Ν.3852/10.

Συγκεκριμένα η εκτελεστική επιτροπή, με την υποστήριξη της αρμόδιας, κατά τις
οργανικές  διατάξεις  κάθε  δήμου,  υπηρεσίας  επί  θεμάτων  προγραμματισμού,
συγκεντρώνει,  αξιολογεί  τις  προτάσεις  των  υπηρεσιών  του  δήμου,  των
δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, της Επιτροπής Διαβούλευσης και συντάσσει
προσχέδιο του Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος το οποίο
υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

β) Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06 σύμφωνα με το οποίο: 

1. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των
Συνδέσμων  οφείλουν,  δύο  (2)  τουλάχιστον  μήνες  πριν  από  την  έναρξη  του
οικονομικού  έτους,  να  αποφασίζουν  για  το  ετήσιο  τεχνικό  πρόγραμμα  που
περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και
που η  δαπάνη τους  πρέπει  να  αντιμετωπιστεί  με  τα  κάθε είδους  έσοδα του
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προϋπολογισμού.  Η  δαπάνη  για  κάθε  έργο  υπολογίζεται  κατά  προσέγγιση,
σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία.

2. α. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα δημοτικά ή τοπικά
διαμερίσματα  ή  οικισμούς,  το  δημοτικό  ή  κοινοτικό  συμβούλιο  οφείλει  να
περιλάβει στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν
για κάθε δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα ή οικισμό και να κάνει  κατανομή των
πιστώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων του προγράμματος,
ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσμού ή και με τα
εισφερόμενα  έσοδα.  Δεν  απαιτείται  κατανομή  των  πιστώσεων,  όταν  το  έργο
εξυπηρετεί όλα τα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα ή όλους τους οικισμούς του
Δήμου ή της Κοινότητας.

3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό
πρόγραμμα.

4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα
από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

γ) Την παρ.2α του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με την οποία η δημοτική
επιτροπή  διαβούλευσης  γνωμοδοτεί  στο  δημοτικό  συμβούλιο  σχετικά  με  τα
αναπτυξιακά  προγράμματα  και  τα  προγράμματα  δράσης  του  δήμου,  το
επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση
του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των
προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και
τουλάχιστον  μία  φορά κάθε  τρεις  (3)  μήνες  για  άλλα θέματα  που εισάγονται
προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο
επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια
διάταξη, τον τόπο, την ημρομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται
από  εισήγηση  επί  των  υπό  συζήτηση  θεμάτων.  Σε  περίπτωση  έλλειψης
απαρτίας,  η  συνεδρίαση  επαναλαμβάνεται  την  αμέσως  επόμενη  εργάσιμη
ημέρα,  οπότε  θεωρείται  σε  κάθε  περίπτωση  ότι  υφίσταται  απαρτία.  Η
γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από
τις  υπηρεσίες  του  δήμου  και  τηρούνται  πρακτικά.  Η  δημοτική  επιτροπή
διαβούλευσης  διατυπώνει  τη  γνώμη  της  μετά  από  σχετική  συζήτηση.  Στην
εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

δ) Συμμετοχή  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  στη  διαδικασία
κατάρτισης  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος,  του  Ετήσιου
Προγράμματος  Δράσης  και  του  Προγράμματος  Επενδύσεων  -  Τεχνικού
Προγράμματος  

Στις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:

«4.Το  συμβούλιο  της  δημοτικής  ή  τοπικής  κοινότητας  με  απόφαση  που
λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και
τεχνικού  προγράμματος  του  δήμου,  εισηγείται  στην  εκτελεστική  επιτροπή με
σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των
κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη,
τις  δράσεις  που  πρέπει  να  περιλαμβάνει  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  του
δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

5.Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη
λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί



φορείς  της περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας,  προκειμένου να
υποβάλλουν τις  προτάσεις  τους.  Εάν το  συμβούλιο της δημοτικής  ή τοπικής
κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το
σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται
χωρίς αυτήν.»

