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Συνεδρίαση 12η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 102/2015
Σήµερα 07/04/2015 ηµέρα Μ. Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα
µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ.
πρωτ. οικ. 68593/01-04-2015 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και
της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 70937/03-04-2015 συµπληρωµατικής της, που
κοινοποιήθηκαν νόµιµα στις 01-04-2015 και 03-04-2015 αντίστοιχα, στην
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθέναν από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε
καθέναν από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 3ο Η∆
Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής
Ανάπτυξης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων, του ∆ήµου Φιλοθέης –Ψυχικού και του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για τo
ερευνητικό πρόγραµµα εκπόνησης µελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ ΠΙΚΙΩΝΗ», συνολικού προϋπολογισµού 25.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.).
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Καραµέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων,
Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης),
Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου
Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη,
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη
Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης
Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη
Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος,
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη,
∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης,
Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος),
Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος,
Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς
Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος,
Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη
(Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Μαντάς
Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μεθυµάκη Άννα, Μουλιανάκης Περικλής,
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου
Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη,
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα Θεοδώρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης,
Πρωτούλης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη,
Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ,
Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης
Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα).
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αποστολοπούλου Μαλάµω, Βέττα Καλλιόπη, Κουκά Μαρίνα, Κουµουτσάκος
Γεώργιος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης,
Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Παππά
Παναγιώτα, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα),
Τζήµερος Γλαύκος – Αθανάσιος, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Χαρδαλιάς Νικόλαος,
Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σκληβανίτη Ελένη και Παπαδηµητρίου Ευτυχία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Καραµέρο, ο
οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ.
οικ.62770/24-03-2015 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, η
οποία έχει σταλεί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:
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«Έχοντας υπ’ όψη :
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/07-062010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως οι παρ. 1α και 5
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ.9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
85/Α/11-4-2012).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και
εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002).
3. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1833/44182/19.7.1983 που
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ514/Β/5.9.1983 µε την οποία χαρακτηρίστηκε ως έργο
τέχνης που χρειάζεται ειδική προστασία και ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους ο Παιδικός Κήπος Πικιώνη.
4. Το υπ’ αρ. 23779/20-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Φιλόθεης-Ψυχικού.
5. Το υπ’ αρ. 62662/ 24- 03-2015 έγγραφο του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας.
6. Την αριθµ. οικ. 234321 (ΦΕΚ 3203/2811-2014) Απόφαση της Περιφερειάρχη
Αττικής περί «Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συµβούλους της Περιφέρειας
