
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                              ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
---------------------------- 
 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 12/2017 
12ε πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 
ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ 113/2017  
ΘΔΜΑ1o : ΔΓΚΡΙΖ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΚΑΙ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΖ ΤΜΒΑΖ 
ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «ΔΠΙΚΔΤΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΙΚΧΝ ΟΓΧΝ ΓΖΜΟΤ 
ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ – ΜΔΘΑΝΧΝ» ΚΑΙ ΟΡΙΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΧΝ ΜΑ ΓΙΑ ΣΖΝ ΚΟΙΝΖ 
ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ.  
ηελ Λνπηξφπνιε Μεζάλσλ  θαη ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν  ζήκεξα  ηελ 30ε ηνπ κήλα Ματνπ ηνπ 
έηνπο 2017, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ψξα 19:30 κκ. ζπλήιζε ζε δεκφζηα  ζπλεδξίαζε 
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  απφ ηελ  αξηζκ. 298/26-5-2017 έγγξαθε  
πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδφζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθφ χκβνπιν, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη 
ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 21 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 13, ήηνη: 
 
  Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παξόληεο 
1.)  Μπηζηίλα Γέζπνηλα, 2.) Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 3.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 4.) Οηθνλφκνπ 
Αλάξγπξνο, 5.) Καξλέδεο ππξίδσλ, 6.) Μπαθάιε Μαξίλα, 7.) Υξηζηφθαο Δπζηξάηηνο, 8.) 
ακπάλεο Γεκήηξηνο, 9.) Καλέιινπ Διέλε, 10.) Αλδξένπ Υξπζνχια,  11.) Αζαλαζίνπ άββαο, 
12.) Κεξακίδαο Γεψξγηνο, 13.) Παπατσάλλνπ ππξίδσλ. 
 
 Απόληεο 
1.) ηάηθνπ - Κνπηνπδή Μαξία, 2.) Οηθνλφκνπ ηξάηνο, 3.) Ρειάθε Θενδψξα, 4.) Μπφγξεο 
Νηθφιανο, 5.) Ν.ηξάηνο-Γαξζηλφο.6) Μπάθαο Νεθηάξηνο,7) Αλαγλσζηφπνπινο Γεψξγηνο 8) 
Καθνχξεο Νηθφιανο 
  
  Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Κσλζηαληίλνο Γ. Καξαγηάλλεο , Παξώλ. 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  
1.- Μαξγαξψλεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπλνππίηζαο, 2.- Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο, 3.- 
Φπρνγηνχ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξφπνιεο, 4.-Υαηδίλαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Μεγαινρσξίνπ. 5- Αλησλίνπ 
Πέηξνο Σ.Κ. Γξπφπεο 
 
ΑΠΟΝΣΔ: 
1.- Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ. Γαιαηά, 2.- Κνηδηάο ηακάηηνο Σ.Κ. Σαθηηθνχπνιεο, 3.- 
Κνπηζνπκπέιεο Γεψξγηνο Σ.Κ. Σξνηδήλνο. 4.- Εεξβφο ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ, 5.- 
Καπέιινο Πνιπδεχθεο Σ.Κ. Καξαηδά 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθφο Γεκνηηθφο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κφιιηαο. 
 
 

  Αξηζκόο Θέκαηνο:1 ν     Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 113/2017 
 
 
Ζ Πξφεδξνο αθνχ εθθψλεζε ην πξψην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: ΔΓΚΡΗΖ ΣΖ 

ΤΝΑΦΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 



«ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ – ΜΔΘΑΝΧΝ» 
ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΧΝ ΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ,  

δίλεη ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Γήκαξρν ν νπνίνο ζέηεη ππφςε ηνπ Γ.. ηελ ππ’ αξηζκ. 138/2017 

απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ην 106036/23.5.2017 έγγξαθν ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ βάζεη ηνπ νπνίνπ καο απεζηάιε ην 

ζρέδην ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο γηα ην αλσηέξσ έξγν ην νπνίν παξαηίζεηαη αθνινχζσο:  

 

