
 

 

                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             Πετρούπολη, 26 Αυγούστου 2022        
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             Αριθμ. πρωτ.: 33487 
Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & 
λοιπών συλλογικών οργάνων 
Εκτελεστική Επιτροπή        
            

     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  με αριθμ. 5/2022 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 4ης Τροποποίησης  
               του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 2022. 
 
    Από το πρακτικό της 5ης του έτους 2022, Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.  
    Σήμερα στις 26 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, η Εκτελεστική Επιτροπή, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αρ. πρωτ. 33046/22.08.2022 πρόσκληση του 
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από τα 
συνολικά εννέα (9) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα και τα εννέα  (9) μέλη, ως εξής: 

 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βλάχος Στέφανος-Γαβριήλ, Δήμαρχος- Πρόεδρος            
2. Λάππας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος                                      
3. Κάκαλης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος    
4. Σκαλιστήρας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 
5. Παχίδου Χρυσάνθη, Αντιδήμαρχος   
6. Σταματοπούλου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος 
7. Κακαβάς Νικόλαος, Αντιδήμαρχος 
8. Χριστόπουλος Φώτιος, Αντιδήμαρχος 
9. Χρυσικός Στυλιανός, Αντιδήμαρχος 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κακαλιά Ευστράτιο. 
                                                                                        
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 

       το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 
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Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών μας διαβιβάσθηκε η παρακάτω εισήγηση, η οποία αφορά την  
5η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022: 
 
«Α.-Κατόπιν της με αρ. 193.3.3/2022 Απόφασης του Πράσινου Ταμείου Ν.Π.Δ.Δ. (ΑΔΑ: 9ΨΖ146Ψ844-1ΨΡ), 
με την οποία εντάχθηκε έργο στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ, χρήζει τροποποίησης το υφιστάμενο Τεχνικό Πρόγραμμα και σχετικής 
αναμόρφωσης ο Προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2022 στο κάτωθι σημείο: 
 
• Στο εγγεγραμμένο στον υποπίνακα Β3 έργο με τίτλο: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ Ο.Τ. 46, 46Α & 47, ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΗ, ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΝΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ”, οι 
εγγραφές στα υπόλοιπα πεδία θα πρέπει να γίνουν: 
◦ Στο πεδίο “ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ” θα αναγραφεί: “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΔΗΜΟΣ”, 
◦ στο πεδίο “ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €” θα αναγραφεί: “900.000,00” και 
◦ στο πεδίο “ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ” θα αναγραφεί: “Πολυετές –  
 οι πιστώσεις για το 2022 και 2023, ύψους 540.000,00€, θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο (Αρ. 
Απόφασης 193.3.3/2022 του Πράσινου Ταμείου Ν.Π.Δ.Δ., ΑΔΑ: 9ΨΖ146Ψ844- 1ΨΡ), ενώ το υπολοιπόμενο 
ποσό θα βαρύνει τις πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου έτους 2024”. 
 
Β.-Κατόπιν με αρ. πρωτ. 12037/2021/02.03.2022 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για 
ένταξη έργου του Δήμου μας, με τίτλο “Αναβάθμιση δημοτικής περιουσίας και οικιστικού περιβάλλοντος 
Δήμου Πετρούπολης”, στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, χρήζει τροποποίησης το Τεχνικό Πρόγραμμα 
του Δήμου, έτους 2022, στα κάτωθι σημεία: 
 
• Αντικατάσταση της υφιστάμενης εγγραφής στο πεδίο “ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ” του έργου, που είναι 
εγγεγραμμένο στον υποπίνακα Β4, με τίτλο: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΣΟΥΛΙΟΥ 
ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821 ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821 ΕΩΣ ΟΔΟ ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΟΥ” με την εγγραφή: “Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, ως υποέργο 2 του 
έργου με τίτλο: “Αναβάθμιση δημοτικής περιουσίας και οικιστικού περιβάλλοντος Δήμου Πετρούπολης” 
(Υ.Α. Α.Π: 12037/2021/2.3.22, ΑΔΑ: ΩΑΦΚ46ΜΤΛ6-6ΔΣ)”. 
 
• Αντικατάσταση της υφιστάμενης εγγραφής στο πεδίο “ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ” του έργου, που είναι 
εγγεγραμμένο στον υποπίνακα Β9, με τίτλο: “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ” με την εγγραφή: “Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, ως υποέργο 1 του έργου με τίτλο: “Αναβάθμιση δημοτικής περιουσίας και οικιστικού 
περιβάλλοντος Δήμου Πετρούπολης” (Υ.Α. Α.Π: 12037/2021/2.3.22, ΑΔΑ: ΩΑΦΚ46ΜΤΛ6-6ΔΣ)”. 
 