Αττικής…»
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το ερευνητικό πρόγραµµα µε τίτλο: «Μελέτη συντήρησης παιδικής χαράς
Πικιώνη» συνολικού προϋπολογισµού 25.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
θα χρηµατοδοτηθεί από το ∆ήµο Φιλοθέης-Ψυχικού, µέσω Προγραµµατικής
Σύµβασης, το σχέδιο της οποίας συνέταξε ο ∆ήµος Φιλοθέης-Ψυχικού και σύµφωνα
µε το άρθρο 8 του Ν. 4071/2012 είναι επιβεβληµένο να συµβληθεί και η
Περιφέρεια Αττικής.
Το εν λόγω ερευνητικό πρόγραµµα µέσω της Προγραµµατικής Σύµβασης
ανατίθεται στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράµµατος
ορίζεται Επιστηµονικός Υπεύθυνος ο κ. Βασίλειος Λαµπρόπουλος Καθηγητής.
Το Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ
ΑΘΗΝΑΣ έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε τέτοιου είδους έρευνες και διαθέτει
εξειδικευµένους και αναγνωρισµένου κύρους επιστήµονες σε ζητήµατα όπως:
τεχνική εξέταση, συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης, εκπόνηση έρευνας για
τη συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
συντήρησης, σε συνεργασία µε άλλους επιστηµονικούς κλάδους και ιδρύµατα, καθώς
επίσης και συµµετοχή τους σε ανάλογα ερευνητικά προγράµµατα.
Ο Παιδικός Κήπος της Φιλοθέης υπήρξε το σηµαντικότερο έργο της
τελευταίας δηµιουργικής περιόδου του Πικιώνη. Υλοποιήθηκε κατά τα έτη 196164 µε την εποπτεία του ίδιου αρχιτέκτονα. Το 1983 χαρακτηρίστηκε ως έργο
τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία και ως τοπίο ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους µε την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1833/44182/19-71983/ΦΕΚ 514/Β/5-9-1983.
Η σηµερινή κατάσταση διατήρησης του κήπου είναι σχετικά καλή, µε
τοπικά προβλήµατα που εντοπίζονται κυρίως στη διάβρωση των ξύλινων
στοιχείων (κατά τόπους ιδιαίτερα έντονη) και λιγότερο στις κτιστές κατασκευές
και τις πλακόστρωτες διαµορφώσεις. Παρουσιάζει ελλείψεις και φθορές σε
στοιχεία εξοπλισµού (φωτιστικά, καθιστικοί πάγκοι, κάδοι απορριµµάτων, κλπ)
και περιορισµένες αλλοιώσεις από την προσθήκη νεώτερων κατασκευών και την
πρόχειρη συρµατοπερίφραξη του νότιου και ανατολικού τµήµατος.
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Η αρχιτεκτονική µελέτη αποσκοπεί στην αποκατάσταση των κατασκευών
του κήπου που περιλαµβάνουν το κτιστό περίπτερο, τις δύο πύλες εισόδου, τις
κατασκευές παιχνιδιού, τις υπαίθριες διαµορφώσεις, την περίφραξη και το
πλακόστρωτο του περιβάλλοντος χώρου. Αντικείµενο της µελέτης αποτελεί
επιπλέον η αντικατάσταση της συρµατοπερίφραξης και η προσθήκη νέων
συµπληρωµατικών στοιχείων αστικού εξοπλισµού.
Η µελέτη συντήρησης αποσκοπεί στην αποκατάσταση δοµικών στοιχείων
των κατασκευών και παιχνιδιών. Ειδικότερα θα εντοπίζονται τα στοιχεία αυτά, θα
γίνεται εκτενής παρουσίαση της παθολογίας τους και θα προτείνονται οι
ενδεδειγµένες µέθοδοι και τεχνικές αποκατάστασής τους, µε γνώµονα την
ανάδειξη της πρόθεσης του Πικιώνη.
Η προθεσµία εκπόνησης του ερευνητικού προγράµµατος ορίζεται σε (4)
τέσσερις µήνες και ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής της
προγραµµατικής σύµβασης.
Στις 10-07-2014 το Περιφερειακό Συµβούλιο είχε λάβει την υπ. αρ. 296/2014
απόφαση περί έγκρισης σύναψης και όρων Προγραµµατικής Σύµβασης για το εν
λόγω ερευνητικό πρόγραµµα. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 23779/20-11-2014 έγγραφο της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Φιλόθεης-Ψυχικού διαβιβάστηκε στη ∆/νση
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού τροποποιηµένο Σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης
για το εν λόγω ερευνητικό πρόγραµµα.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 62662/ 24- 03-2015 έγγραφό του, το Γραφείο Νοµικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής διαβίβασε κατόπιν ελέγχου στην ∆ιεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού θεωρηµένο το τελικό σχέδιο της Προγραµµατικής
Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης
εισηγούµαστε
1. Την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης
Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, του ∆ήµου Φιλοθέης –Ψυχικού και του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας για τo ερευνητικό πρόγραµµα εκπόνησης µελέτης µε τίτλο:
«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΙΚΙΩΝΗ».
2. Τον ορισµό ενός µέλους του Περιφερειακού Συµβούλιου, καθώς και του νόµιµου
αναπληρωτή τους για τη συµµετοχή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραµµατικής Σύµβασης.
3. Την ανάκληση της υπ’ αρ. 296/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου.»