 

ΥΔΓΗΟ 

 

Σίηινο έξγνπ 

«ΔΠΙΚΔΤΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΙΚΧΝ ΟΓΧΝ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ - ΜΔΘΑΝΧΝ» 

 

 

 

 

ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

 

 

1. Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

2. Γήκνο Σξνηδελίαο  - Μεζάλσλ 

 

 

 

 

ΑΘΖΝΑ –                         2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΖ ΤΜΒΑΖ 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: 

«ΔΠΙΚΔΤΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΙΚΧΝ ΟΓΧΝ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ - ΜΔΘΑΝΧΝ» 

 

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

 

1. Σν Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Πεξηθέξεηα Αηηηθήο» (Ο.Σ.Α. β΄ βαζκνχ), πνπ εδξεχεη ζηελ 
Αζήλα, Λ. πγγξνχ 15-17 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηελ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο Δηξήλε 
Γνχξνπ. 

2. Σν Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Γήκνο Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ» (Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ), πνπ εδξεχεη 
ζην Γαιαηά 18020, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν Καξαγηάλλε Κσλζηαληίλν. 

 

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο: 
 

1. Σνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο)» φπσο νη παξ. 1α θαη 5 απηνχ αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην 
άξζξν 8 παξ. 9 θαη 10 ηνπ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ Α’ 85). 

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

3. Tηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 145/2010  «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο» (ΦΔΚ 238/η.Α’/2010), 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 109290/39629/23-12-2016 απφθαζε ηνπ Γ.Γ. 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο (ΦΔΚ 4251/η.Β’/29-12-2016) θαη ηζρχεη. 

4.  Σνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»  

5. Σνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
”Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

6. Σνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

7. Σνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

8. Σνπ λ. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 
νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη 

 
θαη έρνληαο ππόςε: 

 
1. Σν  κε αξηζκφ 429/06-02-2017 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ κε ην νπνίν ππνβιήζεθαλ 
ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ε κειέηε θαη ινηπά ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ην έξγν κε ηίηιν 
«ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ - ΜΔΘΑΝΧΝ». 
2. Σελ κε αξηζκφ 11/2017 ζεσξεκέλε κειέηε (επηθαηξνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 51/2016 κειέηεο) ηνπ 
έξγνπ κε ηίηιν «ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ - ΜΔΘΑΝΧΝ», 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 327.210,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) ηνπ Σκήκαηνο Σερληθήο 
Τπνζηήξημεο Νεζησηηθψλ Γήκσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Πεηξαηψο 
& Νήζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  
3. Σν απφ 06-02-2017 Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ κε ηα ζρεηηθά απνζπάζκαηα ραξηψλ θαη ηελ Σερληθή 
Έθζεζε.  
4. Σελ κε αξηζκφ 2/2017 (ΑΓΑ : ΧΤ79ΧΖΛ-66Κ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε κε αξηζκφ 11/2017 κειέηε (επηθαηξνπνίεζε ηεο ππ’ 
αξηζκ. 51/2016 κειέηεο) ηνπ έξγνπ «ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ ΓΖΜΟΤ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ - ΜΔΘΑΝΧΝ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 327.210,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α.), φπσο απηή ζεσξήζεθε απφ ην Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο Νεζησηηθψλ Γήκσλ ηεο 



Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Πεηξαηψο & Νήζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο.   
5. Σελ κε αξηζκφ 392/2016 (ΑΓΑ : 7Σ1Β7Λ7-Ζ07) απφθαζε  ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Αηηηθήο κε 
ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Πξφγξακκα  Δθηειεζηέσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ηνπ έηνπο 2017 θαη 
εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα Δθηειεζηέσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ην αλσηέξσ έξγν.   
6. Σελ κε αξηζκφ 393/2016 (Ο.Δ.) (ΑΓΑ : ΧΕ4Γ7Λ7-69Τ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 
Αηηηθήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 θαη 
πξνβιέθζεθε ε ζρεηηθή πίζησζε  ηνπ έξγνπ (ΚΑΔ 9781.08.030).   
7. Σελ κε αξηζκφ. 138/2017  (ΑΓΑ : Χ8ΥΟ7Λ7-5ΜΞ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Αηηηθήο 
κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη φξνη ηεο παξνχζαο.    
8. Σελ κε αξηζκφ.         /2017  Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ κε 
ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη φξνη ηεο παξνχζαο.      
9. Σν κε αξηζκφ 242907/145498/8592/02-08-2016 έγγξαθν ηεο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ Γπηηθήο Αηηηθήο 
Πεηξαηψο θαη Νήζσλ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, κε ην νπνίν γίλεηαη γλσζηφ φηη ε Δθνξεία δελ έρεη θαη’ αξρήλ αληίξξεζε, 
ππφ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 
ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ - ΜΔΘΑΝΧΝ», εληφο ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γαιαηά, ηεο 
Σξνηδελίαο, ηεο Καιινλήο θαη ηεο Λνπηξφπνιεο Μεζάλσλ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ. 
10. Σελ κε αξηζκφ 428/06-02-2017 Βεβαίσζε ηνπ Γεκάξρνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ κε ηελ νπνία 
βεβαηψλεη φηη φινη νη νδνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην έξγν «ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ 
ΟΓΧΝ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ - ΜΔΘΑΝΧΝ», είλαη Γεκνηηθνί θαη βξίζθνληαη εληφο ζρεδίνπ πφιεο, 
εληφο νξίσλ νηθηζκνχ, εληφο Γ.Π..  
11. Σελ κε αξηζκφ  ………. πξάμε ηνπ Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.  
12. Σελ κε αξ. πξση. ….. …………. (ΑΓΑ………………………….) Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 

πκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα παξαθάησ: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΖ ΤΜΒΑΖ-ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
1. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ - 
ΜΔΘΑΝΧΝ» απφ ην Γήκν Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  
 
2. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε επηζθεπή θαη ζπληήξεζε δεκνηηθψλ νδψλ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – 
Μεζάλσλ, νη νπνίνη έρνπλ θαηαζηεί επηθίλδπλνη ιφγσ θζνξάο ηνπ νδνζηξψκαηνο. Σν έξγν 
πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γαιαηά, ηεο Σξνηδελίαο, ηεο Καιινλήο θαη ηεο 
Λνπηξφπνιεο Μεζάλσλ.  
 
3. Σν έξγν πεξηγξάθεηαη ζηελ κε αξηζκφ 11/2017 ηερληθή κειέηε ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ πνπ 
ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε απφ ην Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο Νεζησηηθψλ Γήκσλ ηεο Γηεχζπλζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Νήζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη εγθξίζεθε κε ηελ κε 
αξηζκφ 2/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
 
Με ην ελ ιφγσ έξγν ζα επηζθεπαζηνχλ νη δεκνηηθνί νδνί ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ νη νπνίνη 
έρνπλ θαηαζηεί επηθίλδπλνη ιφγσ θζνξάο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ησλ ιαθθνπβψλ. πγθεθξηκέλα ζα 
απνθαηαζηαζνχλ :  
 
 

 Πέληε (5) νδνί θαη πέληε (5) νδνθιίκαθεο ζηνλ Γαιαηά. 

 Ζ πξφζβαζε πξνο ην Κέληξν Τγείαο Γαιαηά (Οδφο Σνκπάδε). 

 Σξεηο (3) νδνί ζηελ Λνπηξφπνιε Μεζάλσλ (ε νδφο Αγ. Παξαζθεπήο απφ Αθηή αξσληθνχ έσο 
νδφ Υ. Μαιηέδνπ, ε νδφο Δ. Μαιηέδνπ απφ Αθηή αξσληθνχ έσο 25ε Μαξηίνπ θαη ε Αθηή 
αξσληθνχ απφ νδφ Γεδεγθίθα έσο νδφ Φαβηέξνπ. 

 Μία (1) νδφο ζηελ Καιινλή.  

