
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                              ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
---------------------------- 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 19/2017 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 
 

ΘΔΜΑ: «ΔΓΚΡΙΖ ΣΖ ΤΝΑΨΖ ΚΑΙ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΖ ΤΜΒΑΖ 
ΓΙΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ– 
ΜΔΘΑΝΩΝ» ΚΑΙ ΟΡΙΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΩΝ ΜΑ ΓΙΑ ΣΖΝ ΚΟΙΝΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ»».  
 
ηνλ Γαιαηά θαη ζηε Βηβιηνζήθε Γπκλαζίνπ  Γαιαηά ζήκεξα  ηελ 2α ηνπ κήλα Οθησβξίνπ ηνπ 
έηνπο 2017, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 19:00 κκ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα  
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  αξηζ. 5818/28-9-
2017 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα 
Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ 
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα 15, ήηνη: 
 
  Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παπόνηερ 
1.) Μπηζηίλα Γέζπνηλα, 2.) Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 3.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 4.) Οηθνλόκνπ 
Αλάξγπξνο, 5.) Καξλέδεο ππξίδσλ, 6.) Μπαθάιε Μαξίλα (απνρώξεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
ζπλεδξίαζεο), 7.) ηάηθνπ - Κνπηνπδή Μαξία, 8.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Υξηζηόθαο Δπζηξάηηνο, 9.) ακπάλεο Γεκήηξηνο, 10.) Καλέιινπ Διέλε,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
11.) Αλδξένπ Υξπζνύια, 12.) Οηθνλόκνπ ηξάηνο, 13.) Αλαγλσζηόπνπινο Γεώξγηνο, 14.) 
Ρειάθε Θενδώξα, 15.) Αζαλαζίνπ άββαο. 
 Απόνηερ 
1.) Καθνύξεο Νηθόιανο, 2.) Μπόγξεο Νηθόιανο, 3.) Μπάθαο Νεθηάξηνο, 4.) Γαξζηλόο 
Ν.ηξάηνο, 5.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο, 6.) Παπατσάλλνπ ππξίδσλ. 
 
  Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Κωνζηανηίνορ Γ. Καπαγιάννηρ , Παπών. 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  
1.- Αλησλίνπ Πέηξνο Σ.Κ. Γξπόπεο, 2.- Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπλνππίηζαο, 3.- 
Φπρνγηνύ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο, 4.- Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο Σ.Κ. Σξνηδήλνο.  
 
ΑΠΟΝΣΔ: 
1.- Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ. Γαιαηά, 2.- Εεξβόο ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ, 3.- Καπέιινο 
Πνιπδεύθεο Σ.Κ. Καξαηδά, 4.- Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο, 5.- Υαηδίλαο Γεώξγηνο Σ.Κ. 
Μεγαινρσξίνπ, 6.- Κνηδηάο ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο. 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 
 
 

  Απιθμόρ Θέμαηορ: 3ο Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 162/2017 
 
ΘΔΜΑ: «ΔΓΚΡΙΖ ΣΖ ΤΝΑΨΖ ΚΑΙ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΖ ΤΜΒΑΖ 
ΓΙΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ– 
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ΜΔΘΑΝΩΝ» ΚΑΙ ΟΡΙΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΩΝ ΜΑ ΓΙΑ ΣΖΝ ΚΟΙΝΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ»». 
 
Ζ Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην ηξίην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. 

Γήκαξρν ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ην ππ’ αξηζκ. 186851/26.9.2017 έγγξαθν ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ζην δήκν ε ππ΄αξηζκ. 339/2017 Απόθαζε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ καο απεζηάιε ην ζρέδην ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

ύκβαζεο γηα ην αλσηέξσ έξγν ην νπνίν παξαηίζεηαη αθνινύζσο: 

 

 

 ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 

 

 

 

Σίτλοσ ζργου 

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ» 

 

ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

1. Περιφζρεια Αττικισ 

2. Διμοσ Σροιηθνίασ-Μεκάνων 

 

 

ΑΘΗΝΑ –                       201…. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 

ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ 

 

τθν Ακινα ςιμερα …………………, θμζρα ………………. οι  παρακάτω 

ςυμβαλλόμενοι : 
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1. Το Ν.Ρ.Δ.Δ. με τθν επωνυμία «Ρεριφζρεια Αττικισ» (Ο.Τ.Α. βϋ 
βακμοφ), που εδρεφει ςτθν Ακινα, Λ. Συγγροφ 15-17 και 
εκπροςωπείται νόμιμα από τθν Ρεριφερειάρχθ Αττικισ Ειρινθ 
Δοφρου. 