ε) Ο  Δήμος  Θηβαίων  αρχικά  προχωρά  στην  κατάρτιση  του  Τεχνικού
Προγράμματος έτους 2016 εξαιτίας των ασφυκτικών προθεσμιών ολοκλήρωσης
των  διαδικασιών  κατάρτισης  και  έγκρισης  του  σχεδίου  του  Προϋπολογισμού
(έως 5/09/2015) και στην συνέχεια θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες κατάρτισης
και  έγκρισης  του  Ετήσιου  Προγράμματος  Δράσης  2016,  του  Επιχειρησιακού
Προγράμματος 2015-2019 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  2016.

Για την πληρότητα της πληροφόρησης και την ορθή αποτύπωση της κατανομής
των πιστώσεων των επενδυτικών δαπανών και την διευκόλυνση της σύνταξης
του προϋπολογισμού συντάχθηκε το συνολικό Πρόγραμμα Επενδύσεων 2016
του  Δήμου  Θηβαίων  που  τμήμα  του  αποτελεί  το  Τεχνικό  Πρόγραμμα  που
υλοποιείται  από  την  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  αφορά  τον
προγραμματισμό  υλοποίησης  έργων,  μελετών  και  υπηρεσιών  με  τεχνικό
αντικείμενο.

Το  Πρόγραμμα  Επενδύσεων-  Τεχνικό  Πρόγραμμα  έτους  2016  καταρτίσθηκε
λαμβάνοντας  υπόψη  το  υφιστάμενο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  του  Δήμου
(σχετική  Αποφ.  έγκρισης  Δ.Σ  95/13)  στο  οποίο  αναφέρονται  αναλυτικά  οι
στρατηγικοί  στόχοι,  οι  προτεραιότητες  της  τοπικής  ανάπτυξης  καθώς  και  η
οργάνωση  των  υπηρεσιών  του  ΟΤΑ και  των  Νομικών  του  Προσώπων,  με
παράλληλη εξειδίκευση των  δράσεων της  προγραμματικής  περιόδου  για  την
επίτευξη  των  στόχων  αυτών  καθώς  και  στοιχεία  του  υπό  σύνταξη  νέου
Επιχειρησιακού Προγράμματος που θα αφορά την περίοδο 2015-2019. 

Επίσης, περιλαμβάνει δράσεις που εξυπηρετούν και προωθούν τους γενικούς
στόχους  κάθε  αναπτυξιακής  προτεραιότητας  του,  εμπίπτουν  στο  πεδίο
αρμοδιότητας  του Δήμου Θηβαίων,  έχουν εξασφαλισμένους πόρους και  είναι
στα όρια των υφιστάμενων δυνατοτήτων του. 

Συνοπτικά,   οι  πράξεις  του Τεχνικού Προγράμματος που θα υλοποιηθούν το
2016 με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, αφορούν κυρίως:

 Την  υλοποίηση  βασικών  για  την  λειτουργία  του  Δήμου  δράσεων
(ενδεικτικά αναφέρουμε την βελτίωση δημοτικών και αγροτικών οδών,
την δημοτική οδοποιία, την κατασκευή παιδικών χαρών, τις προμήθειες
για  την  εύρυθμη  λειτουργία  των  υπηρεσιών  καθαριότητας  και  των
λοιπών  υπηρεσιών)  που  στόχο  έχουν  την  βελτίωση  της
καθημερινότητας των πολιτών.     

 Την ολοκλήρωση και αποπληρωμή των υφισταμένων συμβάσεων.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι προτάσεις που θα υποβάλλει ο Δήμος εν
όψει του νέου ΕΣΠΑ και λοιπών χρηματοδοτικών προγραμμάτων θα εγγραφούν
στο  Πρόγραμμα  Επενδύσεων  –  Τεχνικό  Πρόγραμμα  2016  εφόσον  ληφθεί  η
σχετική  απόφαση  χρηματοδότησης  που  θα  διασφαλίζει  τους  απαιτούμενους
πόρους για την υλοποίηση τους. 

