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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    19/02/2020 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 18  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 2ης/19.02.2020,  τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 19η του µηνός 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2020.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 19/02/2020 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 19:00µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 1713/14.02.2020 πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι έξι (26) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος ∆.Σ.    
        
  1. Βούρλου Μαρία 1. Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστος 
  2. Φασκιώτης Γεώργιος   
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης  
  4. Καλαλής Εµµανουήλ  
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλης Εµµανουήλ  
  8. Σταµέλος Ηλίας  
  9. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
10. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
11. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
12. Αραχωβίτη Μαρία  
13. Πλυτάς Ευάγγελος  
14. Κατηµερτζής Γεώργιος  
15. Γραφίδου Γεσθηµανή  
16. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
17. Καρατζάς Ανδρέας  
18. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
19. Παρασκευά ∆έσποινα  
20. Καγιαµπάκη Ειρήνη  



21. Παραγυιού Άννα  
22. Κουφού Σταυρούλα  
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
24. Μιλτσακάκης Μιχαήλ  
25. Χατζησάββας Μηνάς  
26.   
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ.Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόµιµα µε την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δηµοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης της 
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου 
Καισαριανής , για την κατασκευή του έργου µε τίτλο : «Επεµβάσεις προς 
αποκατάσταση ασφαλείας αγωνιστικού χώρου σταδίου Μ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ». 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την µε αριθµ. πρωτ.: 
961/30-01-2020 εισήγηση  της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. 
Κωσταντοπούλου Βασιλικής  η οποία έχει ως εξής:    
 

Έχοντας υπόψη: 

• Την από 20/09/2018 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του ∆ήµου Καισαριανής για το έργο µε τίτλο: «Επεµβάσεις προς 
αποκατάσταση ασφαλείας αγωνιστικού χώρου σταδίου Μ. Κρητικόπουλος» 

• Την από 23/05/2019 Εργολαβική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Καισαριανής 
και της Εταιρείας µε την επωνυµία «NAF CONSTRUCTION» συµβατικής 
δαπάνης 102.426,37 € (Α∆ΑΜ: 19SYMV005015670 2019-05-28)  

• Το µε αρ. πρωτ. 8467/29-07-2019 έγγραφο του ∆ήµου Καισαριανής προς την 
Περιφέρεια Αττικής σχετικά µε την τροποποίηση της Προγραµµατικής 
Σύµβασης του έργου µε αύξηση της συµβατικής δαπάνης, µέσω σύναψης 1ης 
ΣΣΕ και ανάληψη της αιτούµενης δαπάνης από την Περιφέρεια Αττικής  

• Το από 06/11/2019 Πρακτικό υπ΄αρ. 3 της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της ως άνω Προγραµµατικής Σύµβασης 

• Το από 05/09/2019 Πρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής (14η Συνεδρία) 

• Τη µε αριθµό 213/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε 
την οποία εγκρίθηκε η 3η Τροποποίηση του Προγράµµατος Εκτελεστέων 



Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 2019 και ενσωµατώθηκε το αιτούµενο 
ποσό στη νοµική δέσµευση του εν λόγω έργου  

• Τη µε αριθµό 328/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε 
την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής οικ. έτους 2020 (Α∆Α: 6ΗΨ87Λ7-7Κ∆) 

• Τη µε αριθµό 329/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε 
την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 
2020 και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 2020 (Α∆Α: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) 

Το µε αρ. πρωτ. 843929/18-12-2019 έγγραφο από το Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων.  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Το έργο µε τίτλο: «Επεµβάσεις προς αποκατάσταση ασφάλειας αγωνιστικού χώρου 
σταδίου Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» συνολικού προϋπολογισµού 140.000,00 € 
χρηµατοδοτείται από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής (Κ.Α.Ε. 9777.01.113) 
στο πλαίσιο της από 20/09/2018 υπογεγραµµένης Προγραµµατικής Σύµβασης 
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Καισαριανής.  

∆ηµοπρατήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καισαριανής και στις 
23/05/2019 υπεγράφη το εργολαβικό συµφωνητικό µε την τεχνική εταιρεία NAF 
CONSTRUCTION ποσού 102.426,37 €.  

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του αγωνιστικού χώρου και γενικότερα του 
χώρου περιµετρικά του γηπέδου, λόγω πεπαλαιωµένων εγκαταστάσεων, όπως 
περιγράφεται στην τεχνική µελέτη και αναφέρεται στο άρθρο 1 της υπογεγραµµένης 
προγραµµατικής σύµβασης.  

Με το µε αρ. πρωτ. 8467/29-07-2019 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Καισαριανής προς την Περιφέρεια Αττικής γίνεται αναφορά στην αύξηση 
της συµβατικής δαπάνης του έργου, µετά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ, 
προκειµένου να συµπεριληφθούν προµήθειες σε πυροσβεστήρες, λόγω εφαρµογής 
νέων κανονισµών πυροπροστασίας και πυρασφάλειας και να εκτελεσθούν 
συµπληρωµατικές εργασίες, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου.  

