
 
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: «ΔΓΚΡΗΖ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ 
ΣΖΝ "ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΔΚΣΑΖ-ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΔΓΚΔΚΡΗΜΜΔΝΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΖ 
ΓΑΛΑΣΑ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ – ΜΔΘΑΝΧΝ" ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΧΝ ΜΑ ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 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: 4ο Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 163/2017 
 
ΘΔΜΑ: «ΔΓΚΡΗΖ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ 
ΣΖΝ "ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΔΚΣΑΖ-ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΔΓΚΔΚΡΗΜΜΔΝΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΖ 

ΑΔΑ: 68ΜΤΩΗΛ-4ΩΘ



ΓΑΛΑΣΑ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ – ΜΔΘΑΝΧΝ" ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΧΝ ΜΑ ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ»». 
 
Ζ Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην ηέηαξην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. 

Γήκαξρν ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηελ ππ΄ αξηζκ. 321/2017 Απόθαζε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ, βάζεη ηεο νπνίαο καο απεζηάιε ην ζρέδην ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

ύκβαζεο γηα ην αλσηέξσ έξγν ην νπνίν παξαηίζεηαη αθνινύζσο: 

 

ΠΣΔΓΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

Γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο κε ηίηιν: 

«ΚΔΙΔΡΖ ΔΞΔΘΡΑΠΖΠ – ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖΠ ΡΝ ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ 

ΠΣΔΓΗΝ ΞΝΙΖΠ ΓΑΙΑΡΑ ΓΖΚΝ ΡΟΝΗΕΖΛΗΑΠ - ΚΔΘΑΛΩΛ» 

 

 

ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 

1. Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο 

2. Γήκνο Ρξνηδελίαο - Κεζάλωλ 

 

 

ΑΘΖΛΑ -                    2017 

 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖ ΠΚΒΑΠΖ 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΚΔΙΔΡΖΠ ΚΔ ΡΗΡΙΝ: 

«ΚΔΙΔΡΖ ΔΞΔΘΡΑΠΖΠ – ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖΠ ΡΝ ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ΠΣΔΓΗΝ 

ΞΝΙΖΠ ΓΑΙΑΡΑ ΓΖΚΝ ΡΟΝΗΕΖΛΗΑΠ - ΚΔΘΑΛΩΛ»  

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ……………………………………………, εκέξα ………………. νη  
παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη : 
 

1. Σν Λ.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο» (Ο.Σ.Α. β΄ βαζκνύ), 
πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, Ι. πγγξνύ 15-17 θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα από 
ηελ Πεξηθεξεηάξρε Δηξήλε Γνύξνπ 

2. Σν Λ.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Γήκνο Ρξνηδελίαο - Κεζάλωλ» (Ο.Σ.Α. α΄ 
βαζκνύ), πνπ εδξεύεη ζην Γαιαηά Σξνηδελίαο θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα από 
ηνλ Γήκαξρν Θωλζηαληίλν Θαξαγηάλλε 

 

Κε βάζε ηηο δηαηάμεηο: 
 

ΑΔΑ: 68ΜΤΩΗΛ-4ΩΘ



1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87Α - 07/06/2010) «Λέα 
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 
Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 
4483/2017 (ΦΔΘ 107/Α’/31-7-2017) θαη ηζρύεη. 

2. Σνπ λ. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ηελ απηνδηνίθεζε θαη 
ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε». 

3. Σνπ Π.Γ. 145/2010  «Οξγαληζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο» (ΦΔΘ 
238/η.Α’/2010), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 109290/39629/23-
12-2016 απόθαζε ηνπ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο (ΦΔΘ 
4251/η.Β’/29-12-2016) θαη ηζρύεη. 

4. Σνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

5. Σνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 
απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ”Πξόγξακκα Γηαύγεηα” θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

6. Σνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Λόκσλ γηα ην Διεγθηηθό 
πλέδξην», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

7. Σνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

8. Σνπ λ. 4281/2014 (Α’ 160) «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

 
θαη έρνληαο ππόςε: 

 
1. Σε κε αξηζκό 40/2017 κειέηε πνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε από ην Σκήκα 

Σερληθήο Τπνζηήξημεο Λεζησηηθώλ Γήκσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο 
Π.Δ. Πεηξαηά θαη Λήζσλ. 

