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Συνεδρίαση 15η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 190/2019
Σήμερα 25/7/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 401504/19-7-2019
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 197-2019, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.
Θέμα 11ο Η.Δ.
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου 2ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων για το έργο με
τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΨΗΦΤΑΣ».
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εξήντα εννέα (69) παρόντων επί συνόλου εκατόν
ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, κατά την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς, στην
έναρξη της συνεδρίασης, ενημερώνει το Σώμα σχετικά με το ότι, το 11ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης της πρόσκλησης, εστάλη στα μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου, μετά την παρέλευση της πενθήμερης προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου
9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ.
Β’/17-06-2011) και ζητά την έγκριση για τη συζήτησή του.
Αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13, του Κανονισμού Λειτουργίας του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011).
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Οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Γαβρίλης
Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης,
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος
(Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη
Ευαγγελία, Βασιλάκη Άννα, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα
Φωτεινή, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος,
Δανάκος Χριστόφορος, Δανέζη – Λούρα Αναστασία (Σίσσυ), Δανιά Νικολέττα,
Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη,
Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης),
Ζαφειρίου Ελένη, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, Θανοπούλου Αικατερίνη, Καραμάνος
Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός,
Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου
Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος,
Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλού
Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή,
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πανταζή
Σταματία (Ματίνα), Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτούλης Ιωάννης,
Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σταυροπούλου
Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ,
Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα),
Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη
Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κορωναίου – Καμπά Σοφία, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης
Χρήστος, Φιλίππου Πέτρος.
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα),
Βέττα Καλλιόπη, Γαβράς Παναγιώτης, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Δήμου
Σταυρούλα, Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Ηλιόπουλος
Αθανάσιος (Νάσος), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας
Παύλος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορομάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Κωστόπουλος
Νικόλαος, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης,
Μπαλάφας Γεώργιος, Πάντζας Σπυρίδων, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος
Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τσαβαλιά
Παρασκευή (Βιβή), Φωτόπουλος Ανδρέας, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
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Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο
στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Π. Χατζηπέρο ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού
Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 405105/22-7-2019 εισήγηση της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί και έχει ως
εξής :
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και
ισχύει
2. Το ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση»
3. Το ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα
4. Το ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Το ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Το ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Το ν. 4320/2015 (Α΄29), άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων»
10. Το άρθρου 209 του ν. 3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
11. Τη με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής»
12. Την από 11-07-2014 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων για το έργο με τίτλο: «Ανακατασκευή γέφυρας
Ψήφτας».
13. Την από 19/01/2018 Τροποποιητική Προγραμματική Σύμβαση για το εν λόγω
έργο
14. Την από 18/04/2016 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων και της Εταιρείας «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
15. Το με αρ. πρωτ. 5631/26-10-2018 έγγραφο του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων
σχετικά με την αδυναμία χρηματοδότησης της δαπάνης της 1ης ΣΣΕ.