Με το παραπάνω έγγραφο ο ∆ήµος λόγω οικονοµικής αδυναµίας αιτήθηκε τη 
χρηµατοδότηση της επιπλέον προκύπτουσας δαπάνης της 1ης ΣΣΕ, που ανέρχεται 
στο ποσό των 14.980,06 €, από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και συνακόλουθα 
την τροποποίηση της από 20/09/2018 υπογεγραµµένης προγραµµατικής σύµβασης.  

Με το από 05/09/2019 Πρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής (14η Συνεδρία) δίδεται η σύµφωνη γνώµη του ΤΣ∆ΕΠΑ για τη 
σύναψη της 1ης ΣΣΕ που περιλαµβάνεται στον 1ο ΑΠΕ του έργου.  



Με τη µε αρ. 213/2019 Απόφαση της 17ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής σχετικά µε την έγκριση της 3ης Τροποποίησης του 
Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 2019, η συµπληρωµατική 
δαπάνη η οποία προκύπτει από την 1η ΣΣΕ ενσωµατώθηκε στη νοµική δέσµευση για 
το εν λόγω έργο. Οµοίως η δαπάνη αυτή έχει περιληφθεί στο Πρόγραµµα 
Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2020 και αντίστοιχα στον 
Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους 2020, σύµφωνα µε τις µε αρ. 
328/2019 και 329/2019 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου.  

Με το µε αρ. 3/06-11-2019 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου 
Καισαριανής για το εν λόγω έργο, προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 
3 της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου 
Καισαριανής, ώστε η επιπλέον δαπάνη ποσού 14.980,06 € (µε ΦΠΑ), η οποία 
προκύπτει από την 1η ΣΣΕ, να χρηµατοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής.  

Το σχέδιο της Τροποποιητικής Προγραµµατικής Σύµβασης ετέθη υπόψιν του 
Νοµικού Γραφείου Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων και επ΄αυτού δεν 
υπήρχε νοµική παρατήρηση, σύµφωνα µε το µε αρ. πρωτ. 843929/18-12-2019 
έγγραφο.  

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εισηγούµαστε  

την έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο των όρων του σχεδίου της Τροποποίησης 
της από 20/09/2018 Προγραµµατικής Σύµβασης όπως ακολουθεί µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Καισαριανής για το έργο µε τίτλο: «Επεµβάσεις 
προς αποκατάσταση ασφάλειας αγωνιστικού χώρου σταδίου Μ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ», ως προς την τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 3 
ως εξής:  

από: Κάθε αύξηση της συµβατικής δαπάνης, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης 
βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του ∆ήµου Καισαριανής  

σε: «Κάθε αύξηση της συµβατικής δαπάνης εκτός από α) τη δαπάνη αναθεώρησης 
και β) το ποσό των 14.980,06 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), το οποίο απαιτείται 
για τη χρηµατοδότηση της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης Εργασιών, που 
κατέστησαν απαραίτητες για την τελειοποίηση, αρτιότητα και λειτουργικότητα του 
έργου της παρούσης, θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του ∆ήµου 
Καισαριανής».  

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 20/09/2018 Προγραµµατική Σύµβαση.  

Η ∆ιευθύντρια Τεχνικής 
Υπηρεσίας  

Βασιλική Κωνσταντοπούλου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  



 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 

 

 

Για το έργο: 

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ  

Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

1. Περιφέρεια Αττικής 

2. ∆ήµος Καισαριανής 



ΑΘΗΝΑ – 2020 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» 

Στην Αθήνα σήµερα, στις ………………………………………… ηµέρα ………………………… οι 
παρακάτω συµβαλλόµενοι:  

1. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού), που 
εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον 
Περιφερειάρχη Αττικής Γεώργιο Πατούλη 

2. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ήµος Καισαριανής» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού), που 
εδρεύει στην Καισαριανή, οδός Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείαςκαι 
εκπροσωπείται νόµιµα από το ∆ήµαρχο Καισαριανής Χρήστο Βοσκόπουλο 

Με βάση τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε µε 
το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει. 

2. Του N. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήµερα. 

3. Του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 



8. Της µε αριθµό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ. Β’/11-05-2018) 
Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής«Έγκριση της 
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής». 