2. To κε αξ. 15516/03-04-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Πεηξαηά 
θαη Λήζσλ ζύκθσλα κε ην νπνίν δηαβηβάζζεθε ζην Γήκν Σξνηδελίαο – 
Κεζάλσλ ε κε αξ. 40/2017 κειέηε γηα έγθξηζε. 

3. Σε κε αξηζκό 48/2017 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Σξνηδελίαο – 
Κεζάλσλ ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή θαη έγθξηζε ηνπ θαθέινπ (αξ. κειέηεο 
40/2017) κε ηίηιν: «Κειέηε επέθηαζεο – αλαζεώξεζεο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ 
πόιεο Γαιαηά Γήκνπ Σξνηδελίαο – Κεζάλσλ». 

4. Σν κε αξηζκό πξση. 1499/10-04-2017 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - 
Κεζάλσλ, κε ην νπνίν ππνβιήζεθε ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ν θάθεινο γηα 
ηελ αλσηέξσ κειέηε. 

5. Σν ΦΔΘ 720/Γ΄/21.10.1991  - Έγθξηζε Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ ησλ 
νηθηζκώλ Πόξνπ, Γαιαηά θαη Κεζάλσλ ηεο επαξρίαο Σξνηδελίαο (Λ. Αηηηθήο). 

6. Σν κε αξ. πξση. 57670/4571/31-10-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο 
θαη Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο ζρεηηθά κε 
ηελ έγθξηζε κειέηεο γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο πεξηνρήο Γαιαηά ηνπ Γήκνπ 
Σξνηδελίαο – Κεζάλσλ θαη ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ζηα πιαίζηα ηεο αληίζηνηρεο 
πνιενδνκηθήο κειέηεο. 

7. Σελ κε αξηζκό 392/2016 απόθαζε  ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Αηηηθήο 
κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Πξόγξακκα Δθηειεζηέσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017. 

8. Σελ κε αξηζκό 393/2016 (ν.ε.) Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ 
Αηηηθήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν Πξνϋπνινγηζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
έηνπο 2017 θαη ην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο 2017 θαη πξνβιέθζεθε ην 
πνζό ρξεκαηνδόηεζεο ηεο κειέηεο (Θ.Α.Δ. 9762.08.056). 

ΑΔΑ: 68ΜΤΩΗΛ-4ΩΘ



9. Σε κε αξηζκό …….. /2017  Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Αηηηθήο 
κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζύλαςε θαη νη όξνη ηεο παξνύζαο. 

10. Σε κε αξηζκό ……… /2017  Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Σξνηδελίαο –
Κεζάλσλ  κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζύλαςε θαη νη όξνη ηεο παξνύζαο.  

11. Σελ κε αξηζκό ….… /2017 Πξάμε ηνπ Ε΄ Θιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. 
12. Σελ κε αξ. πξση. …………………… (Α.Γ.Α.: ……………………..) Απόθαζε 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 
 

 

ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα παξαθάησ: 

 

ΑΟΘΟΝ 1: ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ-ΠΘΝΞΝΠ ΘΑΗ 
ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 

 
   
Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ 
γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Κειέηε επέθηαζεο – αλαζεώξεζεο 
ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεο Γαιαηά Γήκνπ Ρξνηδελίαο – Κεζάλωλ» 
από ην Γήκν Σξνηδελίαο - Κεζάλσλ κε ρξεκαηνδόηεζε από ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.  
 
Αληηθείκελν ηεο σο άλσ κειέηεο είλαη ε εθπόλεζε ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ 
θηεκαηνγξάθεζεο θαη πνιενδόκεζεο γηα ηελ αλαζεώξεζε ηνπ ζρεδίνπ πόιεο θαη ηελ 
επέθηαζε απηνύ ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ ηζρύνληνο Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ 
ρεδίνπ ησλ νηθηζκώλ Πόξνπ, Γαιαηά θαη Κεζάλσλ ηεο Δπαξρίαο Σξνηδελίαο (ΦΔΘ 
720/Γ΄/ 21.10.1991).  
 
 
Οη εξγαζίεο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο σο άλσ κειέηεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο ζηάδηα: 
 

 Α΄ΠΡΑΓΗΝ: πγθέληξσζε θηεκαηνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ, θηεκαηνινγηθώλ 
πηλάθσλ, ζπιινγή δειώζεσλ ηδηνθηεζίαο θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ ζηελ πεξηνρή 
κειέηεο, νινθιήξσζε θαη ππνβνιή ηεο κειέηεο θηεκαηνγξάθεζεο. 