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει οµόφωνα
α) Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της Προγραµµατικής Σύµβασης
Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, του ∆ήµου Φιλοθέης –Ψυχικού και
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για τo ερευνητικό πρόγραµµα εκπόνησης µελέτης:
«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΙΚΙΩΝΗ», συνολικού
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προϋπολογισµού 25.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), η οποία έχει
ως εξής:
« Στo Ψυχικό σήµερα την ........................................................, µεταξύ των
πάρα κάτω συµβαλλοµένων:
1. Του ∆ήµου Φιλοθέης - Ψυχικού, στο εξής Αναθέτουσα Αρχή, που
εδρεύει στο Ψυχικό, οδός
Μαραθωνοδρόµου 95 - Τ.Κ. 154 52 και
εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. Παντελή Ξυριδάκη, ΑΦΜ
997953565 - ∆.Ο.Υ. Ψυχικού.
2. Του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας & Θρησκευµάτων που εδρεύει στην
Αθήνα οδός Μπουµπουλίνας 20-22 - Τ.Κ. 106 82 και εκπροσωπείται
νόµιµα από…………………………………………………………
3. Της Περιφέρειας Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και
εκπροσωπείται νόµιµα από την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα ∆ούρου.
4. Του ΤΕΙ Αθήνας, στο εξής Ανάδοχος, που εδρεύει στο Αιγάλεω,
οδός Αγ. Σπυρίδωνος Τ.Κ. 122 10, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον
Πρόεδρό του Καθηγητή
Κο Μιχαήλ Μπρατάκο
και σε περίπτωση
αναπλήρωσής τον Κο ∆ήµο Τριάντη / Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαίδευσης
και Έρευνας / ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2700/23-10-2013. (Επιτροπή ∆ιαχείρισης του
Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Αθήνας, που σύµφωνα µε την
ΚΑ/679/22.08.96, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 36 του ν.3794/2009 και
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 36 του ν.3848/2010, την Απόφαση
9578/02.09.2008 του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, την Απόφαση Φ∆
20/205/03.02.2006 του Προέδρου του
ΤΕΙ Αθήνας και του οδηγού
χρηµατοδότησης ερευνητικών και επιµορφωτικών έργων του ΤΕΙ Αθήνας Τµήµα Ερευνητικών Προγραµµάτων) και σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 5/4-102013 απόφαση Συνεδρίασης Συµβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας (αρ. 8 του
Ν.4009/2011) και ειδικότερα εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή Προέδρου
του ΤΕΙ Αθήνας και Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Ειδικού
Λογαριασµού του ΤΕΙ Αθήνας κ. ∆ήµο Τριάντη – Καθηγητή.
Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, πέραν
αυτής που αναφέρεται ανωτέρω για τον 3ο συµβαλλόµενο και ειδικότερα
τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/0706-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως οι παρ. 1α και 5
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ.9 και 10 του Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων
και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002).
3. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1833/44182/19.7.1983 που
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ514/Β/5.9.1983 µε την οποία χαρακτηρίστηκε ως
έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική προστασία και ως τοπίο ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους ο Παιδικός Κήπος Πικιώνη.
4. Την
υπ’ αριθ. ...........................,
απόφαση
του
Συµβουλίου, για την έγκριση των όρων της παρούσας.