2. Το Ν.Ρ.Δ.Δ. με τθν επωνυμία «Διμοσ Τροιηθνίασ-Μεκάνων» (Ο.Τ.Α. 
αϋ βακμοφ), που εδρεφει ςτο Γαλατά Τριηθνίασ και εκπροςωπείται 
νόμιμα από τον Διμαρχο Κωνςταντίνο Δ. Καραγιάννθ. 

 

Με βάςθ τισ διατάξεισ: 
 

1. Του άρκρου 100 του ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ και Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα 
Καλλικράτθσ)» όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 74 του 
Ν.4483/2017 και ιςχφει. 

2. Του ν. 4071/2012 «υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ τθν 
αυτοδιοίκθςθ και τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ». 

3. Τθν  υπ’ αρικμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-9-
2017) απόφαςθ  του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Αττικισ ζγκριςθσ τθσ  τροποποίθςθσ-επικαιροποίθςθσ του 
Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. 

4. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, 
διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
”Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

6. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνζδριο», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει . 

7. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ 
και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο 
λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

8. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ 
ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου 
Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 

 
και ζχοντασ υπόψθ: 

 
1. Το  με αρικμό 4144/24-7-2017 ζγγραφο του Διμου Τροιηθνίασ-
Μεκάνων με το οποίο ηθτικθκε θ ςφναψθ προγραμματικισ ςφμβαςθσ 
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με τθν Ρεριφζρεια Αττικισ για τθ υλοποίθςθ του ζργου με τίτλο 
«Οδοποιία Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων» κακϊσ και το με αρικμό 
3682/29-6-2017 ζγγραφο του Διμου με τα οποία υποβλικθκαν ςτθν 
Ρεριφζρεια Αττικισ θ μελζτθ και λοιπά ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία για 
το ανωτζρω ζργο. 
2. Τθν από 27-6-2017 κεϊρθςθ τθσ υπ αρικμ. 8/2017 
επικαιροποιθμζνθσ μελζτθσ απο τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων 
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων Ρειραιά και Νιςων/Τμιμα Τεχνικισ 
Υποςτιριξθσ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. 
3. Τθν με αρικμό 130/2017 (ΑΔΑ: 6Β99ΩΗΛ-ΨΑ7) απόφαςθ του 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων με τθν οποία 
εγκρίκθκε θ με αρικμό 8/2017 επικαιροποιθμζνθ μελζτθ του ανωτζρω 
ζργου. 
4. Τθν με αρικμό 216/2017 (ΑΔΑ: 7ΦΞ57Λ7-ΒΧΟ) απόφαςθ  του 
Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Αττικισ με τθν οποία εγκρίκθκε θ 2θ 
τροποποίθςθ του Ρρογράμματοσ Εκτελεςτζων Ζργων τθσ Ρεριφζρειασ 
Αττικισ του οικονομικοφ ζτουσ 2017 και εντάχκθκε ςτο Ρρόγραμμα 
Εκτελεςτζων Ζργων τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ το ανωτζρω ζργο. 
5. Τθν με αρικμό 217/2017 (ΑΔΑ: Ψ4Γ87Λ7-ΒΚ5)  απόφαςθ του 
Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Αττικισ με τθν οποία εγκρίκθκε θ 2θ 
τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ του 
οικονομικοφ ζτουσ 2017, και προβλζφκθκε το ποςό χρθματοδότθςθσ 
του ζργου (ΚΑΕ 9781.08.033). 
6. Το με αρικμό ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΦΑΔΥΑΤ/229961/148952/6661/ 
Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ/Γενικι Δ/νςθ Αρχαιοτιτων και 
Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ/Εφορεία Αρχαιοτιτων Δυτικισ Αττικισ, 
Ρειραιϊσ και Νιςων ζγγραφο. 
7.  Το με αρικμό 126467/18-7-2017/Ρεριφζρεια Αττικισ/Γενικι Δ/νςθ 
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ και Κλιματικισ Αλλαγισ/Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ και 
Κλιματικισ Αλλαγισ/Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ και Κλιματικισ Αλλαγισ 
ζγγραφο ςχετικά με τθν μθ υποχρζωςθ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ 
των ζργων που πρόκειται να εκτελεςτοφν. 
8. Τθν με αρικμό 4095/21-7-2017 Βεβαίωςθ του Δθμάρχου του Διμου 
Τροιηθνίασ-Μεκάνων με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι όλοι οι οδοί που 
περιλαμβάνονται ςτο ζργο «Οδοποιία Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων» 
είναι Δθμοτικοί και βρίςκονται εκτόσ ςχεδίου και εντόσ ορίων οικιςμοφ. 
9. Τθν με αρικμό. 339/2017  Απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου 
Αττικισ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι όροι τθσ παροφςασ  
10. Τθν με αρικμό.         /201….  Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου 
……….. με τθν οποία εγκρίκθκαν οι όροι τθσ παροφςασ  
11. Τθν με αρικμό ….απόφαςθ του ΕϋΚλιμακίου του Ελεγκτικοφ 
Συνεδρίου 
12. Τθν με αρ. πρωτ. ….. …………. (ΑΔΑ………………………….) Απόφαςθ 
Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. 