Και έχοντας υπόψη: 

1. Την από 20/09/2018 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και του ∆ήµου Καισαριανής για το έργο µε τίτλο: «Επεµβάσεις προς 
αποκατάσταση ασφαλείας αγωνιστικού χώρου σταδίου Μ. Κρητικόπουλος» 

2. Την από23/05/2019 Εργολαβική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Καισαριανής και 
της Εταιρείας µε την επωνυµία «NAFCONSTRUCTION» συµβατικής δαπάνης 
102.426,37 € (Α∆ΑΜ: 19SYMV005015670 2019-05-28) 

3. Το µε αρ. πρωτ. 8467/29-07-2019 έγγραφο του ∆ήµου Καισαριανής προς την 
Περιφέρεια Αττικής σχετικά µε την τροποποίηση της Προγραµµατικής 
Σύµβασης του έργου µε αύξηση της συµβατικής δαπάνης, µέσω σύναψης 1ης 

ΣΣΕ και ανάληψη της αιτούµενης δαπάνης από την Περιφέρεια Αττικής 

4. Το από 06/11/2019 Πρακτικόυπ΄αρ. 3 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
της ως άνω Προγραµµατικής Σύµβασης 

5. Το από 05/09/2019 Πρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής (14η Συνεδρία) 

6. Τη µε αριθµό 213/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την 
οποία εγκρίθηκε η 3η Τροποποίηση του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων 
Περιφέρειας Αττικής έτους 2019 και ενσωµατώθηκε το αιτούµενο ποσό στη 
νοµική δέσµευση του εν λόγω έργου 

7. Τη µε αριθµό 328/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής 
οικ. έτους 2020 (Α∆Α: 6ΗΨ87Λ7-7Κ∆)  

8. Τη µε αριθµό 329/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την 
οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2020 
και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 2020 (Α∆Α: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) 

9. Τη µε αριθµό 19/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής σχετικά 
µε την έγκρισης σύναψης της παρούσας (Α∆Α: ΨΛΝΒ7Λ7-ΠΕΜ) 

10. Τη µε αριθµό ……………… Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Καισαριανής σχετικά µε την έγκριση της σύναψης της παρούσας(Α∆Α: 
…………………) 

11. Τη µε αριθµό πρωτ. ………………………… (Α∆Α:………………………) Απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής.  

 



συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

Την τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της από 20/09/2018 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου 
Καισαριανής ως εξής: 

από: 

Κάθε αύξηση της συµβατικής δαπάνης, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης βαρύνει 
αποκλειστικά τους πόρους του ∆ήµου. 

σε: 

«Κάθε αύξηση της συµβατικής δαπάνης εκτός από α) τη δαπάνη αναθεώρησης και β) 
το ποσό των 14.980,06 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), το οποίο απαιτείται για τη 
χρηµατοδότηση της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης Εργασιών, που κατέστησαν 
απαραίτητες για την τελειοποίηση, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου της 
παρούσης, θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του ∆ήµου Καισαριανής». 

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 20/09/2018 Προγραµµατική Σύµβαση. 

 

Η παρούσα σύµβαση αφού συµφωνήθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόµενο 
της, υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε 
συµβαλλόµενος θα λάβει δύο (2). 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 



ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της  
διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών, το σχέδιο της  τροποποίηση της 
προγραµµατικής σύµβασης ,την σχετική νοµοθεσία , µετά από διαλογική 
συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά , 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει  τους όρους του σχεδίου της Τροποποίησης της από 20/09/2018 
Προγραµµατικής Σύµβασης όπως ακολουθεί µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και του ∆ήµου Καισαριανής για το έργο µε τίτλο: «Επεµβάσεις προς 
αποκατάσταση ασφάλειας αγωνιστικού χώρου σταδίου Μ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας,ως προς την τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 3 ως 
εξής:  
από: Κάθε αύξηση της συµβατικής δαπάνης, εκτός της δαπάνης 
αναθεώρησης βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του ∆ήµου Καισαριανής  
σε: «Κάθε αύξηση της συµβατικής δαπάνης εκτός από α) τη δαπάνη 
αναθεώρησης και β) το ποσό των 14.980,06 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), 
το οποίο απαιτείται για τη χρηµατοδότηση της 1ης Συµπληρωµατικής 
Σύµβασης Εργασιών, που κατέστησαν απαραίτητες για την τελειοποίηση, 
αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου της παρούσης, θα βαρύνει 
αποκλειστικά τους πόρους του ∆ήµου Καισαριανής».  
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 20/09/2018 Προγραµµατική Σύµβαση.  
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5) Καλαλής Εµµανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη 
Αγγελική   8) Κιτσέλης Εµµανουήλ  9) Σταµέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου 
Κανέλλα  11) Κατσαρέλλης Νικόδηµος 12) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου 
Στυλιανή 13) Αραχωβίτη Μαρία 14) Πλυτάς Ευάγγελος  15) Κατηµερτζής 
Γεώργιος 16) Γραφίδου Γεσθηµανή  17) Ζαρκαδούλας Νικόλαος  18) 
Καρατζάς Ανδρέας , 19)Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  20) Παρασκευά 
∆έσποινα  21) Καγιαµπάκη Ειρήνη 22) Παραγυιού Άννα 23) Κουφού 
Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 25) Μιλτσακάκης Μιχάλης 
26)Χατζησάββας Μηνάς 

 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  19/02/2020 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 