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5. Την υπ’ αριθ. ........................... απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
για την έγκριση των όρων της παρούσας και τη χρηµατοδότηση του
εν θέµατι ερευνητικού προγράµµατος.
συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στον Ανάδοχο ανατίθεται το ερευνητικό πρόγραµµα µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΙΚΙΩΝΗ». Το αντικείµενο της έρευνας
περιγράφεται στη συνηµµένη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης.
Για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράµµατος ορίζεται Επιστηµονικός
Υπεύθυνος ο κ. Βασίλειος Λαµπρόπουλος, Καθηγητής, ο οποίος θα ορίσει
ειδικότερα τα µέλη της επιστηµονικής οµάδας, θα συντονίσει, θα επιµεληθεί
την εκπόνηση
της
έρευνας και ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος του
Προγράµµατος θα είναι υπεύθυνος προς το Ίδρυµα, τόσο ως προς τις
συµβατικές υποχρεώσεις µε τον χρηµατοδότη, όσο και για την άρτια
επιστηµονική ποιότητα του εκτελούµενου ερευνητικού έργου.
Το παρόν ερευνητικό έργο απαιτεί τη συµµετοχή έµπειρων επιστηµόνων µε
ερευνητική δραστηριότητα και σε άλλες έρευνες αποκατάστασης - διατήρησης
έργων πολιτιστικής κληρονοµιάς - διατηρητέα.
Οι εν λόγω δε υπηρεσίες, που αφορούν έρευνα διατήρησης έργου
πολιτιστικής κληρονοµιάς, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης και
χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας, δεν θα µπορούσαν να παρασχεθούν από
το Τµ. ΣΑΕΤ/ ΤΕΙ Αθήνας προς το ∆ήµο Φιλοθέης - Ψυχικού µε άλλο τρόπο
εκτός της σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 100
του Ν. NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
Το ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο
Παναγιάρη, στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ
ΑΘΗΝΑΣ έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε τέτοιου είδους έρευνες. Το Τµήµα
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ διαθέτει
εξειδικευµένους και αναγνωρισµένου κύρους επιστήµονες σε ζητήµατα όπως:
τεχνική εξέταση, συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης, εκπόνηση
έρευνας για τη συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης, ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών συντήρησης, σε συνεργασία µε άλλους επιστηµονικούς κλάδους
και ιδρύµατα, καθώς επίσης και συµµετοχή τους σε ανάλογα ερευνητικά
προγράµµατα.
Ρητά συµφωνείται ότι το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης δεν αποτελεί
εξεταστέα ύλη του συµβαλλόµενου ακαδηµαϊκού ιδρύµατος. Περαιτέρω προς
προστασία του ηθικού δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας ρητά
συµφωνείται ότι θα µνηµονεύονται κατά χρόνο τα ονόµατα των
συµµετεχόντων σπουδαστών – φοιτητών ή άλλων επιστηµονικών
συνεργατών που συµβάλλουν στην υλοποίηση του έργου.
2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο Παιδικός Κήπος της Φιλοθέης υπήρξε το σηµαντικότερο έργο της
τελευταίας δηµιουργικής περιόδου του Πικιώνη. Υλοποιήθηκε κατά τα έτη
1961-64 µε την
εποπτεία του ίδιου αρχιτέκτονα. Το 1983
χαρακτηρίστηκε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία
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και ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους µε την Υπουργική Απόφαση
ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1833/44182/19-7-1983//ΦΕΚ 514/Β/5-9-1983.
Η σηµερινή κατάσταση διατήρησης του κήπου είναι σχετικά καλή, µε
τοπικά προβλήµατα που εντοπίζονται κυρίως στη διάβρωση των ξύλινων
