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Συνεδρίαση 23η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 208/2015
Σήµερα 9/07/2015 ηµέρα Πέµπτη 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. 137654/3-07-2015 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 03-07-2015 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς
Συµβούλους.
Θέµα 5Β
Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του ∆ήµου Αθηναίων για την καθαριότητα του Πεδίου του Άρεως.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ενενήντα δύο (92) 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. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), 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 Αναπληρώτρια Γραµµατέας κ. Χριστάκη Μαρία
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, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη,
Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα
Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης
Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος,
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη,
∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης,
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, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη
(Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου
Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης
(Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη,
Μοίρας Ιωάννης, 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, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης,
Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης,
Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, ΤασούληΓεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης
Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή
Ευγενία.
Απόντες:
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Βρύνα Φωτεινή, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Ζαφειρίου Ελένη,
Κουµουτσάκος Γεώργιος, Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Ροκοφύλλου Άννα, Χρυσικός
Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς, αφού
διαπίστωσε την απουσία της Γραµµατέως του Π.Σ. κ. Φωτεινής Βρύνα, όρισε
αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Μαρία Χριστάκη, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισµού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011).
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Ευτυχία Παπαδηµητρίου και Ευανθία - Αναστασία Ζαλοκώστα.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
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κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Ε. Κυπριανίδου, η
οποία θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.
132866/9-7-2015 εισήγηση (ορθή επανάληψη) της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοικησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριµένα το Π.∆. 145/27-12-10
και την αρ. 44403/4-11-2011 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών ΦΕΚ 2494/Β/4-1112 «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής.
3. Το Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως ισχύει σήµερα.
4. Το Ν.3731/2008 όπως ισχύει σήµερα.
5. Τις διατάξεις του π.δ./τος 98/2000, µε το οποίο µεταφέρθηκε η αρµοδιότητα
διαχείρισης του Πεδίου του Άρεως και του Αττικού Άλσους στη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς.
6. Την υπ. αριθµ.366/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε
περί έγκρισης του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής Οικονοµικού έτους
2015.
7. Το υπ’ αρθµ. 139174/7-7-2015 έγγραφο του Νοµικού Γραφείου Περιφερειάρχη
και Συλλογικών Οργάνων Περιφέρειας Αττικής
8. Την υπ. αριθ.
/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για
την έγκριση των όρων της παρούσας.
9. Την υπ. αρ.
/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αθηναίων για την
έγκριση των όρων της παρούσας
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το Πεδίο του Άρεως αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους υπαίθριους
χώρους του κέντρου των Αθηνών και είναι το δεύτερο σε έκταση Πάρκο της
περιοχής των Αθηνών. Περιήλθε στην αρµοδιότητα της Περιφέρειας µε την
εφαρµογή του Ν. 3852/2010.
Το εκτεταµένο αυτό Πάρκο εκτείνεται µεταξύ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (Νότια),
της οδού Μαυροµµαταίων (∆υτικά), των οδών Κοδριγκτώνος και Ευελπίδων
(Βόρεια), και των οδών Μουστοξύδη και Μπούσγου (Ανατολικά). Η οδός
Μουστοξύδη το διαχωρίζει από τον χώρο των ∆ικαστηρίων της Ευελπίδων (άλλοτε
Σχολή Ευελπίδων) και καθώς τµήµα της Μουστοξύδη είναι υπόγειο, κάτω από την
πλατεία Ελευθερίας το Πεδίον του Άρεως ενοποιείται µε το χώρο της Ευελπίδων.
Το Πεδίον του Άρεως καταλαµβάνει έκταση 240 περίπου στρεµµάτων.
Φυσική συνέχεια του Πεδίου του Άρεως αποτελεί η πλατεία Πρωτοµαγιάς (η οποία
υπέρκειται της οδού Μουστοξύδη) µε εµβαδόν περίπου 25 στρεµµάτων.