 
στ) Οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής θα παρουσιαστούν

από τον Δήμαρχο κ. Σ. Νικολάου και έχουν ως εξής:

 Κατάρτιση  –  παρακολούθηση  και  εκτέλεση  του  Προγράμματος
Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος για το 2016 σύμφωνα με τα



οικονομικά δεδομένα του Δήμου και της χώρας.

 Το Τεχνικό Πρόγραμμα φέτος, περιλαμβάνει  πιστώσεις που αφορούν την
προβλεπόμενη για το 2016 ΣΑΤΑ και ένα μικρό ποσό από Ιδ. Πόρους, καθώς με
τα μέχρι σήμερα δεδομένα το τρέχον ΕΣΠΑ ολοκληρώνεται στις 31/12/2015 και
ο Δήμος δεν έχει  λάβει  έσοδα από Παρακρατηθέντα ώστε να είναι  δυνατή η
αξιοποίηση τους τόσο στο τρέχον έτος αλλά και η αντίστοιχη πρόβλεψη για την
είσπραξη τους το 2016. Σε περίπτωση που υπάρξει θετική μεταβολή αυτών των
στοιχείων ο Δήμος το 2015 θα συνεχίσει  την υλοποίηση υφιστάμενων έργων
όπως  το  γήπεδο  5Χ5  στην  Αγ.  Τριάδα,  οι  παιδικές  χαρές  της  πόλης,  η
ανάπλαση  του  πεζόδρομου  οδού  Επαμεινώνδα  κ.α  αλλά  και  το  2016  θα
ενισχύσει τις πιστώσεις αυτών και θα συμπεριλάβει και νέα έργα.  

 Εγγραφή  και  στη  συνέχεια  υλοποίηση  δράσεων  που  καλύπτουν
άμεσες και επιβεβλημένες ανάγκες του Δήμου.

 Αποπληρωμή των ολοκληρωμένων έργων κατά προτεραιότητα.

 Ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων έργων που έχουν εξασφαλισμένους
χρηματοδοτικούς πόρους.

 Τήρηση  της  στοχοθεσίας  των  οικονομικών  αποτελεσμάτων  και
αποφυγή αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα.

 Αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

 Προετοιμασία  για  την  υποβολή  προτάσεων  σε  συνέχεια  σχετικών
προσκλήσεων εν όψει του νέου ΕΣΠΑ τόσο σε επίπεδο μελετών όσο
και λοιπών ενεργειών.

 Ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης και έγκρισης του πενταετούς
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2015-2019.

 Ενέργειες για τον σχεδιασμό και  προσδιορισμό δράσεων για τη νέα
Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.

 Διατήρηση  της  επιχορήγησης  των  νομικών  προσώπων  του  Δήμου
προκειμένου να ενισχυθούν οι κοινωνικές δομές και να υλοποιούνται
δράσεις  που  συμβάλλουν  στην  ανακούφιση  των  περισσότερο
οικονομικά αδύναμων πολιτών.

 Αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους δημότες υπηρεσιών μέσω
του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών των Υπηρεσιών του
Δήμου και απόκτηση νέων στο μέτρο του οικονομικά εφικτού.

 Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου με
έμφαση  στην  Οικονομική  Υπηρεσία  (έσοδα,  περιουσία,
παρακολούθηση  προμηθειών  και  υπηρεσιών)  και  Τεχνική  Υπηρεσία
(παρακολούθηση έργων, σύνταξη μελετών) προκειμένου να επιτευχθεί
το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

 Ενέργειες για την βελτιστοποίηση και αξιοποίηση των λειτουργιών των
νομικών προσώπων.

