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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 26  
 
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: Τροποποίηση της απόφασης 222/2019 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καισαριανής ως προς το χρονοδιάγραµµα (Παράταση χρονικής διάρκειας από 
1-7-2020 µέχρι 30-6-2023) . 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την µε αριθµ. πρωτ.: 
1397/07-02-2020 εισήγηση  της προϊσταµένης τµήµατος κοινωνικών 
υπηρεσιών κ. Ψιλοπάτη Ουρανίας η οποία έχει ως εξής:    
 

Έγκριση Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα (Σ.Α.Υ.Ι.Μ) του 
υποέργου «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Καισαριανής» της Πράξης 
«Σύσταση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Καισαριανής» µε Κωδικό 
ΟΠΣ (5002494) ως προς το χρονοδιάγραµµα (Παράταση χρονικής 
διάρκειας από 1-7-2020 µέχρι 30-6-2023) και τον Προϋπολογισµό 
(Αύξηση λόγω της παράτασης της χρονικής διάρκειας του 
παρεχόµενου έργου και πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού 1 
ατόµου). 

Ο ∆ήµος Καισαριανής µε την 222/2019 απόφαση του ∆.Σ αποφάσισε την 
παράταση του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Καισαριανής» της 
Πράξης «Σύσταση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Καισαριανής» µε 
Κωδικό ΟΠΣ (5002494). Μετά από σύσταση της Ε.Υ.∆ Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ που αποτελεί την εποπτεύουσα αρχή της Πράξης και σχετικό έλεγχο 
που πραγµατοποίησε µας γνωστοποίησε ότι σύµφωνα µε τον κεντρικό 
σχεδιασµό που έχει γίνει τα συγκεκριµένα υποέργα «Κέντρα Κοινότητας» 
έχουν χρόνο λήξης και χρηµατοδότησης κατά την πρώτη περίοδο την 30-6-
2020 και όχι την 30-11-2020 όπως αναφέρεται στην απόφαση που ελήφθη 
αρχικώς, µπορούν δε, να παραταθούν από την 1-7-2020 µέχρι την 30-6-2023 
και να γίνει η πρόσληψη του πρόσθετου προσωπικού που έχει εγκριθεί. 
Κατόπιν αυτής της παρεµβάσεως απαιτείται η τροποποίηση της Απόφασης 
222/2019 ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καισαριανής ως προς τα χρονοδιαγράµµατα 
και τους οικονοµικούς όρους του προγράµµατος. 

Η τροποποίηση του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα ως προς 
το χρονοδιάγραµµα (1η περίοδος 1-12-2017 µέχρι την 30-6-2020) (2η 
περίοδος παράταση προγράµµατος 1-7-2020 µέχρι 30-6-2023) και 



τον προϋπολογισµό (ο οποίος µεταβάλλεται λόγω αύξησης της χρονικής 
διάρκειας του Προγράµµατος κατά 36 µήνες αλλά λήγει νωρίτερα 
κατά 5 µήνες από την αρχική πρόβλεψη λόγω της καθυστερηµένης 
έναρξης της δοµής καθώς επίσης και µε την πρόσληψη 1 ακόµη 
ατόµου) προτείνεται ως ακολούθως σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο. 

 
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της  
προϊσταµένης τµήµατος κοινωνικών υπηρεσιών ,το επισυναπτόµενο σχέδιο 
υλοποίησης , την σχετική νοµοθεσία , µετά από διαλογική συζήτηση η οποία 
καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά , 

Ο κ. Μιλτσακάκης Μιχάλης ψήφισε ΚΑΤΑ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης 222/2019 του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καισαριανής ως προς το χρονοδιάγραµµα (1η περίοδος 1-12-
2017 µέχρι την 30-6-2020) (2η περίοδος παράταση προγράµµατος 1-7-2020 
µέχρι 30-6-2023) και τον προϋπολογισµό (ο οποίος µεταβάλλεται λόγω 
αύξησης της χρονικής διάρκειας του Προγράµµατος κατά 36 µήνες αλλά λήγει 
νωρίτερα κατά 5 µήνες από την αρχική πρόβλεψη λόγω της καθυστερηµένης 
έναρξης της δοµής καθώς επίσης και µε την πρόσληψη 1 ακόµη ατόµου) 
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο σχέδιο. 
 
 
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 
 