Η καθαριότητα του Πεδίου του Άρεως και της πλατείας Πρωτοµαγιάς είναι
ιδιαίτερα σηµαντική καθώς είναι χώρος αναψυχής και περιπάτου των
κατοίκων της Αττικής.
Ο ∆ήµος Αθηναίων έχει οργανωµένες υπηρεσίες (∆ιεύθυνση καθαριότητας
ανακύκλωσης και συντήρησης µηχ/κου εξοπλισµού), συνεπώς έχει την δυνατότητα

3

ΑΔΑ: 7ΕΚ37Λ7-Υ0Γ

να πραγµατοποιήσει τον καθαρισµό των παραπάνω χώρων, που βρίσκονται στην
χωρική του αρµοδιότητα, µε το µικρότερο δυνατό κόστος.
Το αντικείµενο του έργου του θέµατος περιλαµβάνει:
Α) Ο καθαρισµός των υδάτινων στοιχείων
Β) Τον καθαρισµό των λοιπών χώρων των πάρκων
Γ) ∆ιάθεση κάδων ανακύκλωσης
Ο χρόνος διάρκειας της παροχής υπηρεσιών είναι ένα (1) έτος που άρχεται από
την ηµεροµηνία της υπογραφής της προγραµµατικής σύµβασης και θα εκτελείται
καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας, συµπεριλαµβανοµένων σαββατοκύριακων και
αργιών.
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται µέχρι το ποσό των διακοσίων τεσσάρων
χιλιάδων ευρώ (204.000 €) και βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας
Αττικής και ειδικότερα τον ΚΑΕ 0875.01 (Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας
(συµπεριλαµβ. φυσικά &νοµικά πρόσωπα)
Η καταβολή του ως άνω ποσού προς τον ∆ήµο Αθηναίων θα γίνει σε δώδεκα (12)
µηνιαίες δόσεις, µετά την προσκόµιση της πιστοποίησης – βεβαίωσης της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης (πρακτικό) σχετικά µε τις γενόµενες κάθε µήνα
δαπάνες.
Με το υπ’ αρθµ. 139174/7-7-2015 έγγραφο του Νοµικού Γραφείου Περιφερειάρχη
και Συλλογικών Οργάνων Περιφέρειας Αττικής θεωρήθηκε η προγραµµατική
σύµβαση ως προς το νοµικό της µέρος.
Μετά τα παραπάνω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1. Την Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Αθηναίων για την παροχή υπηρεσιών « Για την
καθαριότητα του ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ και της ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
από την ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΗΧ/ΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ»
συνολικού
προϋπολογισµού µέχρι 204.000,00 ευρώ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
της παρούσας εισήγησης.
2. Τον ορισµό ενός µέλους του Περιφερειακού Συµβουλίου, ως πρόεδρος της
Επιτροπής καθώς και το νόµιµο αναπληρωτή του για τη συµµετοχή τους στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
α) Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αθηναίων για την παροχή υπηρεσιών «Για την
καθαριότητα του Πεδίου του Άρεως και της Πλατείας Πρωτοµαγιάς από την
∆ιεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχ/κου Εξοπλισµού του
∆ήµου Αθηναίων» συνολικού προϋπολογισµού µέχρι 204.000 € (µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), η οποία έχει ως εξής:
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«Στην Αθήνα την ………………………………… 2015, µεταξύ των παρακάτω
συµβαλλοµένων:
Α) Αφενός η Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Λ. Συγγρού
15-17, ΑΦΜ 997875116, ∆./Ο.Υ. ΚΑ’ ΑΘΗΝΩΝ, και εκπροσωπείται νόµιµα
από την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα ∆ούρου
Β) αφετέρου του ∆ήµου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα (Λιοσίων 22),
όπως εκπροσωπείται νόµιµα από το ∆ήµαρχο Αθηναίων κ.Γιώργο Καµίνη.