 
 Β΄ΠΡΑΓΗΝ: Πξόηαζε πνιενδνκηθνύ θαη ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ζε ςεθηαθό 

θηεκαηνινγηθό ππόβαζξν, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίζεθαλ κε 
ηελ Τ.Α. ΠΔΥΩΓΔ 5731/1146/23-2-2000 (ΦΔΘ 329/Β΄2000), αλάξηεζε 
κειέηεο γηα ππνβνιή ελζηάζεσλ, εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ θαη δηνξζώζεηο. 

 
 Γ΄ΠΡΑΓΗΝ: ύληαμε ηνπ θηεκαηνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο εθαξκνγήο ηεο 

πνιενδνκηθήο κειέηεο θαη ηηο πςνκεηξηθέο κειέηεο ησλ πξνβιεπόκελσλ νδώλ 
από ηελ εγθεθξηκέλε πνιενδνκηθή κειέηε επέθηαζεο. 

 
 
Δθηελέζηεξα, ηα ηερληθά δεδνκέλα ηεο πξνο εθπόλεζε κειέηεο πεξηγξάθνληαη ζηνλ 
κε αξ. 40/2017 θάθειν κειέηεο πνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε ζηηο 10/04/2017 
από ην Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο Λεζησηηθώλ Γήκσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ 
ηεο Π.Δ. Πεηξαηά θαη Λήζσλ θαη εγθξίζεθε κε ηελ κε αξ. 48/2017 Απόθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Σξνηδελίαο – Κεζάλσλ. 

 

Ζ ζύληαμε ηεο ελ ιόγσ κειέηεο αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ νξζνινγηθή 
πνιενδόκεζε θαη νξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ γεο θαη γεληθόηεξα ζηελ αλαβάζκηζε θαη 
βηώζηκε αλάπηπμε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γαιαηά. 
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ΑΟΘΟΝ 2:  ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ – ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 

 
Ζ εθηηκώκελε δαπάλε ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 449.977,48 € ζην νπνίν 
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απξόβιεπηεο δαπάλεο θαη ν Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί.  
 
Ζ κειέηε ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ίδηνπο πόξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη έρεη 
Θ.Α.Δ. 9762.08.056. 
 
Σπρόλ ππόινηπν κεηά ηελ αλάζεζε δελ επαλαδηαηίζεηαη γηα ηελ εθηέιεζε έξγνπ ή ηελ 
εθπόλεζε άιιεο κειέηεο. 
 
Ζ απνπιεξσκή ηεο κειέηεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε 
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 
 

ΑΟΘΟΝ 3:  ΦΝΟΔΑΠ ΑΛΑΘΔΠΖΠ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 

 
Ζ κειέηε ζα αλαηεζεί από ην Γήκν Ρξνηδελίαο – Κεζάλωλ κε ηελ 
ππνζηήξημε ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ Έξγωλ Ξ.Δ. Ξεηξαηώο θαη Λήζωλ/Ρκήκα 
Ρερληθήο πνζηήξημεο Λεζηωηηθώλ Γήκωλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
4412/2016 (Α’ 147) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) θαη ζύκθσλα κε ηνλ κε αξ. 
40/2017 θάθειν κειέηεο. 

 
ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ή πιεκκεινύο ηήξεζεο από ην Γήκν Σξνηδελίαο - Κεζάλσλ 
ησλ εθαξκνδόκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλσηέξσ αλάζεζε, δελ δεκηνπξγείηαη 
νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ή νπνηαδήπνηε αμίσζε ζε βάξνο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο κειέηεο. 
 

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ αλαδόρνπ ηεο κειέηεο ή άιισλ 
πξνζώπσλ ηα νπνία δηεθδηθνύλ δηθαηώκαηα από απηόλ ή πνπ κεηείραλ ζηε ζρεηηθή 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο.  

 
 

ΑΟΘΟΝ 4 : ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ- ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ  

 
Ζ ηζρύο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ε δηάξθεηά ηεο 
νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) κήλεο. ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα πεξηιακβάλεηαη ε 
εθπόλεζε ηεο κειέηεο από ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηήο. 
 
Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο παξαηίζεηαη ζην 
Παξάξηεκα Η, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 
 
Παξάηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο επηηξέπεηαη κε 
έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ, θαηόπηλ εηδηθώο αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο 
ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο. Σπρόλ παξάηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο 
πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο δελ ζπλεπάγεηαη επέθηαζε ηνπ θπζηθνύ ή νηθνλνκηθνύ 
αληηθεηκέλνπ απηήο. 
 
 
ΑΟΘΟΝ 5: ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΡΩΛ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΩΛ 

   Α.  Ζ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο αλαιακβάλεη: 
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 Σε ρξεκαηνδόηεζε ηεο κειέηεο, θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 449.977,48 €  
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ Φ.Π.Α.) . 

 Σνλ νξηζκό εθπξνζώπσλ ηεο ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο 
 
  Β.   Ν Γήκνο Ρξνηδελίαο - Κεζάλωλ αλαιακβάλεη: 
 
 Σελ αλάζεζε, ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν, ηελ παξαθνινύζεζε 

ηεο πνξείαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηήο. 
 Σε ρξεκαηνδόηεζε θάζε επηπιένλ δαπάλεο κειεηώλ θαη εξγαζηώλ πνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα κειέηε θαη ε αλάγθε ηνπο πξνθύπηεη από 
εγθξίζεηο θαη αδεηνδνηήζεηο.  

 Σνλ νξηζκό εθπξνζώπσλ ηνπ ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο.  
 Σε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο κε 

ππάιιειό ηνπ. 
 Σε κέξηκλα γηα απνζηνιή ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο κέζσ ηεο 

Γηεύζπλζεο Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ελόο (1) 
αληηγξάθνπ θάζε πηζηνπνίεζεο πξνο ελεκέξσζή ηεο. 

 Σελ ελ γέλεη ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο γηα ηελ πνξεία 
πινπνίεζεο ηεο κειέηεο.  

 Σελ θαζνιηθή κέξηκλα, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
κειέηεο.  

 Σελ ππνρξέσζε λα πξνζδώζεη δεκνζηόηεηα ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο κειέηεο 
από ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, κέζσ αλνηθηήο εθδήισζεο ή αλαθνίλσζεο ζηνλ 
ηνπηθό ηύπν θαη ην ηνπηθό ξαδηόθσλν.  

 Σελ απνζηνιή ζηελ αξκόδηα Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θάζε 
πηζηνπνίεζεο δαπάλεο θαη ινγαξηαζκνύ πνπ θέξεη ηελ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ζπλνδεπόκελε από ην ηηκνιόγην θαη ηα ινηπά 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη από ην λόκν, ζε ηξία επηθπξσκέλα (3) 
αληίγξαθα, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξνύλ απξόζθνπηα νη δηαδηθαζίεο πιεξσκήο. 
 

 
ΑΟΘΟΝ 6:  ΙΝΗΞΔΠ ΔΘΛΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ 
 
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο - Κεζάλσλ είλαη ν κόλνο ππεύζπλνο έλαληη ησλ όπνησλ αμηώζεσλ 
ηξίησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαδόρνπ, ζρεηηδνκέλσλ  κε ηε κε ιήςε όισλ 
ησλ θαηά λόκν απαηηνύκελσλ αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ θαη ηε κε έγθαηξε νινθιήξσζε 
ηεο κειέηεο.  
 
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ή θαζπζηέξεζεο πινπνίεζεο ηεο κειέηεο εμαηηίαο 
νπνησλδήπνηε λνκηθώλ ή πξαγκαηηθώλ ειαηησκάησλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηηο θαηά ηελ 
παξνύζα ζύκβαζε θαη ηνλ λόκν ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ, ν Γήκνο Σξνηδελίαο - 
Κεζάλσλ επζύλεηαη θαηά λόκν έλαληη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. ηελ πεξίπησζε απηή 
ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο δηαηεξεί αμηώζεηο απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γήκνπ. 