ΑΔΑ: 6Κ3ΒΩΗΛ-Ε4Ν



 

υμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα παρακάτω: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ-ΚΟΠΟ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 
1. Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ςυνεργαςία των 
ςυμβαλλομζνων μερϊν για τθν υλοποίθςθ του ζργου με τίτλο: 
«Οδοποιία Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων» από το Διμο Τροιηθνίασ-
Μεκάνων με χρθματοδότθςθ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ.  
 
2. Σκοπόσ του ζργου είναι θ επιςκευι είκοςι εννζα (29) υπαρχουςϊν 
δθμοτικϊν οδϊν του Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων κακόςον 
παρουςιάηουν ςοβαρά προβλιματα ςτο οδόςτρωμα δθμιουργϊντασ 
κίνδυνο ςτθν αςφαλι διζλευςθ των πολιτϊν και επιςκεπτϊν του 
Διμου. 
Το ζργο αποβλζπει ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του οδοςτρϊματοσ 
χωρίσ καμία παρζμβαςθ ςτα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των οδϊν. 
 
3. Το ζργο περιγράφεται ςτθν με αρικμό 8/2017 τεχνικι μελζτθ του 
Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων που ςυντάχκθκε και κεωρικθκε από τθν 
Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων Ρειραιά και 
Νιςων τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ και εγκρίκθκε με τθν με αρικμό 
130/2017 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 
 
Θα επιςκευαςτοφν 29 υπάρχουςεσ δθμοτικζσ οδοί. Οι εργαςίεσ που κα 
πραγματοποιθκοφν αφοροφν ςε : 

- Χωματουργικά (εκςκαφζσ) 
- Τεχνικά ζργα 
- Οδοςτρωςία 
- Αςφαλτικά 

 
Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν ςε κάκε οδό καταγράφονται αναλυτικά 
ςε πίνακα ο οποίοσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ (Ραράρτθμα Ι)  
 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 
Το ζργο κα εκτελεςτεί ςτο δθμοτικό οδικό δίκτυο του Διμου 
Τροιηθνίασ-Μεκάνων. 
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ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1. Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςφμφωνα με τθ μελζτθ ςτο 
ποςό των 1.495.000,00 €, ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνεται θ εκτιμϊμενθ 
δαπάνθ ανακεϊρθςθσ, οι απρόβλεπτεσ δαπάνεσ, απολογιςτικζσ 
δαπάνεσ και ο Φ.Ρ.Α.  που αναλογεί.  
 
2.Το ζργο χρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ με 
(ΚΑΕ 9781.08.033). 
 
3. Τυχόν υπόλοιπο μετά τθ δθμοπράτθςθ δεν επαναδιατίκεται για τθν 
επζκταςθ του ζργου ι για τθν εκτζλεςθ άλλου ζργου.  
 
4. Η αποπλθρωμι των εργαςιϊν πραγματοποιείται από τθ Διεφκυνςθ 
Οικονομικϊν τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτο όνομα 
του Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων. 
 
5. Κάκε αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ, εκτόσ τθσ δαπάνθσ 
ανακεϊρθςθσ βαρφνει αποκλειςτικά τουσ πόρουσ του Διμου.  
 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΦΟΡΕΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1. Το ζργο κα δθμοπρατθκεί από το Διμο Τροιηθνίασ-Μεκάνων και κα 
εκτελεςτεί από τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ που ιςχφουν για τα δθμόςια ζργα.   
 
2. Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ ι πλθμμελοφσ τιρθςθσ από το Διμο 
Τροιηθνίασ-Μεκάνων των εφαρμοηόμενων διατάξεων για τθν ανωτζρω 
ανάκεςθ, δεν δθμιουργείται οποιαδιποτε υποχρζωςθ ι οποιαδιποτε 
αξίωςθ ςε βάροσ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ για τθ χρθματοδότθςθ του 
ζργου. 
 

3. Η Ρεριφζρεια Αττικισ δεν ευκφνεται ζναντι του αναδόχου του ζργου 
ι άλλων προςϊπων τα οποία διεκδικοφν δικαιϊματα από αυτόν ι 
άλλων προςϊπων που μετείχαν ςτθ ςχετικι διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ του ζργου.  

 

4. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου ο Διμοσ Τροιηθνίασ-
Μεκάνων αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν άρτια και προςικουςα 
ςυντιρθςι του ζργου,  με δικζσ του δαπάνεσ και ευκφνθ. 
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ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 
1. Η ιςχφσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και θ 
διάρκειά τθσ ορίηεται ςε είκοςι πζντε (25) μινεσ. Στο χρονικό αυτό 
διάςτθμα περιλαμβάνεται θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν και θ ςυντιρθςθ 
του ζργου από τον Ανάδοχο μζχρι τθν Οριςτικι του Ραραλαβι. (Η 
ςφμβαςθ μπορεί να παρατακεί μζχρι ζνα (1) επιπλζον ζτοσ με 
ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων και με ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Κοινισ 
Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του άρκρου 8). 
 
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ 
παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
 
3. Ραράταςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ 
επιτρζπεται με ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων, κατόπιν 
ειδικϊσ αιτιολογθμζνθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ. 
Τυχόν παράταςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ 
δεν ςυνεπάγεται επζκταςθ του φυςικοφ ι οικονομικοφ αντικειμζνου 
αυτισ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

   Α.  Η Περιφζρεια Αττικισ αναλαμβάνει : 
 

 Τθ χρθματοδότθςθ του ζργου, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθ μελζτθ 
και μζχρι του ποςοφ των 1.495.000,00 ευρϊ  
(ςυμπεριλαμβανομζνου  του Φ.Ρ.Α.) . 

 Τον οριςμό εκπροςϊπων τθσ ςτθν Κοινι Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ 

 
  Β.   Ο Διμοσ Σροιηθνίασ-Μεκάνων αναλαμβάνει: 
 

 Τθ μζριμνα για τθν ζκδοςθ και τυχόν ανακεϊρθςθ των 
απαιτοφμενων αδειοδοτιςεων και εγκρίςεων πριν από τθ 
δθμοπράτθςθ του ζργου. 

 Τθ δθμοπράτθςθ, τθν υπογραφι ςφμβαςθσ με τον ανάδοχο, τθν 
επίβλεψθ καταςκευισ του ζργου και τθν παραλαβι του. 

 Τθ χρθματοδότθςθ κάκε επιπλζον δαπάνθσ μελετϊν και εργαςιϊν 
που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ κεωρθμζνθ μελζτθ και θ ανάγκθ 
τουσ προκφπτει από εγκρίςεισ και αδειοδοτιςεισ.  

 Τθ μζριμνα για τθν απομάκρυνςθ όςων κινθτϊν ευρίςκονται επί 
του χϊρου, ϊςτε να είναι δυνατι θ απρόςκοπτθ εγκατάςταςθ του 
εργοταξίου και θ ζναρξθ των εργαςιϊν. 
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 Τον οριςμό εκπροςϊπων του ςτθν Κοινι Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ.  

 Τθ γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ Κοινισ Επιτροπισ 
Ραρακολοφκθςθσ από υπάλλθλό του. 

 Τθ μζριμνα για αποςτολι ςτθν Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ 
μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ τθσ 
Ρεριφζρειασ Αττικισ ενόσ (1) αντιγράφου κάκε πιςτοποίθςθσ προσ 
ενθμζρωςθ τθσ. 

 Τθν εν γζνει ενθμζρωςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ για τθν 
πορεία υλοποίθςθσ του  ζργου. 