3

ΑΔΑ: 6Ω2Ξ7Λ7-ΠΛ9
16. Το με αρ. πρωτ. 30542/31-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων
17. Το από 13/12/2018 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ως
άνω Προγραμματικής Σύμβασης με το συνημμένο σε αυτό ενημερωτικό σημείωμα.
18. Το από 02/08/2018 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της
Περιφέρειας Αττικής.
19. Τη με αριθμό 347/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του
έτους 2019 (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛΤ).
20. Τη με αριθμό 349/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την
οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους
2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ).
21. Την με αριθμό πρωτ. 96/2-1-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:
6Μ357Λ7-ΟΨΨ)
22. Το υπ. αρ. 392466/17-7-2019 έγγραφο του Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού &
Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΨΗΦΤΑΣ» συνολικού
προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 € χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της
Περιφέρειας Αττικής (Κ.Α.Ε. 9779.08.019).
Στις 11-07-2014 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:
«Ανακατασκευή γέφυρας Ψήφτας» και στις 19/01/2018 υπογράφηκε Τροποποιητική
Προγραμματική Σύμβαση (παράταση) για το εν λόγω έργο.
Το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΨΗΦΤΑΣ» δημοπρατήθηκε από τη
Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής και στις
18/4/2016 υπογράφηκε η Σύμβαση Έργου ποσού 425.000,00 € μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου εταιρείας «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με συμβατική
προθεσμία περαίωσης οχτώ (8) μήνες, ήτοι μέχρι 18/04/2016.
Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο που αφορά στην κατασκευή
νέας γέφυρας η οποία έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία και υπολείπεται η κατασκευή
των δύο μεταλλικών θυροφραγμάτων.
Βάσει του άρθρου 23 του συμβατικού τιμολογίου που αφορά στην περιγραφή της
κατασκευής των μεταλλικών θυροφραγμάτων «….Η ανωτέρω περιγραφή είναι
ενδεικτική. Η ακριβής μορφή και κατασκευή των θυροφραγμάτων θα γίνει κατόπιν
μελέτης, αμέσως μετά από την κατασκευή των έργων του φορέα της γέφυρας».
Ο ανάδοχος υπέβαλε στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων
πρόταση για την κατασκευή των θυροφραγμάτων που αφορά στην μεταβολή
συγκεκριμένων τεχνικών χαρακτηριστικών των θυροφραγμάτων, όπως η κατασκευή
τεσσάρων αντί δύο μεταλλικών θυρών και η εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου αντί
χειροκίνητου μηχανισμού κίνησης των θυρών.
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Το τμήμα Οδοποιίας της Δ.Τ.Ε. Περ. Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων συνέταξε τον 2ο
Α.Π.Ε., την 1η Σ.Σ. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της 1ης Σ.Σ. καθώς και την Αιτιολογική
Έκθεση, τα οποία έχουν υπογραφεί από την Ανάδοχο Εταιρεία χωρίς επιφύλαξη.
Σύμφωνα με το αιτιολογικό για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ., η υψηλή πλέον συχνότητα
εμφάνισης ακραίων ή μη συνηθισμένων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις)
στον Ελλαδικό χώρο και ειδικά στην περίπτωση μας στην χωροταξική ενότητα του
Δήμου Τροιζηνίας, σε συνδυασμό με την ιδιόμορφη γεωμορφολογία της ευρύτερης
περιοχής της λιμνοθάλασσας της Ψήφτας, έχουν σαν συνέπεια την εμφάνιση συχνών
ακραίων πλημμυρικών φαινομένων. Ειδικότερα, η λεκάνη απορροής της
λιμνοθάλασσας της Ψήφτας οριοθετείται από υψηλές ορεινές περιοχές οι οποίες
εμφανίζουν ένα απότομο υδρογραφικό δίκτυο, το οποίο όπως προαναφέρθηκε
καταλήγει σε πεδινό αποστραγγιστικό δίκτυο, τμήμα του οποίου αποτελεί η
λιμνοθάλασσα της Ψήφτας.
Ως συνέπεια των ανωτέρω, τα τελευταία χρόνια η λεκάνη απορροής της
λιμνοθάλασσας, η οποία παρουσιάζει διαλείπουσα ροή, παρουσιάζει μια επιρρέπεια
στην εμφάνιση απότομων στην χρονική εξέλιξη πλημμυρικών φαινομένων αλλά και
ακραίων στην ένταση.
Τα ανωτέρω συνηγορούν στο ότι έχουν επέλθει απρόβλεπτες μεταβολές στις
συμβατικές παραμέτρους σχεδιασμού της κατασκευής των θυροφραγμάτων, οι οποίες
συνιστούν μία νέα, δυσμενέστερη διαστασιολόγηση προκειμένου να προκύψει έργο
τεχνικά άρτιο και λειτουργικό. Οι μεταβολές που πρέπει να επέλθουν στον σχεδιασμό
της συνολικής κατασκευής επισημάνθηκαν από τον ανάδοχο σε τεχνική περιγραφήέκθεση που υπέβαλε.
Ειδικότερα, ο συμβατικός σχεδιασμός των θυροφραγμάτων με την εγκατάσταση δύο