Λαµβάνοντας υπόψη:
- Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοικησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
- Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριµένα το Π.∆. 145/2712-10 και την αρ. 44403/4-11-2011 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών ΦΕΚ
2494/Β/4-11-12 «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
- Το Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως ισχύει
σήµερα.
- Το Ν.3731/2008 όπως ισχύει σήµερα.
- Τις διατάξεις του π.δ/τος 98/2000, µε το οποίο µεταφέρθηκε η αρµοδιότητα
διαχείρισης του Πεδίου του Άρεως και του Αττικού Άλσους στη
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών - Πειραιώς.
- Την υπ. αριθµ. 366/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
µε περί έγκρισης του προυπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής
Οικονοµικού έτους 2015.
- Το υπ’αριθµ. Πρωτ. ………….έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του
Κεντρικού τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής
- Την µε αρ. …………..…..Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι της παρούσας
προγραµµατικής σύµβασης.
- Την µε αρ. ………………..Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
Αθηναίων µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι της παρούσας
προγραµµατικής σύµβασης.
Συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτοί οι όροι της παρούσας
προγραµµατικής σύµβασης, οι οποίοι έχουν ως εξής:
Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
από τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης
Μηχανολογικού Εξοπλισµού του ∆ήµου Αθηναίων στο Πεδίο του Άρεως και
την Πλατεία Πρωτοµαγιάς.
Συγκεκριµένα η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας θα περιλαµβάνει:
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Α) Τον καθαρισµό των υδάτινων στοιχείων: Στον
καθαρισµό των
υδάτινων στοιχείων στο Πεδίον του
Άρεως περιλαµβάνονται κεντρικό
σιντριβάνι, ροδώνας, υδάτινη διαδροµή, σιντριβάνι Οικονοµίδη, σιντριβάνι
«ψαράκια» και σιντριβάνι γραφείου διοίκησης.
Σε καθηµερινή βάση θα γίνεται καθαρισµός των ξένων σωµάτων, που
επιπλέουν (φύλλα, χαρτιά, κλαδιά κλπ.) και ξένων σωµάτων που καθιζάνουν
στον πυθµένα (πέτρες, µεγάλα κλαριά κλπ.). Σε εβδοµαδιαία βάση θα γίνεται
καθαρισµός του πυθµένα των υδάτινων στοιχείων υπό την επίβλεψη και
καθοδήγηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.
Β) Τον καθαρισµό των λοιπών χώρων των πάρκων : Ο καθαρισµός των
λοιπών χώρων όπως των πεζοδροµίων, ειδικών σηµείων, οδών και
διαδροµών, πλατειών, παρτεριών φυτών- ανθοφυτών και χλοοταπήτων,
καθιστικών, θέσεων θέασης, παιδικών χαρών, χώρου άσκησης ενηλίκων κλπ.
Ως καθαρισµός των λοιπών χώρων νοείται, η συλλογή, συγκέντρωση και
αυθηµερόν αποµάκρυνση των χαρτιών, σκουπιδιών, µπαζών και αχρήστων
ξένων προς τα φυτά υλών, - ως και φύλλων, κλαριών κλπ. τα οποία δεν είναι
προϊόντα εργασιών πρασίνου (πχ. κλαδεύσεις).
Στον καθαρισµό των λοιπών χώρων περιλαµβάνονται:
(α) Ο καθαρισµός όλων των πεζοδροµίων, των οδών και των διαδροµών σε
καθηµερινή βάση.
(β) Ο καθαρισµός των παρτεριών και των χώρων φυτών-ανθοφυτών και
χλοοτάπητα των πάρκων σε καθηµερινή βάση.
(γ) Ο καθαρισµός των καθιστικών (παγκάκια) που υπάρχουν σε καθηµερινή
βάση.
(δ) Ο καθαρισµός των θέσεων θέασης (κιόσκια) σε καθηµερινή βάση.