Συνοπτικά αναφέρονται  στη συνέχεια  οι  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις  που
υλοποιούνται αυτή την στιγμή από τον Δήμο και αποτελούν προτεραιότητα: 



ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

1.  Ανάπλαση  πεζόδρομου  οδού  Επαμεινώνδα  Δήμου  Θηβαίων  / (ΕΠ
«Θεσσαλίας  –  Στερεάς  Ελλάδας  –  Ηπείρου  2007-2013»)  με  τα  εξής
υποέργα:

 Ανάπλαση  πεζόδρομου  οδού  Επαμεινώνδα  Δήμου  Θηβαίων
(ποσό σύμβασης 2.681.241,12 €)

 Μεταφορά δικτύων ΔΕΗ (ποσό σύμβασης 260.787,98 €)

 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες (ποσό σύμβασης 100.000,00
€)



2.  Μελέτη  ΣΧΟΟΑΠ  Δήμου  Πλαταιών (ΔΕ  Πλαταιών)  /  (ΠΕΠ  Στερεάς
Ελλάδας). 

Έχει ξεκινήσει να υλοποιείται το Β2 στάδιο. Το  ύψος της σύμβασης ανέρχεται
στο ποσό των 114.351,87 €.

3.  Βελτίωση  –  ανάπλαση  κεντρικής  πλατείας  ΤΚ  Λεύκτρων  Δήμου
Θηβαίων / (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων).

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
124.113,52 €.

4. «Μελέτη κατασκευής βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης
Δ.Ε Πλαταιών Δ. Θηβαίων ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου
2007-2013»). 

Υπογράφηκε η σύμβαση στο ποσό των 390.903,84 € από τα οποία το ποσό
254.736,00 € θα καλυφθεί από τη ΣΑΜΠ 0563 και το ποσό των 136.167,84 €
από ΣΑΤΑ.

5. «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων του Δήμου
Θηβαίων» με τα εξής υποέργα:

 Βελτίωση και  ενεργειακή  αναβάθμιση  καταστήματος  δημοτικής  αγοράς
του παλαιού Δημαρχείου Θήβας.

 Βελτίωση και  ενεργειακή  αναβάθμιση  καταστήματος  δημοτικής  αγοράς
του Δήμου Θηβαίων.

 Μελέτη εφαρμογής ενεργειακής  αναβάθμισης  του  παλαιού Δημαρχείου
Θήβας.

 Μελέτη  εφαρμογής  ενεργειακής  αναβάθμισης  του  καταστήματος
δημοτικής αγοράς του Δήμου Θηβαίων.

 Μέτρα δημοσιότητας της πράξης με τίτλο :  «Βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων»



 Εξωτερική  αξιολόγηση  στην  επίτευξη  των  στόχων  του  Σχεδίου
υλοποίησης – Ενεργειακή επιθεώρηση του παλαιού Δημαρχείου Θήβας.

 Εξωτερική  αξιολόγηση  στην  επίτευξη  των  στόχων  του  Σχεδίου
υλοποίησης – ενεργειακή επιθεώρηση καταστήματος δημοτικής αγοράς
του Δήμου Θηβαίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 367.275,83 €
από τα οποία το ποσό των 216.490,68 € θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕ 075/8
και το υπόλοιπο ποσό από ΣΑΤΑ. 

6. Βελτίωση κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή του σε
χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 220.137,56 €. Για το
υποέργο της εργολαβίας έγινε η κατακύρωση του αποτελέσματος στο ποσό των
114.573,59 € και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.


7. Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκος
του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας με τα εξής υποέργα: 

 Βιοκλιματική Αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκος του
ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας 

 Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

 Δράσεις Διάδοσης και Ενημέρωσης 

 Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες.



Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των
1.642.473,46 €.

8.   Βελτίωση  κτιρίου  για  δημιουργία  χώρου  άσκησης  πολιτιστικών
δραστηριοτήτων στην ΤΚ Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 368.873,29 €. Για το
υποέργο  της  εργολαβίας  έχουν  αποσταλεί  όλα  τα  απαραίτητα  στοιχεία  για
προέγκριση δημοπράτησης.

       ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ.