 Γχν (2) νδνί ζηελ Σξνηδελία 



 Καη ζα επηζθεπαζηνχλ θζνξέο θαη ιαθθνχβεο ζην ζχλνιν ηνπ δεκνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ.   

 

Οη εξγαζίεο θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα ησλ πξνκεηξήζεσλ θαη ζηα ζπλεκκέλα ζρέδηα ηεο ππ’  
αξηζκ. 11/2017 Μειέηεο πνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε απφ ην Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο 
Νεζησηηθψλ Γήκσλ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Νήζσλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.    

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΔΡΙΟΥΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Σν έξγν ζα πινπνηεζεί ζε δεκνηηθέο νδνχο ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γαιαηά, ηεο Σξνηδελίαο, ηεο Καιινλήο 
θαη ηεο Λνπηξφπνιεο Μεζάλσλ  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ.   
 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζχκθσλα κε ηε κειέηε ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ είθνζη 
επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ δέθα επξψ (327.210,00 €), ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εθηηκψκελε 
δαπάλε αλαζεψξεζεο, νη απξφβιεπηεο δαπάλεο, απνινγηζηηθέο δαπάλεο θαη ν Φ.Π.Α.  πνπ αλαινγεί.  
 
2.Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΚΑΔ 9781.08.030). 
 
3. Σπρφλ ππφινηπν κεηά ηε δεκνπξάηεζε δελ επαλαδηαηίζεηαη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ έξγνπ ή γηα ηελ 
εθηέιεζε άιινπ έξγνπ.  
 
4. Ζ απνπιεξσκή ησλ εξγαζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα  Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 
πιεξσκήο επ’ νλφκαηη  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ. 
 
5. Κάζε αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο, εθηφο ηεο δαπάλεο αλαζεψξεζεο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο 
πφξνπο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ.  
 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΦΟΡΔΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΑΙ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1. Σν έξγν ζα δεκνπξαηεζεί απφ ην Γήκν Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ θαη ζα εθηειεζηεί απφ ην Σκήκα 
Σερληθήο Τπνζηήξημεο Νεζησηηθψλ Γήκσλ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 
Δλνηήησλ Πεηξαηά θαη Νήζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα 
δεκφζηα έξγα.   
 
2. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ή πιεκκεινχο ηήξεζεο απφ ην Γήκν Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ ησλ 
εθαξκνδφκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλσηέξσ αλάζεζε, δελ δεκηνπξγείηαη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ή 
νπνηαδήπνηε αμίσζε ζε βάξνο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. 
 

3. Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ ή άιισλ πξνζψπσλ ηα νπνία 
δηεθδηθνχλ δηθαηψκαηα απφ απηφλ ή άιισλ πξνζψπσλ πνπ κεηείραλ ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία αλάζεζεο 
ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  

 

4. Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ν Γήκνο Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα 
ηελ άξηηα θαη πξνζήθνπζα ζπληήξεζή ηνπ έξγνπ,  κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη επζχλε. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΥΡΟΝΙΚΖ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ- ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 
1. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ε δηάξθεηά ηεο νξίδεηαη ζε 
ηξηάληα ηέζζεξηο (34) κήλεο. ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα πεξηιακβάλεηαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη 
ε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν κέρξη ηελ Οξηζηηθή ηνπ Παξαιαβή. 
 



2. Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Η, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
 
3. Παξάηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη κε έγγξαθε 
ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ, θαηφπηλ εηδηθψο αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 
Παξαθνινχζεζεο. Σπρφλ παξάηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο δελ 
ζπλεπάγεηαη επέθηαζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απηήο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΧΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ 

   Α.  Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο αλαιακβάλεη : 
 

 Σε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηε κειέηε θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
ηξηαθνζίσλ είθνζη επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ δέθα (327.210,00) επξψ  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  
ηνπ Φ.Π.Α.) . 

 Σνλ νξηζκφ εθπξνζψπσλ ηεο ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο.  
 
