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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 60η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2639/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 23-11-2021, 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: 981768/18-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 18-11-2021. 
 

Θέμα 37ο  
Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίου Δημητρίου για το έργο: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
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, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
74 του ν. 4483/2017 και ισχύει. 

2. Την υπ’  αριθμ. 66313/24553/25-08-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-09-2017) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής : «Έγκριση της 273/2017 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

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 αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

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

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. Τη με αριθμό 300/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους 2021 και 
στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ).  

9. Τη με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2021 και το Ολοκληρωμένο 
Πλαίσιο Δράσης 2021 και στην οποία προβλέπεται η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 
6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ). 

10. Την από 22/2/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση. 
11. Το υπ’ αρ. 21059/10-8-2021 έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου. 
12. Το από 16/9/2021 2ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 22/2/2018 

υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης. 
 

                                                 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Το έργο με τίτλο: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ 
ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ» στο Δήμο  Αγίου Δημητρίου συνολικού προϋπολογισμού 
5.385.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων 
Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2021 με την υπ’ αριθμ. 300/2020 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 
 

Με την υπ΄ αρ. 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης 
του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και του Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης 2021 το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Αττικής (ΚΑΕ 9781.04.002) 
 

Για το έργο έχει υπογραφεί η από 22/2/2018 Προγραμματική Σύμβαση με χρονική διάρκεια 
46 μήνες. Δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου, ανατέθηκε η εκτέλεσή του στην 
εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ» και 
εκτελείται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του. 

 
Το ποσό της εργολαβικής σύμβασης ανέρχεται σε 2.725.314,22 ευρώ (με ΦΠΑ) με 

συνολική προθεσμία περαίωσης σαράντα έξι (46) μήνες. (ΑΔΑΜ: 20SYMV006207976_2020-01-
2028) 

 
Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών των δημοτών του Δήμου Αγίου Δημητρίου 

για ασφαλέστερη και πιο βιώσιμη κινητικότητα στο βασικό οδικό δίκτυο του Δήμου. 
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Αντικείμενο του έργου είναι: 
α) η διαπλάτυνση της Λ. Αγ. Δημητρίου από την οδό Γράμμου έως την οδό Θεομήτορος για 
συνολικό μήκος 1861,63 μ. 
β) η βελτίωση ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων στη συμβολή της Λ. Αγ. Δημητρίου με: 
-την οδό Άλκη Αργυριάδη 
-την οδό Αγ. Βαρβάρας 
-την οδό Θεομήτορος 
Το ανωτέρω αντικείμενο περιλαμβάνει εργασίες αστικής οδοποιίας, υδραυλικών, ειδικών 
αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. 
 
Μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έχει χρηματοδοτήσει το έργο με το ποσό των 53.320,00 ευρώ. 
 

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 21059/10-8-2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Αγίου Δημητρίου, λόγω της πολυπλοκότητας του έργου και τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις της 
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, την απαίτηση ένταξης στην χρονική διάρκεια της Προγραμματικής 
Σύμβασης και  του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης  μετά το πέρας των εργασιών, απαιτείται 
παράταση της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης  κατά σαράντα δύο (42) μήνες. 
 

Με το 2ο Πρακτικό της, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης, αφού διαπίστωσε πως πληρούνται οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης προτείνει τη 
χορήγηση της σχετικής παράτασης κατά σαράντα δύο (42) μήνες, ήτοι έως τις 22-06-2025, ώστε 
να συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου (15 μήνες), καθώς και ο 
χρόνος που απαιτείται μέχρι και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της προγραμματικής σύμβασης αυτή τροποποιείται με την 
υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων των 
συμβαλλομένων μερών, η οποία λαμβάνεται έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα μέρη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την 
τροποποίηση. 
 

Μετά τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  
 

Α. Την παράταση κατά σαράντα δύο (42) μήνες της χρονικής ισχύος της από 22/2/2018 
Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει στις 22-12-2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 
της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε να λήγει στις 22-06-2025. 
Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 22/2/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που 
αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 22/2/2018 Προγραμματική Σύμβαση. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

       κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Α. Την παράταση κατά σαράντα δύο (42) μήνες της χρονικής ισχύος της από 22/2/2018 
Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει στις 22-12-2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 
της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε να λήγει στις 22-06-2025. 
Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 22/2/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που 
αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και έχει ως κάτωθι: 
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1 2 3 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για το 
έργο: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΜΕΧΡΙ ΓΡΑΜΜΟΥ»

έως

23

2

15

2

2
 

 
 
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και η Τροποποίηση – Παράταση της Προγραμματικής 
Σύμβασης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 22/2/2018 Προγραμματική Σύμβαση. 

 
 

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης καταψηφίζει την ως άνω 

απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Είχαμε καταψηφίσει την έγκριση σύναψης και όρων 
σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου για την κατασκευή του έργου κατά τη συζήτηση στη 18η Συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου 25 Μαΐου 2017, επειδή από την αρχή φαινόταν ότι πρόκειται για 
ένα έργο μικρού μεν μήκους αλλά δαπανηρό. Οι ΕΒΕ της περιοχής έβαζαν ζητήματα από το 
2017, αλλά τώρα γίνεται αντιληπτό και από τους κατοίκους της περιοχής καθώς το έργο δεν  
μπορεί να λύσει ζητήματα άλλων πολύ σημαντικών δρόμων, καθέτων στην Αγίου Δημητρίου». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 

 

 

Για το έργο: 

«ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ»  

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

 

 

1.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2.  ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Για το έργο: 

 
 

«ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ»  
 

 
Στην Αθήνα σήμερα …………………………., ημέρα ……………………………, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 
 1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. B΄ βαθμού), που εδρεύει στην 

Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής          
κ. Γεώργιο Πατούλη. 

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Αγίου Δημητρίου» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει Αγίου 
Δημητρίου 55 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου κα Μαρία 
Ανδρούτσου. 

 
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. 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». 

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 αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

6. 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. 

7. 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. 

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

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

 
 Και έχοντας υπόψη:  

 
1. Τη με αριθμό 300/2020 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 

εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους  
2021  (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ) και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο. 

2. Τη με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και το 
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ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2021 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 
6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) 

3. Τη από 22/02/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση. 
4. Το με Α.Π. 21059/10-8-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου 

Δημητρίου για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης. 
5. Το από 16/9/2021 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 22/02/2018 

υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης. 
6. Την υπ’ αρ.               Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την 

έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:                   ) 
7. Την υπ΄αρ.                Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου για την 

έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:                   ).  
8. Την υπ΄αριθμ.          Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

Συμφωνούν από κοινού  
 

Α. Την παράταση κατά σαράντα δύο  (42) μήνες της χρονικής ισχύος της από 22/02/2018 

Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει 22/12/2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της 

αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 22/06/2025. 

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 22/02/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που 

αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 22/02/2018 Προγραμματική Σύμβαση. 

 

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε 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 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
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