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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2225/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 814022/30-09-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 30-09-2021. 

 
Θέμα 50ο  

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της  τροποποίησης-παράτασης της  Προγραμματικής 
Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού,  της Περιφέρειας 
Αττικής και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας   για την «Αποκατάσταση και ανάδειξη 
διαδρομής προς λίμνη Κιθάρα στο κτήμα Τατοϊου».  
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος  

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία  

• Καραμάνος Χρήστος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Μίσκα 
(Προϊσταμένη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Με βάση τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. 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. 

3. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
διατάξεις.” (Α’  184). 

4. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης 
και άλλες διατάξεις». 

6. 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. 

7. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

8. Του άρθρου 132 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών 
συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». 

9. του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της  κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

10. του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς», όπως ισχύει. 

11. του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (Α’ 122), όπως 
ισχύει σήμερα. 

12. του Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 39 A). 
13. του Π.Δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού...» 
14. του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως ισχύει. 
15. του Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
16. Της  με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφασης του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «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 21/08/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, για το 
έργο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη διαδρομής προς λίμνη Κιθάρα στο κτήμα Τατοΐου».  
2. Το με αρ. πρωτ. 734689/07.09.21  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Αν. Αττικής (ΔΤΕ/ΠΕΑΑ) με το αίτημα για την παράταση της προγραμματικής, κατά 18 μήνες, με 
επισυναπτόμενο το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ΔΤΕ/ΠΕΑΑ.  
3. Το από  10/09/2021 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής 
σύμβασης, με τη  σύμφωνη γνώμη της για την παράταση της προγραμματικής κατά 18 μήνες δηλαδή 
έως τις 21/04/2023. 
4. Το με αρ. πρωτ. 461996/28.09.21 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τη 
σύμφωνη γνώμη του για την εν λόγω παράταση.  
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
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Το Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, η Περιφέρεια Αττικής,  και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Πάρνηθας υπέγραψαν στις 21/08/2018   προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με 
τίτλο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη διαδρομής προς λίμνη Κιθάρα στο κτήμα Τατοΐου με αρχικό 
προϋπολογισμό 380.000,00  €  (συμπ. Φ.Π.Α.) και χρονική διάρκεια τριάντα οκτώ (38) μήνες.  
 
Το έργο θα εκτελεσθεί στη διαδρομή προς τη Λίμνη Κιθάρα, στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου. Το 
συνολικό μήκος της είναι 2,00 χιλιόμετρα και το  μέσο πλάτος δρόμου είναι 6,00 μέτρα. Φορέας 
εκτέλεσης και χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής.  
 
Το έργο συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής 
σύμφωνα με την με αρ.  300/2020 (ΑΔΑ 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με  
ΚΑΕ 9779.05.045 και στον Προϋπολογισμό Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με 
την με αρ. 301/2020 (ΑΔΑ 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου. 
 
Σκοπός του έργου είναι αφενός η ασφάλεια των περιπατητών της διαδρομής και αφετέρου η ανάδειξη 
και η τουριστική ανάπτυξη του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι, με σεβασμό στην 
περιβαλλοντική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.     
Οι κυριότερες εργασίες σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη είναι οι ακόλουθες:  
1. Συμπλήρωση και ανακατασκευή υπαρχουσών λιθοδομών και τοίχων πάσης φύσεως.  
2. Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης διαφόρων λίθινων κατασκευών 
3. Βαθύ αρμολόγημα αρμών λιθοδομών 
4. Εργασίες σκυροδέτησης 
5. Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής   
6. Ανανέωση, καθαρισμός δέντρων και θάμνων 
7. Αρχαιολογική παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών. 
 
Στις 24/03/2020 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της  αναδόχου 
εταιρείας «ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ», για την εκτέλεση του έργου, με ποσό 213.023,48 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) και 
προθεσμία αποπεράτωσης δώδεκα μήνες ήτοι 24/03/2021.   
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με την με αρ. 689/23.03.2021 απόφασή της, ενέκρινε 
την παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως τις 08/09/2021 και με την με αρ. 1771/10.08.2021 
(ΑΔΑ 98ΤΝ7Λ7-ΟΜΜ) απόφασή της, ενέκρινε τη 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως τις 
31/12/2021.  
 
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αν. Αττικής με το με αρ. πρωτ. 734689/07.09.21  έγγραφό της 
αιτήθηκε, λόγω καθυστερήσεων στην εκτέλεση του έργου, την  παράταση της προγραμματικής  
σύμβασης, κατά δεκαοκτώ  (18) μήνες, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτήν η ολοκλήρωση των 
εργασιών, η υποχρεωτική συντήρηση του από τον ανάδοχο και η αποπληρωμή του.   
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της  προγραμματικής, συνεδρίασε στις 10/09/2021 και 
λαμβάνοντας υπόψη  την υπογεγραμμένη  προγραμματική σύμβαση και την ενημέρωση από τη Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αν. Αττικής (Διευθύνουσα Υπηρεσία) για την πορεία υλοποίησης του έργου, 
συμφώνησε για  την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης κατά δεκαοκτώ  (18) μήνες 
δηλαδή έως τις 21/04/2023.  
 