 
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο – Κεζάλσλ είλαη ν κόλνο ππεύζπλνο γηα ηελ θαηαβνιή 
απνδεκηώζεσλ θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηελ ζύκβαζε αλάζεζεο 
ηεο κειέηεο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία ππνρξεώζεσλ έλαληη ηνπ αλαδόρνπ ηεο 
κειέηεο ή άιισλ πξνζώπσλ πνπ δηεθδηθνύλ δηθαηώκαηα από ηελ αλαθεξόκελε ζηελ 
πξνεγνύκελε παξάγξαθν αδπλακία ή θαζπζηέξεζε ή δηαθνπή πινπνίεζεο ηεο 
κειέηεο. 
 
Ο Γήκνο νθείιεη λα πξνσζεί θάζε αλαγθαία δηαδηθαζία αξκνδηόηεηάο ηνπ θαη 
γεληθόηεξα λα κεξηκλά γηα ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε εμέιημε θαη νινθιήξσζε ηεο 
κειέηεο θαη ηελ απνξξόθεζε ησλ πηζηώζεσλ. 
 
ε πεξίπησζε πνπ παξά ηηο απαιιαθηηθέο θαηά ηελ παξνύζα ζύκβαζε ξήηξεο γηα ηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ν αλάδνρνο ή άιια ηξίηα πξόζσπα εγείξνπλ αμηώζεηο θαηά ηεο 
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Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ππνρξεσζεί, 
παξά ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ Γήκνπ, λα θαηαβάιεη πνζά ζε απηνύο, ε 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κπνξεί λα αλαδεηήζεη αλαγσγηθά ηα θαηαβιεζέληα πνζά από ηνλ 
Γήκν δπλάκεη ηεο παξνύζαο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο. 
 
 
ΑΟΘΟΝ 7: ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ, ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΘΝΗΛΖΠ 
ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ 
 

1. Γηα ηελ νξζή παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ζπγθξνηείηαη Θνηλή 
Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο, απνηεινύκελε από πέληε (5) κέιε, σο εμήο:  

α) δύν (2) Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νη νπνίνη 
νξίδνληαη από ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην,  

β) δύν (2) ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ, Έξγσλ 
& Τπνδνκώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, ππαιιήινπο ηεο 
απηήο Γεληθήο Γηεύζπλζεο  

γ) έλαλ (1) εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Κεζάλσλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη 
νπνίνη νξίδνληαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

 
2. Ο Πξόεδξνο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ νξίδνληαη, κε ηελ 
απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ από ηνπο σο άλσ πεξηθεξεηαθνύο 
ζπκβνύινπο πνπ ζα νξηζζνύλ κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 
 
3. Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο έρεη ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: 

α) παξαθνινπζεί ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε 
ηνπο όξνπο απηήο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ελεκεξώλεηαη γηα ηελ 
πιεξσκή θάζε ινγαξηαζκνύ – πηζηνπνίεζεο πνπ έρεη εγθξηζεί αξκνδίσο από ηε 
Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία. 
 
β) εηζεγείηαη ζηνπο ζπκβαιιόκελνπο γηα θάζε κέηξν πνπ θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ 
βέιηηζηε πινπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο 
 
γ) ελεκεξώλεηαη γηα ηελ πνξεία εθπόλεζεο ηεο κειέηεο 
 
δ) απνθαίλεηαη γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο πνπ πξνθύπηεη από ηελ εξκελεία θαη 
εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο 
 
ε) εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ζην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην γηα ηελ αλάγθε 
ηξνπνπνίεζεο ησλ όξσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο.  
 
4. Ζ Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη κεηά από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο κε επζύλε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο θαη κε γξαπηή πξόζθιεζε, ε νπνία επηδίδεηαη ηόζν ζηα ηαθηηθά όζν 
θαη ζηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ από  ηελ εκεξνκελία 
ζπλεδξίαζεο. 
 
5. Ζ Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε ηξεηο κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 
θαη έθηαθηα όηαλ ην δεηήζεη έζησ θαη έλα ηαθηηθό κέινο ηεο. 
 
6. Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ ή ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο όπσο νξίδεηαη εηδηθόηεξα 
ζηελ πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο. Θαηά ηε ζπλεδξίαζε ππάξρεη απαξηία αλ 
κεηέρνπλ ζηε ζύλζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε πνπ 
εθπξνζσπνύλ ηνπιάρηζηνλ ηα ηξία πέκπηα ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηεο. Ζ Δπηηξνπή 
απνθαζίδεη λνκίκσο γηα θάζε ζέκα κε απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ 
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παξόλησλ κειώλ ηεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε γηα θάζε ζέκα απηήο εθαξκόδνληαη νη 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Λ. 2690/1999). 
 