στοιχείων (κατά τόπους ιδιαίτερα έντονη) και λιγότερο στις κτιστές
κατασκευές και τις πλακόστρωτες διαµορφώσεις. Παρουσιάζει ελλείψεις
και φθορές σε στοιχεία εξοπλισµού (φωτιστικά, καθιστικοί πάγκοι, κάδοι
απορριµµάτων, κλπ) και περιορισµένες αλλοιώσεις από την προσθήκη
νεώτερων κατασκευών και την πρόχειρη συρµατοπερίφραξη του νότιου και
ανατολικού τµήµατος.
Η αρχιτεκτονική µελέτη αποσκοπεί στην αποκατάσταση των κατασκευών
του κήπου που περιλαµβάνουν το κτιστό περίπτερο, τις δύο πύλες
εισόδου, τις κατασκευές παιχνιδιού, τις υπαίθριες διαµορφώσεις την
περίφραξη και το πλακόστρωτο του περιβάλλοντος χώρου. Η
αποκατάσταση θα γίνει µε γνώµονα τον σεβασµό στον χαρακτήρα του
µνηµείου, µέσω της διατήρησης και συντήρησης των αυθεντικών
στοιχείων που διατηρούνται σε καλή κατάσταση και της ανακατασκευής
εκείνων που έχουν ήδη καταστραφεί. Αντικείµενο της µελέτης αποτελεί
επιπλέον
η αντικατάσταση της συρµατοπερίφραξης και η προσθήκη
νέων συµπληρωµατικών στοιχείων αστικού εξοπλισµού.
Η µελέτη συντήρησης αποσκοπεί στην αποκατάσταση δοµικών στοιχείων
των κατασκευών και παιχνιδιών. Ξύλινα, µεταλλικά και λίθινα στοιχεία,
έχουν χρησιµοποιηθεί σε όλες τις κατασκευές, τα οποία παρουσιάζουν
διαφορετικό βαθµό διάβρωσης, ανάλογα µε την χρήση τους. Ως επί το
πλείστον τα στοιχεία που χρήζουν άµεσης αποκατάστασης είναι τα
ξύλινα, τα οποία έχουν υποστεί
τη µεγαλύτερη συγκριτικά, αλλοίωση.
∆ιαπιστώθηκε επίσης η ανάγκη προστασίας των µεταλλικών στοιχείων
και κατασκευών, ενώ για τα λίθινα στοιχεία, µείζον ζήτηµα αποτελεί η
αισθητική αποκατάστασή τους, ο καθαρισµός από επικαθίσεις και
γκράφιτι. Στη
µελέτη
συντήρησης
θα
εντοπίζονται
όλα
τα
προαναφερθέντα στοιχεία, θα γίνεται εκτενής παρουσίαση της
παθολογίας τους και θα προτείνονται οι ενδεδειγµένες µέθοδοι και
τεχνικές αποκατάστασής τους, µε γνώµονα την ανάδειξη της πρόθεσης
του Πικιώνη. Ειδικότερα η υποβλητέα µελέτη και το παραδοτέο έργο θα
πρέπει να τηρούν την αρχή προστασίας ακεραιότητας του αρχιτεκτονικού
έργου, όπως διατυπώνεται από τους νόµιµους κληρονόµους του δηµιουργού
– αρχιτέκτονα ∆. Πικιώνη και την σχετική ως άνω µνηµονευόµενη απόφαση
της Υπουργού Πολιτισµού και Επιστηµών (µε αριθ. 1833/44182/19-7-1983
ΦΕΚ Β’ 514/5-9-1983).
Προϋπόθεση για την οριστική συµφωνία αποτελεί η ενηµέρωση των
µελετητών για την υπάρχουσα αποτύπωση, προκειµένου να διαπιστωθεί αν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές µελέτης συντήρησης
και αποκατάστασης. Η προσφορά ενδέχεται να αναµορφωθεί αν κριθούν
απαραίτητα συµπληρωµατικά σχέδια αποτύπωσης.
3. ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε (4) τέσσερις µήνες από την ηµεροµηνία
υπογραφής της.
Παράταση της διάρκειας εκτέλεσης του ερευνητικού προγράµµατος µπορεί να
χορηγηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή µετά από αίτηση που υποβάλλεται
από τον Ανάδοχο µέσα σε διάστηµα 10 ηµερών πριν από την λήξη της
7
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σύµβασης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση για το ερευνητικό
έργο που έχει εκτελεστεί µέχρι την υποβολή της αίτησης και να αιτιολογεί την
αιτούµενη παράταση.
Κάθε καθυστέρηση στην εκτέλεση του ερευνητικού προγράµµατος
ανακοινώνεται εγκαίρως στην Αναθέτουσα Αρχή.
3.1. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1ΟΣ
2ΟΣ
3ΟΣ
4ΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΠΙΚΙΩΝΗ
Ψηφιοποίηση
και
επικαιροποίηση των σχεδίων
1
της υπάρχουσας κατάστασης.
Φωτογραφική τεκµηρίωση της
2 υπάρχουσας κατάστασης.