 Τισ αιτιςεισ προσ τισ ΔΕΚΟ, τισ δαπάνεσ που προκφπτουν εξ αυτϊν 
και τθν καταςκευι όλων των απαιτοφμενων ςυνδζςεων με τα 
δίκτυα κοινισ ωφελείασ. 

 Τθν ευκφνθ για τθ φφλαξθ του ζργου μετά τθ διοικθτικι παραλαβι 
για χριςθ και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του. 

 Τθ κακολικι μζριμνα, μετά τθν οριςτικι παραλαβι, για τθ 
ςυντιρθςθ του ζργου και των εγκαταςτάςεϊν του, τθ φφλαξθ του 
και γενικά τθ λιψθ κάκε επιπλζον μζτρου για τθν αποτροπι  
βλαβϊν ι καταςτροφϊν.  

 Τθν υποχρζωςθ να προςδϊςει δθμοςιότθτα ςτθ χρθματοδότθςθ 
του ζργου από τθν Ρεριφζρεια Αττικισ, μζςω ανοικτισ εκδιλωςθσ 
ι ανακοίνωςθσ ςτον τοπικό τφπο και το τοπικό ραδιόφωνο.  

 Τθ μζριμνα για τθν καταςκευι ενθμερωτικισ πινακίδασ για το ζργο 
από τον ανάδοχο ςφμφωνα με πρότυπο ςχζδιο τθσ Ρεριφζρειασ 
μετά από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ πριν 
τθν αποπλθρωμι του 1ου λογαριαςμοφ. 

 Τθν αποςτολι ςτθν αρμόδια Δ/νςθ Οικονομικϊν τθσ Ρεριφζρειασ 
Αττικισ κάκε πιςτοποίθςθσ δαπάνθσ και λογαριαςμό ζργου που 
φζρει τθν ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου 
ςυνοδευόμενθ από το τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από το νόμο, ςε τρία επικυρωμζνα (3) αντίγραφα, 
προκειμζνου να προχωροφν απρόςκοπτα οι διαδικαςίεσ 
πλθρωμισ. 
 

 
ΆΡΘΡΟ 7:  ΛΟΙΠΕ ΕΤΘΤΝΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
 
1. Ο Διμοσ Τροιηθνίασ-Μεκάνων είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ ζναντι των 
όποιων αξιϊςεων τρίτων, ςυμπεριλαμβανομζνου του αναδόχου, 
ςχετιηομζνων είτε με το κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ και τθ χριςθ των χϊρων 
παρζμβαςθσ είτε με τθ μθ λιψθ όλων των κατά νόμο απαιτοφμενων 
αδειϊν και εγκρίςεων και τθ μθ ζγκαιρθ ζναρξθ και ολοκλιρωςθ του 
ζργου.  
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2. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ι κακυςτζρθςθσ υλοποίθςθσ του ζργου 
εξαιτίασ οποιωνδιποτε νομικϊν ι πραγματικϊν ελαττωμάτων 
ςχετιηομζνων είτε με το κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ, είτε με το 
περιβαλλοντικό και πολεοδομικό κακεςτϊσ, είτε για άλλουσ λόγουσ που 
ανάγονται ςτισ κατά τθν παροφςα ςφμβαςθ και τον νόμο υποχρεϊςεισ 
του Διμου, ο Διμοσ Τροιηθνίασ-Μεκάνων ευκφνεται κατά νόμο ζναντι 
τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ Ρεριφζρεια Αττικισ 
διατθρεί αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ ζναντι του Διμου. 

 
3.  Ο Διμοσ Τροιηθνίασ-Μεκάνων είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ για 
καταβολι αποηθμιϊςεων και για τθν εκπλιρωςθ των προβλεπόμενων 
ςτθν εργολαβικι ςφμβαςθ και τθν κείμενθ νομοκεςία υποχρεϊςεων 
ζναντι του αναδόχου του ζργου ι άλλων προςϊπων που διεκδικοφν 
δικαιϊματα από τθν αναφερόμενθ ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο 
αδυναμία ι κακυςτζρθςθ ι διακοπι υλοποίθςθσ του ζργου. 
 
4. Ο Διμοσ Τροιηθνίασ-Μεκάνων οφείλει να προωκεί κάκε αναγκαία 
διαδικαςία αρμοδιότθτασ του και γενικότερα να μεριμνά για τθν ομαλι 
και απρόςκοπτθ εξζλιξθ και ολοκλιρωςθ των ζργων και τθν 
απορρόφθςθ των πιςτϊςεων. 
 