(ε) Ο καθαρισµός των δύο παιδικών χαρών και του χώρου άσκησης ενηλίκων
(Πεδίον Άρεως) σε καθηµερινή βάση.
(ζ) Ο καθαρισµός των φυτωρίων σε καθηµερινή βάση υπό την επίβλεψη και
καθοδήγηση της Υπηρεσίας.
(η) Η κένωση όλων των κάδων απορριµµάτων
σακούλων απορριµάτων σε καθηµερινή βάση.

και τοποθέτηση καθαρών

(θ) Ο καθαρισµός των βρυσών που προορίζονται για το κοινό, από
λιµνάζοντα νερά , άλλες ακαθαρσίες κλπ, σε καθηµερινή βάση.
Γ) ∆ιάθεση κάδων ανακύκλωσης : O ∆ήµος Αθηναίων θα απευθυνθεί στην
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.), ώστε να διατεθούν
είκοσι (20) τουλάχιστον κάδοι ανακύκλωσης οι οποίοι θα τοποθετηθούν στις
εισόδους του πάρκου, καθώς και σε επιλεγµένα σηµεία εντός αυτού. Η
αποκοµιδή
των
απορριµµάτων
των
κάδων
ανακύκλωσης
θα
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πραγµατοποιείται τουλάχιστον δύο (2) φορές εβδοµαδιαίως. Η ακριβής θέση
τοποθέτησης των κάδων ανακύκλωσης θα καθοριστεί από τις Υπηρεσίες της
Περιφέρειας Αττικής.
Άρθρο 2
∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,
Για την υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης θα απασχολούνται
καθηµερινά εννέα (9) υπάλληλοι της ∆/νσης Καθαριότητας, ως εξής: πέντε (5)
εργάτες κατά την πρωινή βάρδια, τρεις (3) κατά την απογευµατινή βάρδια και
ένα (1) άτοµο εποπτικό προσωπικό. Σηµειώνεται επίσης η υποχρέωση του
∆ήµου να τηρεί τους κανόνες που αφορούν το απασχολούµενο σε αυτόν
προσωπικό, είτε αυτοί απορρέουν από την εργατική νοµοθεσία, είτε από την
ασφαλιστική νοµοθεσία (κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών οργανισµών, εργατικά
ατυχήµατα κλπ.), είτε από Συµβάσεις Εργασίας (καθορισµός µισθών και
ηµεροµισθίων κλπ.), είτε από άλλους γενικούς κανόνες (ωράριο εργασίας
κλπ.), ενώ η Περιφέρεια Αττικής, δεν θα φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση
εργατικού ατυχήµατος.
Άρθρο 3
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για την υλοποίηση της σύµβασης ο ∆ήµος Αθηναίων παρέχει επίσης ειδικό
εξοπλισµό που προσδιορίζεται σε ένα (1) εξπρές µε τον οδηγό του, ένα (1)
σάρωθρο µε τον χειριστή του, ένα (1) µικρό πλυστικό µε τον οδηγό του και µία
(1) υδροφόρα του Τµήµατος Ειδικών Εργασιών µε τον οδηγό της. Τα
ανωτέρω µηχανήµατα µαζί µε τους οδηγούς ή χειριστές τους, θα
χρησιµοποιούνται τις ηµέρες και ώρες που θα απαιτούνται, ώστε να
επιτυγχάνεται η καθαριότητα του πάρκου. Τέλος ο ∆ήµος Αθηναίων θα
παρέχει τον απαιτούµενο αριθµό σάκων απορριµµάτων, χόρτινων σαρώθρων
και φαρασιών.