1. Ολοκληρωμένες  παρεμβάσεις  ΑΠΕ  σε  κτίρια  και  εγκαταστάσεις  του

Δήμου Θηβαίων, προϋπολογισμού  1.588.385,86 (δεν αξιολογήθηκε θετικά)

2. Αγροτική  Οδοποιία  στην  ΤΚ  Λεύκτρων  του  Δήμου  Θηβαίων,

προϋπολογισμού 342.918,00 €

3. Αγροτική  Οδοποιία  στην  ΤΚ  Καπαρελλίου  του  Δήμου  Θηβαίων,

προϋπολογισμού 294.498,00 €

4.  Αγροτική  Οδοποιία  στην  ΤΚ  Πλαταιών  του  Δήμου  Θηβαίων,

προϋπολογισμού 381.032,00 €

5. Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην παραλία Σαράντι

της ΤΚ Χωστίων του Δήμου Θηβαίων, προϋπολογισμού 165.235,00 €



6. Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Δομβραίνας

του  Δήμου  Θηβαίων, προϋπολογισμού  106.000,00  € (θα  υλοποιηθεί  από

πόρους ΑΠΕ της ΔΕ Θίσβης)

7. Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου για τη διαμόρφωση νέου

χώρου  παιδικής  χαράς  στην  ΤΚ  Καπαρελλίου  του  Δήμου  Θηβαίων,

προϋπολογισμού 89.915,00 €

8. Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Λεύκτρων του

Δήμου Θηβαίων, προϋπολογισμού 173.870,00 € 

9. Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Πλαταιών του

Δήμου Θηβαίων, προϋπολογισμού 153.836,00 €

ζ) Στο  πλαίσιο  της  εκπόνησης  του  Προγράμματος  Επενδύσεων  -  Τεχνικού
Προγράμματος έτους 2016, η Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη του
Τμήματος Προγραμματισμού συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των
υπηρεσιών  του  Δήμου  καθώς  και  τις  εισηγήσεις  των  συμβουλίων  των
δημοτικών  και  τοπικών  κοινοτήτων  του  Δήμου  σχετικά  με  την  υφιστάμενη
κατάσταση  και  τις  προτάσεις  τους  για  τις  προτεραιότητες  και  συνέταξε
εισήγηση  προσχεδίου  του  Προγράμματος  Επενδύσεων  -  Τεχνικού
Προγράμματος (σχετική η αρ. 6/2015 Απόφαση ΕΕ).

η) Οι  συνολικές  πιστώσεις  του  Προγράμματος  Επενδύσεων  -  Τεχνικού
Προγράμματος  ανέρχονται  στο  ποσό των  560.660,00  €  σαφώς χαμηλότερες
από τις αντίστοιχες του 2015 (2.840.281,08 €) καθώς αφορούν αποκλειστικά
πιστώσεις προβλεπόμενης ΣΑΤΑ και Ιδ. Πόρων.  

Αναλυτικότερα η λογική που ακολουθήθηκε για την εγγραφή των πιστώσεων του
προγράμματος έχει ως εξής: 

 θεωρούμε ότι όσον αφορά στις πιστώσεις της ΣΑΤΑ, θα υλοποιηθεί το
σύνολο  των  δράσεων  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Πρόγραμμα
Επενδύσεων – Τεχνικό Πρόγραμμα του τρέχοντος έτους, οπότε για το
2016 εγγράφουμε πιστώσεις μέχρι το ύψος της προβλεπόμενης ΣΑΤΑ
για το 2016 δηλ. το ποσό των 555.660,00 €

 οι  πιστώσεις  που  αφορούν  τις  πηγές  χρηματοδότησης  Τέλους
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Πυροπροστασία επίσης θεωρούμε
ότι  θα  υλοποιηθούν  εντός  του  2015  οι  δράσεις  στις  οποίες  έχουν
κατανεμηθεί  οι  αντίστοιχες  πιστώσεις  ενώ  τυχόν  αδιάθετα  υπόλοιπα
καθώς και τα ποσά που θα ληφθούν εντός του 2016 θα εγγραφούν με
αναμόρφωση   

 για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις οι εγγεγραμμένες πιστώσεις είναι
μηδενικές  δεδομένου  ότι  με  την  μέχρι  σήμερα  ενημέρωση  το  τρέχον
ΕΣΠΑ,  ο  ΘΗΣΕΑΣ  και  τα  λοιπά  Προγράμματα  θα  πρέπει  να
ολοκληρωθούν  (το  φυσικό  και  οικονομικό  τους  αντικείμενο)  έως  τις
31/12/2015.