5. Σε περίπτωςθ που παρά τισ απαλλακτικζσ κατά τθν παροφςα 
ςφμβαςθ ριτρεσ για τθν Ρεριφζρεια Αττικισ, ο ανάδοχοσ ι άλλα τρίτα 
πρόςωπα εγείρουν αξιϊςεισ κατά τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ και για 
οποιονδιποτε λόγο θ Ρεριφζρεια Αττικισ υποχρεωκεί, παρά τθν 
αποκλειςτικι ευκφνθ του Διμου, να καταβάλει ποςά ςε τρίτα 
πρόςωπα, θ Ρεριφζρεια Αττικισ μπορεί να αναηθτιςει αναγωγικά τα 
καταβλθκζντα ποςά από τον Διμο δυνάμει τθσ παροφςασ 
προγραμματικισ ςφμβαςθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΤΓΚΡΟΣΗΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΚΟΙΝΗ 
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
 

1. Για τθν ορκι παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ παροφςασ 
ςυγκροτείται Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ, αποτελοφμενθ από 
πζντε (5) μζλθ, τα οποία είναι: α) δφο (2) Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι 
Αττικισ με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, οι οποίοι ορίηονται από το 
Ρεριφερειακό Συμβοφλιο,  β) δφο (2) υπάλλθλοι τθσ Γενικισ Δ/νςθσ 
Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ, Ζργων & Υποδομϊν τθσ Ρεριφζρειασ 
Αττικισ με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, υπαλλιλουσ τθσ αυτισ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ γ) ζνασ (1) εκπρόςωποσ του Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων με 
τον αναπλθρωτι του, ο οποίοι προτείνονται από το Δθμοτικό 
Συμβοφλιο. 
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2. Ο Ρρόεδροσ τθσ Κοινισ Επιτροπισ και ο αναπλθρωτισ του ορίηονται, 
με απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Αττικισ.  
 
3. Η Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ ζχει τισ ακόλουκεσ 
αρμοδιότθτεσ: 

 

α) παρακολουκεί τθν πορεία υλοποίθςθσ τθσ προγραμματικισ 
ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ και τθν τιρθςθ του 
χρονοδιαγράμματοσ και ενθμερϊνεται για τθν πλθρωμι κάκε 
λογαριαςμοφ – πιςτοποίθςθσ που ζχει εγκρικεί αρμοδίωσ από τθ 
Διευκφνουςα Υπθρεςία. 
 
β) ειςθγείται ςτουσ ςυμβαλλόμενουσ για κάκε μζτρο που κρίνει 
αναγκαίο για τθν βζλτιςτθ υλοποίθςθ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ 
 
γ) ενθμερϊνεται για τθν υλοποίθςθ τθσ καταςκευισ του ζργου 
 
δ) ειςθγείται αιτιολογθμζνα ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο για τθν 
ανάγκθ τροποποίθςθσ των όρων τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ.  
 
4. Η Επιτροπι ςυγκαλείται μετά από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ με 
ευκφνθ του Ρροζδρου τθσ και με γραπτι πρόςκλθςθ, θ οποία κα πρζπει 
να επιδοκεί τόςο ςτα τακτικά όςο και ςτα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ 
τρεισ τουλάχιςτον μζρεσ πριν από  τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ. 
 
5. Η Επιτροπι ςυνζρχεται τακτικά κάκε τρεισ μινεσ από τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και ζκτακτα όταν το ηθτιςει ζςτω και ζνα τακτικό μζλοσ 
τθσ. 
 
6 Η Επιτροπι ςυνεδριάηει ςτα γραφεία του Διμου ι ςτα γραφεία τθσ 
Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ όπωσ 
ορίηεται ειδικότερα ςτθν πρόκλθςθ του Ρροζδρου τθσ. Κατά τθ 
ςυνεδρίαςθ υπάρχει απαρτία αν μετζχουν ςτθ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ 
τακτικά ι αναπλθρωματικά μζλθ που εκπροςωποφν τουλάχιςτον τα 
τρία πζμπτα του ςυνόλου των μελϊν τθσ. Η Επιτροπι αποφαςίηει 
νομίμωσ για κάκε κζμα με απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των 
παρόντων μελϊν τθσ και ςε κάκε περίπτωςθ για κάκε κζμα αυτισ 
εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 
(Ν. 2690/1999). 
 