3

4

5

6

Προτάσεις συντήρησης και
αποκατάστασης
των
υφιστάµενων κατασκευών και
παιχνιδιών.
Προτάσεις συντήρησης και
αποκατάστασης
των
υφιστάµενων κατασκευών και
παιχνιδιών.
Πλήρης
και
αναλυτική
περιγραφή
των
ειδικών
κατασκευών και εργασιών
συντήρησης,
σε
άρθρα
ΑΤΟΕ.
Πρωτόκολλο
περιοδικής
συντήρησης
Παιδικού
Κήπου Πικιώνη

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισµός του ερευνητικού προγράµµατος ανέρχεται στο ποσόν των
είκοσι πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (25.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.
Η καταβολή της αµοιβής, θα γίνει ως ακολούθως:
Ποσό 25.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, µε την παράδοση
της Τελικής Έκθεσης.
Η ως άνω καταβολή θα γίνει µε κατάθεση στον λογαριασµό 105/53500552
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, για το ΤΕΙ Αθήνας (Ειδικό Λογαριασµό).
Το ερευνητικό πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από πόρους του ∆ήµου ΦιλοθέηςΨυχικού και ειδικότερα από τον κωδικό 00.6736.0007 του οικονοµικού
έτους 2015.
8
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5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρακολουθεί την πρόοδο του ερευνητικού
προγράµµατος µε την Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία αποτελείται από
τους :
1) ∆ήµητρα Σταύρου, αρχιτέκτονα µηχανικό, υπάλληλο της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Φιλοθέης -Ψυχικού, η οποία ορίζεται ως πρόεδρος της
Επιτροπής Παρακολούθησης του ερευνητικού προγράµµατος, µε
αναπληρώτρια την Αγγελική ∆εληγιώργη, τοπογράφο µηχανικό,
επίσης
υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Φιλοθέης - Ψυχικού.
2) Μαρία Σολωµού, αρχιτέκτονα µηχανικό, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου Φιλοθέης -Ψυχικού,
µε
αναπληρωτή
τον
Ευθύµιο
Ευαγγελόπουλο, πολιτικό µηχανικό, επίσης υπάλληλο της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Φιλοθέης - Ψυχικού.
3) Στέλιο Βαλή, πολιτικό µηχανικό, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Φιλοθέης - Ψυχικού, µε αναπληρωτή τον Παναγιώτη Αργυρόπουλο,
πολιτικό µηχανικό, επίσης υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Φιλοθέης - Ψυχικού.
4) Σωτηρία Καλοζούµη (Συντ. Αρχ. & Ε.Τ.), αναπληρούµενη σε περίπτωση
κωλύµατος από τον Παναγιώτη Χριστοδούλου, ίδιας ειδικότητας,
αµφότεροι υπάλληλοι της ΕΝΜΑ του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας &
Θρησκευµάτων.
5) .........................................., Περιφερειακό Σύµβουλο της Περιφέρειας
Αττικής
αναπληρούµενο
σε
περίπτωση
κωλύµατος
από
………………………………… επίσης Περιφερειακό Σύµβουλο της Περιφέρειας
Αττικής.
Η ανωτέρω επιτροπή θα συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου της σύµφωνα µε την πορεία των εργασιών, την παράδοση
τµηµάτων αυτής ή όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο, προκειµένου να
ολοκληρωθούν τµήµατα εργασιών και να δοθούν απαραίτητες
διευκρινήσεις για την εξέλιξή τους. Η επιτροπή θα ορίσει γραµµατέα από
τα µέλη της για την σύνταξη πρακτικού για κάθε συνεδρίασή της, το
οποίο θα υποβάλλεται µε ευθύνη του Προέδρου της σ’ όλους τους
συµβαλλόµενους. Οι συνεδριάσεις πέραν των ανωτέρω δε θα αποκλίνουν
πέραν του µηνός, προκειµένου να υπάρχει συνεχής ροή και ενηµέρωση όλης
της οµάδας παρακολούθησης.
Τα µέλη της Επιτροπής µπορεί να αντικαθίστανται από την Αναθέτουσα Αρχή
µε έγγραφό της, κοινοποιούµενο στον Ανάδοχο µε απόδειξη παραλαβής.
6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συµβαλλόµενοι θα παρέχουν αµοιβαία κάθε δυνατή διευκόλυνση ή
πληροφορία για την έγκαιρη και καλή εκτέλεση του ερευνητικού
προγράµµατος.
Ο ∆ήµος Φιλοθέης - Ψυχικού δεσµεύεται να προβεί σε αξιολόγηση της
Τελικής Έκθεσης σε διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την
υποβολή της και στην καταβολή της αµοιβής σε διάστηµα τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών µετά την παραλαβή της έρευνας-µελέτης αυτής.
Η επιστηµονική οµάδα του ΤΕΙ Αθήνας δεσµεύεται να παρουσιάσει σε τακτά
χρονικά διαστήµατα στο ∆ήµο Φιλοθέης - Ψυχικού την πορεία και τα
συµπεράσµατα της µελέτης συντήρησης Παιδικού Κήπου Πικιώνη και να