 Επίσης,  δεν  έχουν  προϋπολογιστεί  για  το  2016  έσοδα  από
Παρακρατηθέντα  λόγω  της  αμφίβολης  είσπραξής  τους  εξαιτίας  των
εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών συνθηκών που βιώνει η  χώρα. 

Ωστόσο,  αρχές  του  2016  θα  πραγματοποιηθεί  αναμόρφωση   όπου  με
απολογιστικά  στοιχεία  (με  31/12/2015)  θα  μεταφερθούν  υπόλοιπα  που  δεν



έχουν διατεθεί  και θα πραγματοποιηθούν οι  σχετικές εγγραφές δράσεων που
αφορούν  χρηματοδότηση  από  ΚΑΠ  Επενδυτικών  Δαπανών  (πρώην  ΣΑΤΑ)
καθώς και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Επίσης,  θα  έχει  προσδιοριστεί  με  σαφήνεια  ο  τρόπος  αντιμετώπισης  των
συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιούνται την τρέχουσα περίοδο.

Το σύνολο των διασφαλισμένων προβλεπόμενων εσόδων για επενδύσεις του
έτους   2016  ανέρχεται  στο  ποσό  των  560.660,00  €,  όπως  αναλυτικά
αποτυπώνονται στο συνημμένο πίνακα ανά πηγή χρηματοδότησης. 

Τα έσοδα από τη ΣΑΤΑ για το 2016 ανέρχονται  στο ποσό των 555.660,00 €
(σύμφωνα  με  οδηγίες  της  σχετικής  εγκυκλίου  ΚΥΑ  27351/03-08-2015).
Σημειώνουμε  ότι  το  ύψος  των  συγκεκριμένων  εσόδων  είναι  αρκετά  χαμηλό
(έχοντας υποστεί  συνεχείς μειώσεις  τα τελευταία χρόνια) και  καθιστά επί  της
ουσίας απαγορευτική τόσο την υλοποίηση υφιστάμενων επενδυτικών δράσεων
όσο και τον σχεδιασμό νέων.

 Η ΣΑΤΑ διατίθεται ανά Δ.Ε ως εξής:

 Δ.Ε Θήβας 216.430,58 € (ποσοστό 55,83%)

 Δ.Ε Πλαταιών 64.002,67 € (ποσοστό 16,51%)

 Δ.Ε Θίσβης 56.986,02 € (ποσοστό 14,7%)

 Δ.Ε Βαγίων 50.240,73 € (ποσοστό 12,96%) 

 ΣΚΘ (Σύνολο κοινοτήτων Θήβας) 168.000,00 € 

Από  ίδιους  Πόρους  διατίθεται  ποσό  5.000,00  €  και  αφορά  πίστωση  που
προέρχεται από ποσοστό εσόδων που οφείλει να διατεθεί για επενδύσεις.

Αναλυτικά  αναφέρονται  στοιχεία  ανά  πηγή  χρηματοδότησης  στον  συνημμένο
πίνακα.

Τα έξοδα του  προγράμματος επενδύσεων - Τεχνικού προγράμματος ανέρχονται
συνολικά στο ποσό των 560.660,00 € και αφορούν την υλοποίηση έργων ποσό
339.369,04 €  ,  μελετών ποσού 33.100,00  €  ,υπηρεσιών ποσό 71.089,96  €,
τεχνικών υπηρεσιών του Ν 3316/05 ποσό 0,00 €, προμηθειών 106.001,00 € και
απόκτησης ακινήτων ποσού 11.100,00 €. 

  Για  τις  επενδύσεις  της  κάθε  Δημοτικής  Ενότητας  διατέθηκε  στην  παρούσα
φάση το ποσό που αναλογεί από την προϋπολογισθείσα ΣΑΤΑ 2016 (συνολικό
ποσό  555.660,00  €).  Η  κατανομή  έγινε  όπως  παρουσιάστηκε  ανωτέρω  και
αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες.  