  Β.   Ο Γήκνο Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ  αλαιακβάλεη: 
 

 Σε κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε θαη ηπρφλ αλαζεψξεζε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηνδνηήζεσλ θαη 
εγθξίζεσλ πξηλ απφ ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ. 

 Σε δεκνπξάηεζε, ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν, ηελ επίβιεςε θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ. 

 Σε ρξεκαηνδφηεζε θάζε επηπιένλ δαπάλεο κειεηψλ θαη εξγαζηψλ πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 
ζηε ζεσξεκέλε κειέηε θαη ε αλάγθε ηνπο πξνθχπηεη απφ εγθξίζεηο θαη αδεηνδνηήζεηο.  

 Σε κέξηκλα γηα ηελ απνκάθξπλζε φζσλ θηλεηψλ επξίζθνληαη επί ηνπ ρψξνπ, ψζηε λα είλαη 
δπλαηή ε απξφζθνπηε εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

 Σνλ νξηζκφ εθπξνζψπσλ ηνπ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο.  

 Σε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο απφ ππάιιειφ ηνπ. 

 Σε κέξηκλα γηα απνζηνιή ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο κέζσ ηεο Γηεχζπλζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ελφο (1) αληηγξάθνπ θάζε 
πηζηνπνίεζεο πξνο ελεκέξσζε ηεο. 

 Σελ ελ γέλεη ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ  
έξγνπ. 

 Σηο αηηήζεηο πξνο ηηο ΓΔΚΟ, ηηο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ εμ απηψλ θαη ηελ θαηαζθεπή φισλ 
ησλ απαηηνχκελσλ ζπλδέζεσλ κε ηα δίθηπα θνηλήο σθειείαο. 

 Σελ επζχλε γηα ηε θχιαμε ηνπ έξγνπ κεηά ηε δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε θαη κέρξη ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. 

 Σε θαζνιηθή κέξηκλα, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεψλ ηνπ, ηε θχιαμε ηνπ θαη γεληθά ηε ιήςε θάζε επηπιένλ κέηξνπ γηα ηελ απνηξνπή  
βιαβψλ ή θαηαζηξνθψλ.  

 Σελ ππνρξέσζε λα πξνζδψζεη δεκνζηφηεηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο, κέζσ αλνηθηήο εθδήισζεο ή αλαθνίλσζεο ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη ην ηνπηθφ ξαδηφθσλν.  

 Σε κέξηκλα γηα ηελ θαηαζθεπή ελεκεξσηηθήο πηλαθίδαο γηα ην έξγν απφ ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα 
κε πξφηππν ζρέδην ηεο Πεξηθέξεηαο κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε πξηλ ηελ απνπιεξσκή ηνπ 1νπ ινγαξηαζκνχ. 

 Σελ απνζηνιή ζηελ αξκφδηα Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θάζε πηζηνπνίεζεο 
δαπάλεο θαη ινγαξηαζκφ έξγνπ πνπ θέξεη ηελ έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθήο Τπνζηήξημεο 
Νεζησηηθψλ Γήκσλ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πεηξαηά θαη 
Νήζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζπλνδεπφκελε απφ ην ηηκνιφγην θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά 
πνπ απαηηνχληαη απφ ην λφκν, ζε ηξία επηθπξσκέλα (3) αληίγξαθα, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξνχλ 
απξφζθνπηα νη δηαδηθαζίεο πιεξσκήο. 
 

 
ΆΡΘΡΟ 7:  ΛΟΙΠΔ ΔΤΘΤΝΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 
 
1. Ο Γήκνο Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο έλαληη ησλ φπνησλ αμηψζεσλ ηξίησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαδφρνπ, ζρεηηδνκέλσλ είηε κε ην θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο θαη ηε ρξήζε ησλ 



ρψξσλ παξέκβαζεο είηε κε ηε κε ιήςε φισλ ησλ θαηά λφκν απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ θαη 
ηε κε έγθαηξε έλαξμε θαη νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.  
 
2. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ή θαζπζηέξεζεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ εμαηηίαο νπνησλδήπνηε λνκηθψλ ή 
πξαγκαηηθψλ ειαηησκάησλ ζρεηηδνκέλσλ είηε κε ην θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο, είηε κε ην πεξηβαιινληηθφ 
θαη πνιενδνκϹθφ θαζεζηψο, είηε γηα άιινπο ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζηηο θαηά ηελ παξνχζα ζχκβαζε 

θαη ηνλ λφκν ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ, ν Γήκνο Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ επζχλεηαη θαηά λφκν έλαληη ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. ηελ πεξίπησζε απηή ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο δηαηεξεί αμηψζεηο απνδεκίσζεο 
έλαληη ηνπ Γήκνπ. 

 
3.  Ο Γήκνο Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ θαη γηα ηελ 
εθπιήξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία ππνρξεψζεσλ 
έλαληη ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ ή άιισλ πξνζψπσλ πνπ δηεθδηθνχλ δηθαηψκαηα απφ ηελ αλαθεξφκελε 
ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αδπλακία ή θαζπζηέξεζε ή δηαθνπή πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
4. Ο Γήκνο νθείιεη λα πξνσζεί θάζε αλαγθαία δηαδηθαζία αξκνδηφηεηαο ηνπ θαη γεληθφηεξα λα κεξηκλά 
γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε εμέιημε θαη νινθιήξσζε ησλ έξγσλ θαη ηελ απνξξφθεζε ησλ 
πηζηψζεσλ. 
 
5. ε πεξίπησζε πνπ παξά ηηο απαιιαθηηθέο θαηά ηελ παξνχζα ζχκβαζε ξήηξεο γηα ηελ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο, ν αλάδνρνο ή άιια ηξίηα πξφζσπα εγείξνπλ αμηψζεηο θαηά ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ππνρξεσζεί, παξά ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Γήκνπ, λα 
θαηαβάιεη πνζά ζε ηξίηα πξφζσπα, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κπνξεί λα αλαδεηήζεη αλαγσγηθά ηα 
θαηαβιεζέληα πνζά απφ ηνλ Γήκν δπλάκεη ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΤΓΚΡΟΣΖΖ, ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΖ ΚΟΙΝΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 
 

1. Γηα ηελ νξζή παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο ζπγθξνηείηαη Κνηλή Δπηηξνπή 
Παξαθνινχζεζεο, απνηεινχκελε απφ πέληε (5) κέιε, ηα νπνία είλαη: α) δχν (2) Πεξηθεξεηαθνί 
χκβνπινη Αηηηθήο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην,  β) 
δχν (2) ππάιιεινη ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ & Τπνδνκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, ππαιιήινπο ηεο απηήο Γεληθήο Γηεχζπλζεο γ) έλαο (1) εθπξφζσπνο 
ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ν νπνίνη πξνηείλνληαη απφ ην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην. 

 
2. Ο Πξφεδξνο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ νξίδνληαη, κε απφθαζε ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Αηηηθήο.  
 
3. Ζ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

 

α) παξαθνινπζεί ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
απηήο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πιεξσκή θάζε ινγαξηαζκνχ – 
πηζηνπνίεζεο πνπ έρεη εγθξηζεί αξκνδίσο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 
 
β) εηζεγείηαη ζηνπο ζπκβαιιφκελνπο γηα θάζε κέηξν πνπ θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ βέιηηζηε πινπνίεζε 
ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο 
 
γ) ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
 
δ) εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην γηα ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο 
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο.  
 
4. Ζ Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη κε 
γξαπηή πξφζθιεζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα επηδνζεί ηφζν ζηα ηαθηηθά φζν θαη ζηα αλαπιεξσκαηηθά 
κέιε ηεο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ απφ  ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο. 
 



5. Ζ Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έθηαθηα φηαλ 
ην δεηήζεη έζησ θαη έλα ηαθηηθφ κέινο ηεο. 
 
6. Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ ή ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ 
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηελ πξφθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο. Καηά ηε ζπλεδξίαζε ππάξρεη απαξηία αλ κεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηαθηηθά ή 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε πνπ παξηζηνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα ηξία πέκπηα ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ 
ηεο. Ζ Δπηηξνπή απνθαζίδεη λνκίκσο γηα θάζε ζέκα κε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ 
παξφλησλ κειψλ ηεο. 
 
7. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξηλ απφ ηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιιεη ζε απηή 
ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ θαη ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαθχςεη 
 
8. Υξέε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ 
εθηειεί ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ ν νπνίνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΡΟΠΟΠΟΙΖΔΙ ΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΖ ΤΜΒΑΖ  
 
1. Ζ Πξνγξακκαηηθή χκβαζε ηξνπνπνηείηαη έπεηηα απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 
πξνο ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ηελ 
ηξνπνπνίεζε. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο ιακβάλεηαη απφθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη ππνγξάθεηαη ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε. 
 
2. Σξνπνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δελ 
επηηξέπνληαη. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΖ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ – ΤΝΔΠΔΙΔ – ΡΖΣΡΔ 

 
1.  Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο.  
 
2. Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο απφ έλαλ εθ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, παξέρεη 
ζηνλ έηεξν αληηζπκβαιιφκελν ην δηθαίσκα λα αμηψζεη απνθαηάζηαζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ 
αληηζπκβαηηθψλ ελεξγεηψλ εληφο εχινγνπ ρξφλνπ θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ην δηθαίσκα λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε κνλνκεξψο αμηψλνληαο θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπ, θαζψο θαη λα 
εγείξεη θάζε άιιε ζρεηηθή αμίσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λφκν ή εηδηθψο ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο 
πξνγξακκαηηθήο ζπκβάζεσο. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11 :  ΔΠΙΛΤΖ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη εξκελεία ησλ φξσλ 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ε νπνία δελ επηιχεηαη απφ ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα ηνπ Πεηξαηψο. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Σα παξαπάλσ ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη πξνο απφδεημε 
απηψλ ζπληάρζεθε ην παξφλ ην νπνίν ππνγξάθεηαη  ζε ηέζζεξα (4) πξσηφηππα, απφ ηα νπνία ν θάζε 
ζπκβαιιφκελνο ζα ιάβεη δχν (2). 

 

 

 



 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ  

 

 
 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα εγθξίλεη ην ζρέδην, λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο θαη λα νξίζεη εθπξφζσπν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο. 

 

 ηελ ζπλέρεηα ε Πξφεδξνο θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 Σν Γ.. αθνχ έιαβε ππφςε, 
-Σελ 138/2017 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ,  
-Σν ζρέδην ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, 
-Σν 106036/23.5.2017 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη  
-Σελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ 
  Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε                          
 
                       

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η  ΟΜΟΦΧΝΑ 

1) Δγθξίλεη ηελ ζχλαςε θαη ηνπο φξνπο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο ηνπ έξγνπ 

«ΔΠΙΚΔΤΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΙΚΧΝ ΟΓΧΝ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ – 

ΜΔΘΑΝΧΝ», 

2) Δμνπζηνδνηεί ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ θν Κσλζηαληίλν Καξαγηάλλε-

Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, 

3) Οξίδεη εθπξόζσπν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνλ Γεκνηηθφ 

χκβνπιν Καξλέδε ππξίδσλ κε αλαπιεξψηξηα ηελ δεκνηηθή ζχκβνπιν θα 

Διέλε Καλέιινπ.  

 
                                 Ζ Παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 113/2017 

 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

Τπογραφή                                                                              Τπογραφές        

                                    

                                       ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                  Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

                                               ΓΔΠΟΗΝΑ  ΜΠΗΣΗΝΑ  

ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΖ 
Ζ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΖ 

 
 

 
 

            
             ΔΙΡΖΝΖ ΓΟΤΡΟΤ 

 ΓΙΑ ΣΟ ΓΖΜΟ   
ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ - ΜΔΘΑΝΧΝ 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 
 
 

 
 

       ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΖ 