συµµετέχει σε σχετικές συζητήσεις. Με την ολοκλήρωση του ερευνητικού
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προγράµµατος η επιστηµονική οµάδα δεσµεύεται να την παρουσιάσει σε
δηµόσια διαβούλευση µε ευθύνη του ∆ήµου.
Το Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας & Θρησκευµάτων και η Περιφέρεια Αττικής
µε την πολύχρονη εµπειρία τους, θα παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για
την προώθηση τυχόν διαδικασιών αρµοδιότητάς των, για την
απρόσκοπτη εξέλιξη και εµπρόθεσµη ολοκλήρωση του ερευνητικού
προγράµµατος.
7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
Οι διατάξεις της παρούσας σύµβασης και των παραρτηµάτων της µπορούν να
τροποποιηθούν ή να συµπληρωθούν µετά από γραπτή συµφωνία δεόντως
υπογεγραµµένη από τα συµβαλλόµενα µέρη και εντός του πλαισίου των ήδη
συµφωνηθέντων.
Οι συµβαλλόµενοι µπορούν να προβούν σε καταγγελία της σύµβασης µε
προειδοποιητική προθεσµία δέκα (10) ηµερών, η οποία κοινοποιείται γραπτά
µε απόδειξη παραλαβής ή συστηµένη επιστολή προς εκάτερο των
συµβαλλοµένων στις περιπτώσεις που κρίνουν ότι δεν εξυπηρετείται κανένας
περαιτέρω σκοπός µε την συνέχιση του ερευνητικού προγράµµατος, ιδίως για
τεχνικούς λόγους ή για λόγους µεταβολής των συνθηκών. Σε αυτή την
περίπτωση ρητά συµφωνείται ότι η κάλυψη δαπανών για παρασχεθείσες
εργασίες ή προµήθειες υλικού θα γίνει από τα λοιπά Συµβαλλόµενα Μέρη,
ήτοι Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου πλην της Περιφέρειας Αττικής.
8. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου από
οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωµα να
αξιώσει αποκατάσταση των αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και
σε περίπτωση αδυναµίας ή αµέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωµα να
καταγγείλει τη σύµβαση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία αξιώνοντας κάθε
θετική ή αποθετική ζηµία.
Οι ποινικές ρήτρες θα υπολογίζονται ως εξής:
1. Για κάθε ηµέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύµβασης και για
αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) επί της µέσης ηµερήσιας
αξίας της σύµβασης. Για τις επόµενες µέρες και µέχρις ακόµα δέκα τοις
εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσό είκοσι
τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας της σύµβασης. Αν η εκτέλεση
του αντικειµένου της σύµβασης καθυστερεί πέραν του ενός τρίτου (1/3) του
καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.
2. Η µέση ηµερήσια αξίας της σύµβασης προκύπτει από τη διαίρεση της
συµβατικής αµοιβής µε τον αριθµό των ηµερών του καθαρού χρόνου.
9. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΩΝΙΩΝ
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση
και ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται
από την Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να
επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια της Αθήνας.
10. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύµβαση µε το συνηµµένο παράρτηµα της συντάσσεται σε έξι (6)
αντίγραφα, τρία (3) για τον Εργοδότη, ένα (1) για τον Ανάδοχο, και από ένα
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(1) το Υπ. Πολισµού και η Περιφέρεια Αττικής και αρχίζει να ισχύει µετά
την υπογραφή των συµβαλλοµένων µερών.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το ∆ήµο

Για την Περιφέρεια

Φιλοθέης - Ψυχικού

Αττικής

Παντελής Ξυριδάκης
∆ήµαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού

Για το Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας &

Ρένα ∆ούρου
Περιφερειάρχης
Αττικής

Για το ΤΕΙ Αθήνας

Θρησκευµάτων

∆ήµος Τριάντης
Αναπληρωτής
Πρόεδρος
ΤΕΙ

……………………..……………………….………

β) Ορίζει ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης τον Περιφερειακό
Σύµβουλο κ. Μπαλάφα Γεώργιο ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή του τον
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. ∆αµάσκο Χαράλαµπο (Χάρη).
γ) Ανακαλεί την υπ’αριθµ. 296/2014 απόφασή του.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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