Το Υπουργείο Πολιτισμού-Αθλητισμού με το με αρ. πρωτ. 461996/28.09.21 έγγραφό του, έδωσε τη 
Σύμφωνη Γνώμη του για την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης. 
 
Έως σήμερα, έχει εκταμιευθεί από την Περιφέρεια Αττικής, προς τον ανάδοχο,  το ποσό των 
171.114,02 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την τροποποίηση-παράταση της  χρονικής ισχύος της από 21/08/2018   υπογεγραμμένης 
Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, της 
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Περιφέρειας Αττικής, και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη διαδρομής προς λίμνη Κιθάρα στο κτήμα Τατοΐου», η 
οποία λήγει στις 21/10/2021, κατά δεκαοκτώ  (18) μήνες,   ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 21/04/2023, 
όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας σύμβασης. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την τροποποίηση-παράταση της  χρονικής ισχύος της από 21/08/2018   υπογεγραμμένης 
Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, της 
Περιφέρειας Αττικής, και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη διαδρομής προς λίμνη Κιθάρα στο κτήμα Τατοΐου», η 
οποία λήγει στις 21/10/2021, κατά δεκαοκτώ  (18) μήνες,   ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 21/04/2023, 
όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί: 
 

Στην Αθήνα σήμερα ………………………… 2021, ημέρα ………….……. οι  παρακάτω 

συμβαλλόμενοι: 

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, 

Μπουμπουλίνας 20-22 και εκπροσωπείται νόμιμα από την υπουργό, Λίνα Μενδώνη. 

2. 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 τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γεώργιο Πατούλη. 

3. Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», που εδρεύει 

στις Αχαρνές, Θρακομακεδόνων 131 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του 

Συμβουλίου,  Γεώργιο Καρέτσο. 

 

Με βάση τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. 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. 

3. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 

διατάξεις.” (Α’  184), 

4. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης 

και άλλες διατάξεις». 

6. 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. 

7. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
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8. Του άρθρου 132 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών 

συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». 

9. του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της  κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

10. του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς», όπως ισχύει. 

11. του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (Α’ 122), όπως 

ισχύει σήμερα. 

12. του Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 39 A). 

13. του Π.Δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού...» 

14. του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως ισχύει. 

15. του Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

16. Της  με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφασης του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «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 21/08/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, για το έργο: 

«Αποκατάσταση και ανάδειξη διαδρομής προς λίμνη Κιθάρα στο κτήμα Τατοΐου».  

2. Το με αρ. πρωτ. 734689/07.09.21  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 

Αν. Αττικής (ΔΤΕ/ΠΕΑΑ) με το αίτημα για την παράταση της προγραμματικής, κατά 18 μήνες, με 

επισυναπτόμενο το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ΔΤΕ/ΠΕΑΑ.  

3. Το από  10/09/2021 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής 

σύμβασης, με τη  σύμφωνη γνώμη της για την παράταση της προγραμματικής κατά 18 μήνες δηλαδή 

έως τις 21/04/2023. 

4. Το με αρ. πρωτ. 461996/28.09.21 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τη 

σύμφωνη γνώμη του για την εν λόγω παράταση.  

5. Τη με αριθμό  …/2021  (ΑΔΑ ……………….) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της  

Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας. 

6. Τη με αρ. …………………………………. Απόφαση Δ.Σ. του  Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Πάρνηθας με την οποία εγκρίθηκαν  οι όροι της παρούσας  

7. Τη με αριθμό  …………/2021 Πράξη Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας Αττικής-

Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 

Συμφωνούν και συναποδέχονται: 

 

Α. Την παράταση της χρονικής ισχύος της, από 21/08/2018 υπογεγραμμένης Προγραμματικής 

Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, η οποία λήγει στις 21/10/2021, κατά δεκαοκτώ (18) μήνες, ούτως 

ώστε αυτή να λήγει στις 21/04/2023. 

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 21/08/2018 προγραμματικής σύμβασης, που αφορά 

στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της παρoύσας σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 21/08/2018 Προγραμματική Σύμβαση. 

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφτηκε σε 

έξι (6) πρωτότυπα, όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).  
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ 

ΦΟΡΕΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                                                        

ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΔΡΥΜΟΥ 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ 
 
 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Eγκρίσεις - αδειοδοτήσεις

Έγκριση όρων - 

δημοσίευση διακήρυξης

Διαγωνισμός - εκδίκαση 

ενστάσεων

Κατακύρωση - Υπογραφή 

εργολαβικής σύμβασης

Εκτέλεση έργου -Βεβαίωση 

Περαίωσης - Διοικητική 

Παραλαβή

Τελικές Επιμετρήσεις - 

Υποβολή - Έγκριση

Χρόνος υποχρεωτικής 

συντήρησης του έργου

Οριστική παραλαβή

Έγκριση πρωτοκόλου 

οριστικής παραλαβής

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

21/08/18-21/10/21

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 21/10/21-21/04/23

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ για το έργο:   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΗ ΚΙΘΑΡΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΙΟΥ»     

38

ΜΗΝΕΣ

 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ         

ΑΔΑ: ΨΧΒΔ7Λ7-ΚΦΔ



 7 

Κατά τα λοιπά ισχύει η από υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος  
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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