Άρθρο 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Ο ∆ήµος Αθηναίων αναλαµβάνει:
- Να παρέχει καθηµερινά εννέα (9) υπαλλήλους της ∆/νσης Καθαριότητας, οι
οποίοι θα απασχολούνται ως εξής: πέντε (5) εργάτες κατά την πρωινή
βάρδια, τρεις (3) κατά την απογευµατινή βάρδια και ένα (1) άτοµο εποπτικό
προσωπικό. Σηµειώνεται επίσης η υποχρέωση του ∆ήµου να τηρεί τους
κανόνες που αφορούν το απασχολούµενο σε αυτόν προσωπικό, είτε αυτοί
απορρέουν από την εργατική νοµοθεσία, είτε από την ασφαλιστική
νοµοθεσία (κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών οργανισµών, εργατικά
ατυχήµατα κλπ.), είτε από Συµβάσεις Εργασίας (καθορισµός µισθών και
ηµεροµισθίων κλπ.) είτε από άλλους γενικούς κανόνες (ωράριο εργασίας
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-

-

-

κλπ.), ενώ η Περιφέρεια Αττικής, δεν θα φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση
εργατικού ατυχήµατος.
Να παρέχει επίσης ειδικό εξοπλισµό που προσδιορίζεται σε ένα (1) εξπρές
µε τον οδηγό του, ένα (1) σάρωθρο µε το χειριστή του, ένα (1) µικρό
πλυστικό µε τον οδηγό του και µία (1) υδροφόρα του Τµήµατος Ειδικών
Εργασιών µε τον οδηγό της. Τα ανωτέρω µηχανήµατα µαζί µε τους
οδηγούς ή χειριστές τους, θα χρησιµοποιούνται τις ηµέρες και ώρες που θα
απαιτούνται, ώστε να επιτυγχάνεται η καθαριότητα του πάρκου.
Να παρέχει τον απαιτούµενο αριθµό σάκων απορριµµάτων, χόρτινων
σαρώθρων και φαρασιών.
Να συνεργάζεται µε το υπόλοιπο προσωπικό που απασχολείται στους
χώρους του πάρκου για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της σύµβασης
Να συγκεντρώνει τα απορρίµµατα µέσω ειδικού κλειστού κάδου, ο οποίος
θα αντικαθίσταται όταν γεµίσει, έχοντας όµως το δικαίωµα να απορρίπτει
και η Υπηρεσία στους κάδους απορρίµατα ή διάφορα υλικά.
Να µεταφέρει τα άχρηστα στις χωµατερές, µε φορτηγά αυτοκίνητα του
∆ήµου
Να ασφαλίζει σε ασφαλιστική εταιρεία τα αυτοκίνητα, τα µεταφορικά µέσα
και τα µηχανήµατα εν γένει που θα χρησιµοποιεί για την εκτέλεση της
σύµβασης.
Στους χώρους προσωρινής συγκέντρωσης απορριµάτων όπου υπάρχουν
κάδοι αποκοµιδής απορρριµάτων θα υπάρχει πλήρης τακτοποίηση και
καθαριότητα (κάδοι σε σωστή θέση ,κλειστοί σκεπασµένοι,καθαριότητα
περιοχής κ.λ.π.).
Να µεριµνά για αποστολή στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών της Περιφέρειας
Αττικής του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε πληρωµή
προκειµένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωµής.
Να συµµετέχει µε έναν εκπρόσωπο στην επιτροπή παρακολούθησης της
προγραµµατικής σύµβασης.

H Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει:
- Να συµµετέχει στην οργάνωση και το συντονισµό του έργου, εξασφαλίζει
την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών και συνδράµει στην επίλυση
προβληµάτων που αναφύονται κατά την εκτέλεση του έργου.
- Να συµµετέχει στην οργάνωση και το συντονισµό των δηµοτικών
υπαλλήλων κατά την διάρκεια καθαρισµού και τους δίνει οδηγίες για τα
σηµεία που απαιτείται τυχόν άµεση επέµβασή τους.
- Ευθύνεται για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων, ώστε το προσωπικό της
∆/νσης Καθαριότητας του ∆ήµου Αθηναίων να λειτουργεί ανεµπόδιστα κατά
την εκτέλεση του έργου του και για την πιστή εφαρµογή των οδηγιών που
αφορούν την προστασία των πολιτών και των εργαζοµένων κατά την εκτέλεση
της σύµβασης.