Γ.-Κατόπιν του με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/83287/23/10.8.22 εγγράφου του ΥΠΕΝ με το οποίο 
αποφασίστηκε/επιβεβαιώθηκε η ένταξη της πρότασής μας για το έργο (τεχνικό έργο – προμήθεια) με τίτλο 
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ”, συνολικού προϋπολογισμού 
7.000.000,00€, στη δράση “Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα” - ID 16873, χρήζει 
τροποποίησης τόσο ο προϋπολογισμός του Δήμου μας (ώστε να εγγραφεί το συγκεκριμένο έργο στον 
τρέχοντα προϋπολογισμό του Φορέα μας, όπως “απαιτεί” το έγγραφο του ΥΠΕΝ), όσο και το Τεχνικό 
Πρόγραμμα, προκειμένου να εγγραφούν τα υποέργα της πράξης που αφορούν έργα και μελέτες.  
 
Προτείνουμε λοιπόν τις κάτωθι τροποποιήσεις στο υφιστάμενο Τεχνικό Πρόγραμμα: 
Εγγραφή στον υποπίνακα Β2 έργου με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ”, χρηματοδότηση: “ΥΠΕΝ”, προϋπολογισμό: “6.280.956,12” € και την παρατήρηση: 
“Ένταξη στη δράση “Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα” - ID 16873, σύμφωνα 
με το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/83287/23/10.8.22 εγγράφου του ΥΠΕΝ”. 



 

 

 
• Εγγραφή στον υποπίνακα Β2 έργου με τίτλο: “ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΟΚΩ”, χρηματοδότηση: “ΥΠΕΝ”, 
προϋπολογισμό: “210.800,00” € και την παρατήρηση: “Ένταξη στη δράση “Παρεμβάσεις σε αστικές 
περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα” -ID 16873, σύμφωνα με το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/83287/23/10.8.22 
εγγράφου του ΥΠΕΝ. Περιλαμβάνει τις δαπάνες μετατόπισης των δικτύων Οργανισμών Κοινής 
Ωφελείας που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ””. 
• Εγγραφή στον υποπίνακα Β7 έργου με τίτλο: “ΔΑΠΑΝΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ””, χρηματοδότηση: “ΥΠΕΝ”, 
προϋπολογισμό “260.400,00” € και την παρατήρηση: “Ένταξη στη δράση “Παρεμβάσεις σε αστικές 
περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα” - ID 16873, σύμφωνα με το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/83287/23/10.8.22 
εγγράφου του ΥΠΕΝ”. 
 
Παρακαλούμε για την έγκριση των ανωτέρω τροποποιήσεων από την Επιτροπή σας και για τις περαιτέρω 
κατά νόμο ενέργειές σας, προκειμένου οι εν λόγω τροποποιήσεις τεθούν εν ισχύ. 
 
Επιπρόσθετα, παρακαλούμε τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις προσήκουσες ενέργειές της, ώστε να 
καταστεί εφικτή η απαιτούμενη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022, εφόσον ή όπως εγκριθεί η 
προτεινόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, καθώς και για τις ενέργειές της προς δημιουργία 
νέου Κ.Α., στον προϋπολογισμό έτους 2022, όσον αφορά το υποέργο 2 της πρότασης του Δήμου μας, 
με τίτλο: “Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του ανοικτού θεάτρου Πέτρας” και προϋπολογισμό: 
247.843,88€, αφού λόγω του ό,τι το ανωτέρω υποέργο σχετίζεται με προμήθεια – υπηρεσία δεν χρήζει 
εγγραφής στο Τεχνικό Πρόγραμμα.» 
 
  Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ενημέρωση σχετικά με το θέμα την 
Επιτροπή,  ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της 5ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2022,  
σύμφωνα με την σχετική εισήγηση και τη διαβίβαση του θέματος στο Δ.Σ. για λήψη απόφασης. 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της 
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 63 περ. γ. του Ν. 3852/2010   
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
3.-Tην αριθμ. 157/2021 (ΑΔΑ: 6ΧΜΥΩΞΣ-6Κ4) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης Τεχνικού  
     Προγράμματος 2022»   
4.-Τις αριθμ. 8/2022 (ΑΔΑ: 6ΠΤΕΩΞΣ-0ΛΧ), 72/2022 (ΑΔΑ: 6ΧΠΑΩΞΣ-Η39), 81/2022 (ΑΔΑ: ΨΩ5ΖΩΞΣ-ΣΛΤ) &  
     91/2022 (ΑΔΑ: 998ΠΩΞΣ-ΖΔΨ) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης της 1ης,2ης, 3ης & 4ης  
     τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, αντίστοιχα 
5.-Την αριθμ. 159/2021 (ΑΔΑ: ΨΚΧΨΩΞΣ-ΔΞ7) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης του   
     σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»  
6.-Την αριθμ. 166411/23.12.2021 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα  
     «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Πετρούπολης» 
7.-Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
8.-Την εισήγηση του Προέδρου της  
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     και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 5ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  
      2022,  σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης και συγκεκριμένα: 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Β. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  Ή ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 
 