7. Ζ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία πξηλ από ηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 
ππνβάιιεη ζε απηή ελεκεξσηηθό ζεκείσκα γηα ηελ πνξεία ηεο κειέηεο θαη ηα ηπρόλ 
πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαθύςεη. 
 
8. Σε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο θαζώο θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθώλ 
πξαθηηθώλ αλαιακβάλεη ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ 
δεκάξρνπ. 
 
 
ΑΟΘΟΝ 8: ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΡΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε ηξνπνπνηείηαη έπεηηα από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Παξαθνινύζεζεο πξνο ηα αληηζπκβαιιόκελα κέξε εηδηθώο αηηηνινγεκέλε αλαθνξηθά 
κε ηνπο ιόγνπο πνπ επηβάιινπλ ηελ ηξνπνπνίεζε. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο 
ιακβάλεηαη απόθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ θαη 
ππνγξάθεηαη ηξνπνπνηεηηθή ζύκβαζε. 
 
Σξνπνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν θαη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
δελ επηηξέπνληαη. 
 

ΑΟΘΟΝ 9: ΑΛΡΗΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ – ΠΛΔΞΔΗΔΠ – ΟΖΡΟΔΠ 

Όινη νη όξνη ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζεσξνύληαη νπζηώδεηο.  
 
Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο από έλαλ εθ ησλ 
αληηζπκβαιινκέλσλ, παξέρεη ζηνλ έηεξν αληηζπκβαιιόκελν ην δηθαίσκα λα αμηώζεη 
απνθαηάζηαζε ησλ ζπλεπεηώλ ησλ αληηζπκβαηηθώλ ελεξγεηώλ εληόο εύινγνπ ρξόλνπ 
θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε κνλνκεξώο 
αμηώλνληαο θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπ, θαζώο θαη λα εγείξεη θάζε άιιε 
ζρεηηθή αμίσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λόκν ή εηδηθώο ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο 
πξνγξακκαηηθήο ζπκβάζεσο. 
 

ΑΟΘΟΝ 10:  ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΩΛ 

Θάζε δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη 
εξκελεία ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ε νπνία δελ επηιύεηαη από ηελ Θνηλή 
Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, επηιύεηαη από ηα αξκόδηα 
Γηθαζηήξηα. 
ΑΟΘΟΝ 11: ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

Σα παξαπάλσ ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε θαη πξνο 
απόδεημε απηώλ ζπληάρζεθε ην παξόλ ην νπνίν ππνγξάθεηαη  ζε ηέζζεξα (4) 
πξσηόηππα, από ηα νπνία ν θάζε ζπκβαιιόκελνο ζα ιάβεη δύν (2). 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ  

 

 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Ζ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

 
 
 
 

           
ΔΗΟΖΛΖ ΓΝΟΝ 

 ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ  
ΡΟΝΗΕΖΛΗΑΠ - ΚΔΘΑΛΩΛ 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 
 
 

 
 

     ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ   

ΑΔΑ: 68ΜΤΩΗΛ-4ΩΘ



 

 
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 321/2017 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ,  
-Σν ζρέδην ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο 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 ηεο 

«ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΔΚΣΑΖ-ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΣΟΤ ΔΓΚΔΚΡΙΜΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 

ΠΟΛΖ ΓΑΛΑΣΑ 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 ηνλ Γεκνηηθό 

ύκβνπιν ακπάλε Γεκήηξην κε αλαπιεξώηξηα ηελ Γεκνηηθή ύκβνπιν 

Γέζπνηλα Μπηζηίλα. Οξίδεηαη επίζεο  σο γξακκαηέαο ν δεκνηηθόο ππάιιεινο 

Δπάγγεινο Κόιιηαο. 

 
 
                                 Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 163/2017 

 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

Τπογραφή                                                                             Τπογραφές                                           

                                   

                                             ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

     

                 Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

                                               ΓΔΠΟΗΝΑ  ΜΠΗΣΗΝΑ  

ΑΔΑ: 68ΜΤΩΗΛ-4ΩΘ
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