θυρών χειροκίνητων μήκους 7,00 μέτρων έκαστο, δεν είναι εφικτό να ανταποκριθεί
στον προορισμό του έργου και να επιτύχει την προδιαγραφόμενη διάρκεια ζωής του για
τους λόγους ότι:
α) Η χειροκίνητη λειτουργία των θυροφραγμάτων δεν δύναται να διασφαλίσει την
έγκαιρη ανάσυρσή τους στην περίπτωση πλημμυρικού επεισοδίου και γενικότερα σε
κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον η χειροκίνητη λειτουργία των
θυροφραγμάτων θα απαιτήσει τη δέσμευση σημαντικού ανθρώπινου δυναμικού καθ’
όλη τη διάρκεια της λειτουργικής ζωής τους.
Η έγκαιρη ανάσυρση και προστασία τους προϋποθέτει: 1) την εγκατάσταση
ηλεκτροκίνησης, 2) την διαίρεση έκαστου τεμαχίου μήκους 7,00 μ σε δύο τεμάχια
μήκους από 3,50 μ (για λόγους σημαντικής μείωσης του ιδίου βάρους) και 3) την
εγκατάσταση συστήματος μέτρησης στάθμης υδάτων με δυνατότητα ενσύρματης ή
ασύρματης τηλεμετάδοσης στοιχείων προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα ο
διαχειριστής του έργου για την οποιαδήποτε μεταβολή της στάθμης.
β) Οι συμβατικές παράμετροι σχεδιασμού της συνολικής εγκατάστασης των
θυροφραγμάτων (πλαίσια κίνησης και θύρες) δεν έχουν λάβει υπόψη τα νέα δεδομένα,
ως προς τα υδροστατικά και υδροδυναμικά φορτία που αναπτύσσονται και ασκούνται
κατά την διάρκεια ενός πλημμυρικού επεισοδίου.
Η προστασία του πλαισίου κίνησης από τα φορτία που ασκούνται κατά την πλημμυρική
απορροή και οι απαιτήσεις υδατοστεγάνωσης, προϋποθέτουν τον εγκιβωτισμό του
τόσο στον πυθμένα όσο και στις παρειές σε κατάλληλη υποδομή (οπλισμένο
σκυρόδεμα).
Η προστασία των θυρών και η αποφυγή παραμορφώσεων προϋποθέτει την διαίρεση
των μεγάλων σε μήκος τεμαχίων 7,00 μ, σε 3,50 μ προκειμένου να είναι εφικτός ο
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έλεγχος της τιμή του βέλους κάμψης των θυρών χωρίς να απαιτηθεί σημαντική
ενίσχυση των νευρώσεών τους.
Οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες καθίστανται αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων
περιστάσεων, που κατέστησαν γνωστές κατά την εκτέλεση του έργου, ήτοι η
αναγκαιότητά τους αναδείχθηκε μετά την υπογραφή της αρχικής σύμβασης και μέσω
της σχετικής τεχνικής περιγραφής-έκθεσης του αναδόχου και είναι απόλυτα αναγκαίες
για την τελειοποίηση του συμβατικού τεχνικού αντικειμένου.
Επιπλέον, βασική προϋπόθεση για τον σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση της τελικής
μορφής των θυροφραγμάτων, όπως έχουν προταθεί από τον ανάδοχο μετά την
ολοκλήρωση του φορέα της γέφυρας, αποτελεί η εκπόνηση σχεδίου-μελέτης για την
εξασφάλιση της ομαλής επικοινωνίας των υδάτων της λίμνης με την θάλασσα, όπως
προβλέπεται στην παρ. 19.3 της υπ’ Αρ. Πρωτ. 21625/12/21-10-2013 απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων με το υπ’ αρ. πρωτ. 7015/17-11-2017 έγγραφό του
ενημέρωσε ότι δεν έχει εκπονήσει τη σχετική μελέτη, αδυνατεί να προβεί στην
εκπόνησή της με ιδίους πόρους και παρακαλεί τη χρηματοδότηση της μελέτης από την
Περιφέρεια Αττικής, είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο, είτε ως ένταξή
της σε πιθανή συμπληρωματική σύμβαση του υπό εκτέλεση έργου.
Η 1η Συμπληρωματική σύμβαση ποσού 111.251,13 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
αποτελεί το 32,73% της αξίας της αρχικής σύμβασης και περιλαμβάνει εκτίμηση α)
δαπάνης εκπόνησης σχεδίου-μελέτης για την εξασφάλιση της ομαλής επικοινωνίας των
υδάτων της λίμνης με την θάλασσα και β) δαπάνης συμπληρωματικών τεχνικών
εργασιών προκειμένου να προκύψει έργο τεχνικά άρτιο και λειτουργικό. Οι εν λόγω
εργασίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση καθώς η
περιβαλλοντική αδειοδότησή του επιβάλλει την κατασκευή των θυροφραγμάτων. Η μη
κατασκευή αυτών θα καταστήσει το έργο λειτουργικό μόνο ως προς την οδική του
χρήση και θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Πρακτικό της 15ης
Συνεδρίας/02-08-2018) γνωμοδότησε θετικά για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης συνολικού ποσού 138.000,00 € με Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της προγραμματικής σύμβασης: «Κάθε αύξηση της
συμβατικής δαπάνης (πλέον της νόμιμης αναθεώρησης), που θα προκύψει από ΑΠΕ ή
συμπληρωματική σύμβαση θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου
Τροιζηνίας - Μεθάνων».
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 5631/26-10-2018 έγγραφο του ο Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων
μας ενημέρωσε ότι αδυνατεί να καλύψει την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και
αιτήθηκε την χρηματοδότηση του ποσού των 138.000,00 ευρώ από την Περιφέρεια
Αττικής.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το από
13/12/2018 Πρακτικό της διαπιστώνει την αναγκαιότητα τροποποίησης των όρων της
προγραμματικής σύμβασης για να μπορέσει να συναφθεί η 1η Συμπληρωματική
Σύμβαση με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.
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Με το με αρ. πρωτ. 30542/31-01-2019 έγγραφο της η Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων αιτήθηκε την τροποποίηση της
προγραμματικής σύμβασης ώστε να μπορεί να καλυφθεί το ποσό της 1 ης
Συμπληρωματικής Σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής.
Με την υπ’ αρ. 84/2018 (Συνεδρίαση 11η/13-03-2018) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας
Αττικής Οικονομικού Έτους 2018, στην οποία συμπεριελήφθη αύξηση πιστώσεων του
υπόψη έργου κατά 138.000,00 € που αφορούν στη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης.
Με την με αριθμό πρωτ. 96/2-1-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:
6Μ357Λ7-ΟΨΨ) καλύπτεται το ποσό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 392466/17-7-2019 έγγραφο του Γραφείο Νομοθετικού
Συντονισμού & Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων θεωρήθηκε ως προς
τους νομικούς όρους το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και δεδομένου ότι έπεται προσυμβατικός
έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Εισηγούμαστε
Την Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου 2ης τροποποίησης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, και του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων για το
έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΨΗΦΤΑΣ» σύμφωνα με την οποία
τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 4 της από 11/07/2014 Προγραμματικής
Σύμβασης
από:
«Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης (πλέον της νόμιμης αναθεώρησης), που
θα προκύψει από ΑΠΕ ή συμπληρωματική σύμβαση θα βαρύνει αποκλειστικά τους
πόρους του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων»
σε:
«Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης εκτός από α) τη δαπάνη αναθεώρησης και
β) το ποσό των 138.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο απαιτείται
για τη χρηματοδότηση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, που
κατέστησαν απαραίτητες για την τελειοποίηση, αρτιότητα και λειτουργικότητα του
έργου της παρούσης, θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου Τροιζηνίας
- Μεθάνων».
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 11/07/2014 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση και η
από 19-01-2018 τροποποίηση-παράταση αυτής.
Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χατζηπέρος ολοκληρώνοντας την εισήγησή
του τονίζει τη σημασία του έργου και σημειώνει ότι είναι αναγκαίο για την εξέλιξή του ο
Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων να εκπονήσει την οικολογική – περιβαλλοντική μελέτη
που αναφέρεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση το έργου (21625/12/21-10-13
ΑΕΠΟ, ΑΔΑ : ΒΛΛΙ7Λ7-ΧΧΓ).
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της 2ης τροποποίησης της από 11/7/2014
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Τροιζηνίας
– Μεθάνων, για το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΨΗΦΤΑΣ», σύμφωνα
με την οποία τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 4 της αρχικής
προγραμματικής σύμβασης, ως εξής:
από:
«Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης (πλέον της νόμιμης αναθεώρησης), που
θα προκύψει από ΑΠΕ ή συμπληρωματική σύμβαση θα βαρύνει αποκλειστικά τους
πόρους του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων»
σε:
«Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης εκτός από α) τη δαπάνη αναθεώρησης και
β) το ποσό των 138.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο απαιτείται για τη
χρηματοδότηση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, που κατέστησαν
απαραίτητες για την τελειοποίηση, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου της
παρούσης, θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων».
Το σχέδιο της 2ης τροποποίησης της αναφερομένης προγραμματικής σύμβασης έχει
ως εξής:
«Στην
Αθήνα
σήμερα,
στις
…………………………………………
………………………… οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ημέρα