Παρατίθενται συνημμένα οι παρακάτω συγκεντρωτικοί πίνακες :
9.1.           Πίνακας  Προγράμματος  Επενδύσεων-  Τεχνικού  Προγράμματος
2016 συγκεντρωτικός.
9.2.           Πίνακές  Προγράμματος   Επενδύσεων  Δ.  Θηβαίων  2016  ανά
Δημοτική Ενότητα
9.3.           Πίνακας κατανομής ΣΑΤΑ ανά Δ.Ε 

Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος Επενδύσεων-



Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.  

Υπόμνημα πινάκων: Στη στήλη των πινάκων συνεχιζόμενα ή νέα, με ΔΥ σημειώνεται ότι η
πράξη  –  σύμβαση  δεν  θα  υλοποιηθεί,  με  Σ  οι  συνεχιζόμενες  πράξεις,  με  Ν  οι  νέες
πράξεις  που  εγγράφονται  στο  Προϋπολογισμό,  και  με  ΥΛ  οι  πράξεις  που  έχει
ολοκληρωθεί το φυσικό τους αντικείμενο. Στη στήλη είδος με Ε σημειώνονται τα έργα, με
Μ οι μελέτες, με ΤΥ οι υπηρεσίες του Ν. 3316/05, με Υ οι λοιπές υπηρεσίες, με Π οι
προμήθειες και με ΑΑ η απόκτηση ακινήτων. Στη στήλη με την διευθύνουσα υπηρεσία με
Γ.Υ. σημειώνονται οι Γενικές Υπηρεσίες, με Δ.Δ η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, με Δ
ΔΟΜ η Δ/νση Δόμησης, με Δ ΟΙΚ η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, με Δ ΠΠΚΑ η Δ/νση
Περιβάλλοντος-Πρασίνου-Καθαριότητας-Ανακύκλωσης,  με  Δ  ΤΥ  η  Δ/νση  Τεχνικών
Υπηρεσιών,  με  Τ  ΑΠΟΠ  το  Τμήμα  Ανάπτυξης-Προγραμματισμού-Οργάνωσης-
Πληροφορικής, με Τ ΚΠΠΑ το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού και
Αθλητισμού,  και  με  Τ  ΤΟΑ  το  Τμήμα  Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης.  Στη  στήλη
χωροθέτηση με ΘΗΒ σημειώνεται η ΔΕ Θήβας, με ΠΛ η ΔΕ Πλαταιών, με ΒΑΓ η ΔΕ
Βαγίων, με ΘΙΣ η ΔΕ Θίσβης και με ΣΚΘ το Σύνολο Κοινοτήτων Θήβας.  

θ) Θέτουν  υπόψη  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης  το  σχέδιο  του
Προγράμματος  Επενδύσεων  –Τεχνικού  Προγράμματος  του  Δήμου  Θηβαίων
έτους 2016 σύμφωνα με την αρ. 6/2015 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής.

ι) Μετά  τα  παραπάνω  ο  Δήμαρχος  Θηβαίων  και  Πρόεδρος  της  Επιτροπής
Διαβούλευσης

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έκφραση θετικής γνώμης για το σχέδιο του Προγράμματος Επενδύσεων –Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου Θηβαίων έτους 2016.

Η ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. Α.Π.Ο.Π Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  ΤΥ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑ ΚΥΛΑΦΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Θήβα,   13/08/15     Θήβα, 13/08/2015

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Θήβα   13/08/15 Θήβα   13/08/15

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 

1)  Σχέδιο  Πρ.  Επενδύσεων-  Τεχν.  Προγράμματος  Δ.Θ
2016

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 

1) Δ/νση ΤΑ & Δ Ν. Βοιωτίας / Τμήμα ΤΑ & ΝΠΔΔ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

1) Αρχείο Αποφάσεων ΔΣ

2) Δ/νση ΤΥ ΔΘ

3) Δ/νση ΟΥ ΔΘ

4) Αυτ.Τμήμα  Προγραμματισμού Ο & Π ΔΘ