 στον υποπίνακα Β3 “ΠΛΑΤΕΙΕΣ-ΠΑΡΚΑ-ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ” και στο εγγεγραμμένο έργο με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ. 46, 46Α & 47, ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΗ, 
ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΝΤΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ”, προϋπολογισμού € 910.000,00, με χρηματοδότηση από  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΚΑΙ ΣΑΤΑ”, “Πολυετές”,  διαμορφώνονται οι εγγραφές των παρακάτω πεδίων ως εξής: 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΔΗΜΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 900.000,00  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Πολυετές  
*οι πιστώσεις για το 2022 και 2023, ύψους 540.000,00€, θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο (Αρ. 
Απόφασης 193.3.3/2022 του Πράσινου Ταμείου Ν.Π.Δ.Δ., ΑΔΑ: 9ΨΖ146Ψ844- 1ΨΡ), ενώ το υπολοιπόμενο 
ποσό θα βαρύνει τις πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου έτους 2024”. 
 
στον υποπίνακα Β4  “ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ – ΟΔΟΙ “ και στο εγγεγραμμένο έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΣΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821 ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821 ΕΩΣ ΟΔΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ» η εγγραφή στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
αντικαθίσταται ως εξής: 
“Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, ως υποέργο 2 του έργου με τίτλο: “Αναβάθμιση 
δημοτικής περιουσίας και οικιστικού περιβάλλοντος Δήμου Πετρούπολης” (Υ.Α. Α.Π: 12037/2021/2.3.22, 
ΑΔΑ: ΩΑΦΚ46ΜΤΛ6-6ΔΣ)”. 
 
στον υποπίνακα Β9  “ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ”  και στο εγγεγραμμένο έργο με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ» η εγγραφή στο πεδίο 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ αντικαθίσταται ως εξής:  
“Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, ως υποέργο 1 του έργου με τίτλο: “Αναβάθμιση 
δημοτικής περιουσίας και οικιστικού περιβάλλοντος Δήμου Πετρούπολης” (Υ.Α. Α.Π: 12037/2021/2.3.22, 
ΑΔΑ: ΩΑΦΚ46ΜΤΛ6-6ΔΣ)”. 
 
στον υποπίνακα Β2 ”ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤHΡΙΑ” εγγραφή του έργου με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ”, χρηματοδότηση: “ΥΠΕΝ”, προϋπολογισμός: “6.280.956,12” € 
με την παρατήρηση: “Ένταξη στη δράση “Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα” - ID 
16873, σύμφωνα με το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/83287/23/10.8.22 εγγράφου του ΥΠΕΝ”. 
 
στον υποπίνακα Β2 ”ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤHΡΙΑ” εγγραφή του έργου με τίτλο: “ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΟΚΩ”, 
χρηματοδότηση: “ΥΠΕΝ”, προϋπολογισμός: “210.800,00” € με την παρατήρηση: “Ένταξη στη δράση 
“Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα” -ID 16873, σύμφωνα με το με Α.Π.: 
ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/83287/23/10.8.22 εγγράφου του ΥΠΕΝ.”. 
 
στον υποπίνακα Β7 ”ΜΕΛΕΤΕΣ” εγγραφή του έργου με τίτλο: “ΔΑΠΑΝΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ”, χρηματοδότηση: 
“ΥΠΕΝ”, προϋπολογισμός “260.400,00” € με την παρατήρηση: “Ένταξη στη δράση “Παρεμβάσεις σε αστικές 
περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα” - ID 16873, σύμφωνα με το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/83287/23/10.8.22 
εγγράφου του ΥΠΕΝ”. 



 

 

      
Β.- Διαβιβάζει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2022. 
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                                 Ακριβές απόσπασμα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Λάππας Θ., Κάκαλης Π.                                                                        ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Σκαλιστήρας Α., Παχίδου Χ. 
Σταματοπούλου Α., Κακαβάς Ν. 
Χριστόπουλος Φ., Χρυσικός Σ.                                                                                                   

          ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ 
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