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού), που
εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, και εκπροσωπείται νόμιμα από την
Περιφερειάρχη Αττικής Ειρήνη Δούρου
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων» (Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού), που εδρεύει στο Γαλατά Τροιζηνίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Τροιζηνίας – Μεθάνων Κωνσταντίνο Καραγιάννη

Με βάση τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει.
2. Του N. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα.
3. Του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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5.
6.

7.

8.

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ. Β’/11-05-2018) Απόφασης
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής».

Και έχοντας υπόψη:
1. Την από 11-07-2014 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων για το έργο με τίτλο: «Ανακατασκευή
γέφυρας Ψήφτας».
2. Την από 19/01/2018 Τροποποιητική Προγραμματική Σύμβαση για το εν λόγω
έργο
3. Την από 18/04/2016 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων και της Εταιρείας «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
4. Το με αρ. πρωτ. 5631/26-10-2018 έγγραφο του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων
σχετικά με την αδυναμία χρηματοδότησης της δαπάνης της 1 ης ΣΣΕ.
5. Το με αρ. πρωτ. 30542/31-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων
6. Το από 13/12/2018 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ως
άνω Προγραμματικής Σύμβασης με το συνημμένο σε αυτό ενημερωτικό
σημείωμα.
7. Το από 02/08/2018 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της
Περιφέρειας Αττικής.
8. Τη με αριθμό 347/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του
έτους 2019 (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛΤ).
9. Τη με αριθμό 349/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την
οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους
2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ).
10. Την με αριθμό πρωτ. 96/2-1-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:
6Μ357Λ7-ΟΨΨ)
11. Τη με αριθμό ……… /2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
σχετικά με την έγκρισης σύναψης της παρούσας.
12. Τη με αριθμό ……… /2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Τροιζηνίας - Μεθάνων σχετικά με την έγκριση της σύναψης της παρούσας.
13. Τη με αριθμό ……… /2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:
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Την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της από 11/07/2014
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων ως εξής:
από:
Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης (πλέον της νόμιμης αναθεώρησης), που θα
προκύψει από ΑΠΕ ή συμπληρωματική σύμβαση θα βαρύνει αποκλειστικά τους
πόρους του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων
σε:
«Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης εκτός από α) τη δαπάνη αναθεώρησης και β)
το ποσό των 138.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο απαιτείται για τη
χρηματοδότηση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, που κατέστησαν
απαραίτητες για την τελειοποίηση, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου της
παρούσης, θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων».
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 11/07/2014 Προγραμματική Σύμβαση και η από
19/01/2018 τροποποίηση αυτής.
Η παρούσα σύμβαση αφού συμφωνήθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο
της, υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε
συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ»

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Αγγελάκη, Μ. Αναγνωστοπούλου,
Χ. Δαμάσκος, Α. Δανέζη – Λούρα, Κ. Καράμπελας, Α. Μεθυμάκη, Α. Ροκοφύλλου, Ι.
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, Ν.
Αδαμόπουλος, Α. Βασιλάκη, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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