7. Η Διευκφνουςα Υπθρεςία πριν από τισ τακτικζσ ςυνεδριάςεισ τθσ 
Επιτροπισ υποβάλλει ςε αυτι ενθμερωτικό ςθμείωμα για τθν πορεία 
του ζργου και τα τυχόν προβλιματα που ζχουν ανακφψει 
 

ΑΔΑ: 6Κ3ΒΩΗΛ-Ε4Ν



8. Χρζθ γραμματειακισ υποςτιριξθσ τθσ Επιτροπισ κακϊσ και τιρθςθσ 
των ςχετικϊν πρακτικϊν εκτελεί υπάλλθλοσ του Διμου ο οποίοσ 
ορίηεται με απόφαςθ του δθμάρχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 

1. Η Ρρογραμματικι Σφμβαςθ τροποποιείται ζπειτα από ειςιγθςθ τθσ 
Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ προσ τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ ειδικϊσ 
αιτιολογθμζνθ αναφορικά με τουσ λόγουσ που επιβάλλουν τθν 
τροποποίθςθ. Για τθν τροποποίθςι τθσ λαμβάνεται απόφαςθ των 
αρμοδίων οργάνων των ςυμβαλλομζνων μερϊν και υπογράφεται 
τροποποιθτικι ςφμβαςθ. 
 
2. Τροποποιιςεισ αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ δεν επιτρζπονται. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΤΝΕΠΕΙΕ – ΡΗΣΡΕ 

1.  Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κεωροφνται ουςιϊδεισ.  
 
2. Η παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ από ζναν εκ των 
αντιςυμβαλλομζνων, παρζχει ςτον ζτερο αντιςυμβαλλόμενο το 
δικαίωμα να αξιϊςει αποκατάςταςθ των ςυνεπειϊν των 
αντιςυμβατικϊν ενεργειϊν εντόσ εφλογου χρόνου και ςε αντίκετθ 
περίπτωςθ το δικαίωμα να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ μονομερϊσ 
αξιϊνοντασ κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία του, κακϊσ και να εγείρει 
κάκε άλλθ ςχετικι αξίωςθ που προβλζπεται ςτον νόμο ι ειδικϊσ ςτουσ 
όρουσ τθσ παροφςθσ προγραμματικισ ςυμβάςεωσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 :  ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν που αφορά ςτθν 
εκτζλεςθ και ερμθνεία των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ θ οποία δεν 
επιλφεται από τθν Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, επιλφεται από τα αρμόδια Δικαςτιρια των Ακθνϊν. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Τα παραπάνω ςυνομολόγθςαν και ςυναποδζχκθκαν, τα ςυμβαλλόμενα 
μζρθ και προσ απόδειξθ αυτϊν ςυντάχκθκε το παρόν το οποίο 
υπογράφεται  ςε τζςςερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάκε 
ςυμβαλλόμενοσ κα λάβει δφο (2). 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
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Σν Γεκνηηθό πκβνύιην πξέπεη λα εγθξίλεη ην ζρέδην, λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο θαη λα νξίζεη εθπξόζσπν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινύζεζεο. 

 

 ηελ ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε, 
-Σελ 339/2017 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ,  
-Σν ζρέδην ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο, 
-Σν 186851/26.9.2017 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη  
-Σελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ 
  Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε                          
 
                       

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η  ΟΜΟΦΧΝΑ 

1) Δγκπίνει ηελ ζύλαςε θαη ηνπο όξνπο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ηνπ έξγνπ 

«ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ – ΜΔΘΑΝΩΝ», 

2) Δξοςζιοδοηεί ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ θν Κσλζηαληίλν Καξαγηάλλε-

Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο, 

3) Οπίζει εκππόζωπο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηελ Γεκνηηθό 

ύκβνπιν Καλέιινπ Διέλε κε αλαπιεξώηξηα ηελ δεκνηηθή ππάιιειν 

ηακαηέιινπ ηπιηαλή. 

 
                                 Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 162/2017 

 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

Τπογραφή                                                                             Τπογραφές                                           

                                   

                                             ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

     

                 Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

                                               ΓΔΠΟΗΝΑ  ΜΠΗΣΗΝΑ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 
 
 

          ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΤΡΟΤ 

 ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ   
ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
 

 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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