- Να παρέχει µικρό υπαίθριο χώρο για την τοποθέτηση εξοπλισµού,
εργαλείων, κάδου, καροτσιών κλπ. Για τη φύλαξη και την ασφάλεια του
εξοπλισµού, εργαλείων, κάδου, καροτσιών κλπ. η Περιφέρεια δεν φέρει καµία
ευθύνη.
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-Να παρέχει χώρο από
κτίριο της Περιφέρειας, για την τοποθέτηση
εργαλείων, κάδων, καροτσιών και στέγασης των προσωπικών αντικειµένων
των εργαζοµένων, κ.λ.π. Για τη φύλαξη και την ασφάλεια του εξοπλισµού
εργαλείων, κάδου, καροτσιών κ.λ.π, η Περιφέρεια δεν φέρει καµία ευθύνη.
- Να παρέχει ηλεκτρικό ρεύµα στους υπαλλήλους της ∆/νσης Καθαριότητας
για τη χρήση των µηχανηµάτων καθαρισµού .
- Την εξ ολοκλήρου χρηµατοδότηση της σύµβασης, σύµφωνα µε την πρόοδο
της και µέχρι του ποσού των 204.000,00 ευρώ.
- Τη συµµετοχή δύο εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας
και βοήθειας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της για την εµπρόθεσµη
υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση.
Άρθρο 5
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο χώρος του Πεδίου του Άρεως και της
Πλατείας Πρωτοµαγιάς.
Άρθρο 6
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ-∆ΑΠΑΝΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται µέχρι του ποσού των διακοσίων
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (204.000 €) και βαρύνει τον προϋπολογισµό της
Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τον ΚΑΕ 0875.01 «Αµοιβές για δαπάνες
καθαριότητας (συµπεριλαµβ. φυσικά &νοµικά πρόσωπα)»
Περιλαµβάνει δε τις πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλεσης της σύµβασης, και θα
καλυφθεί από την Περιφέρεια Αττικής.
Η καταβολή του ως άνω ποσού προς τον ∆ήµο Αθηναίων θα γίνει σε δώδεκα
(12) µηνιαίες δόσεις, µετά την προσκόµιση της πιστοποίησης – βεβαίωσης
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (πρακτικό) σχετικά µε τις γενόµενες
κάθε µήνα δαπάνες. Το πρακτικό της επιτροπής θα πρέπει να καταρτίζεται
µέχρι τη 10η ηµέρα από τη συµπλήρωση του µήνα, η δε καταβολή των
χρηµάτων από την Περιφέρεια στο ∆ήµο δεν µπορεί να υπερβαίνει την 30η
ηµέρα από τη συµπλήρωση του µήνα.
Άρθρο 7
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η παρούσα Σύµβαση έχει διάρκεια ενός (1) έτους που άρχεται από την
ηµεροµηνία της υπογραφής της και θα εκτελείται καθ’ όλη τη διάρκεια της
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σύµβασης, κάθε εβδοµάδα, συµπεριλαµβανοµένων σαββατοκύριακων και
αργιών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Εάν όµως προκύψει ανάγκη για παράταση µε τεκµηριωµένο αιτιολογικό,
µπορεί αυτή να παραταθεί µε συµφωνία και των δύο συµβαλλοµένων µερών.
Άρθρο 8
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης συστήνεται
όργανο µε την ονοµασία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», αποτελούµενη
από τρία (3) µέλη, τα οποία είναι:
Ένας (1) εκπρόσωπος του Περιφερειακού Συµβουλίου µε το νόµιµο
αναπληρωτή του.
Ένα (1) εκπρόσωπος της ∆/νσης Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής
µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
Ένας (1) εκπρόσωπος του ∆ήµου Αθηναίων µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι θα οριστούν από τους συµβαλλόµενους φορείς.
Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση
όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας
σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η διαπίστωση της
ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η παρακολούθηση της
απορρόφησης των πιστώσεων, η αιτιολογηµένη αίτηση τροποποίηση ή
παράτασης αυτής και η εισήγηση στα συµβαλλόµενα µέρη για κάθε ζήτηµα
που τυχόν δεν ρυθµίζεται µε την σύµβαση αυτή ή αφορά την ερµηνεία και τον
τρόπο εφαρµογής των διατάξεών της.
Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της
προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής και καταρτίζει
πιστοποίηση – βεβαίωση (πρακτικό) σχετικά µε τις γενόµενες κάθε µήνα
δαπάνες κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας σύµβασης.
Εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο, για την
απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της προγραµµατικής σύµβασης.
Εισηγείται στους συµβαλλόµενους µε αιτιολογηµένη και έγγραφη απόφασή
της, την παράταση υλοποίησης του αντικειµένου και της χρονικής διάρκειας
της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής.
Καταρτίζει τις µηνιαίες πιστοποιήσεις – βεβαιώσεις σχετικά µε τις γενόµενες
δαπάνες κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας.
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Συνεδριάσεις – Λειτουργία – Αποφάσεις
Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του Περιφερειακού
Συµβουλίου.
Η επιτροπή συγκαλείται µε ευθύνη του προέδρου της και µε γραπτή
πρόσκληση, η οποία επιδίδεται τρεις τουλάχιστον µέρες πριν την ηµεροµηνία
συνεδρίασης.
Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο από τα
µέλη της.
Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της ∆/νσης Πάρκων και Αλσών της
Περιφέρειας Αττικής
Η επιτροπή συνεδριάζει νοµίµως όταν είναι παρόντα όλα τα µέλη της και
αποφασίζει για κάθε θέµα µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
µελών.
Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης ασκεί υπάλληλος της ∆/νσης Πάρκων και
αλσών της Περιφέρειας Αττικής
Άρθρο 9
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ –ΡΗΤΡΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, που
θεωρούνται όλοι σηµαντικοί, από οποιονδήποτε 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. Η παρούσα σύµβαση δύναται να λύεται µονοµερώς σε περίπτωση
αθέτησης των όρων της µετά από έγγραφη προειδοποίηση.
Άρθρο 10
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι οι όροι της σύµβασης είναι ουσιώδεις. Για τυχόν απαιτούµενη
τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης, απαιτείται η συµφωνία των
συµβαλλοµένων µερών και η υπογραφή της σχετικής τροποποίησης.
Άρθρο 11
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΩΝΙΩΝ
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση
και ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται
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από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται
να επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια της Αθήνας.
Άρθρο 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη
Προγραµµατική Σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στην λήψη µέτρων που
προβλέπει η σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν
µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα
ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα
συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη Σύµβαση.
Αυτά συµφωνήθησαν και συναποδέχθηκαν, τα συµβαλλόµενα µέρη και προς
απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε τέσσερα (4)
πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συµβαλλόµενος θα λάβει
δύο (2).

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΡΕΝΑ ∆ΟΥΡΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ»
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B) Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης τον Περιφερειακό
Σύµβουλο κ. Αγγελόπουλο Θεόδωρο ως Πρόεδρο και τακτικό µέλος, µε
αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου
Άννα- Θεοδώρα.
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Σγουρός Ιωάννης, ∆αµάσκος
Χαράλαµπος (Χάρης), ∆ήµου Σταυρούλα, Καµάρας Παύλος Καράµπελας
Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα,
Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Σµέρος Ιωάννης, Χαρδαλιάς
Νικόλαος, Παναγιώταρος Ηλίας, Μεγάλης Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής,
Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου – Γερµενή Ευγενία.
Λευκό ως προς τα µέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δήλωσαν οι
Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα,
Μπαλού Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ
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