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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 33/2016
Σήµερα 11/02/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.
22644/05-02-2016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 05-02-2016 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 2ο Η.∆.
Έγκριση όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας για το έργο: «Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδοµών πρασίνου ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας», συνολικού προϋπολογισµού
899.900,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εβδοµήντα εννέα (79) παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος
Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης.
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, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστο-
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λοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα,
Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευσταθιάδης
Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεθυµάκη Άννα, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή,
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σγουρός Ιωάννης,
Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή
(Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Φιλίππου Πέτρος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, ∆ηµοπούλου
Ελένη, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καµάρας Παύλος, Καστανιάς Νικόλαος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεταξά Ειρήνη, Νικολιδάκη Φλωρεντία
(Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά
Παναγιώτα, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Τζήµερος Γλαύκος Αθανάσιος, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γαβρίλη Γεώργιο, ο
οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ.
18475/29-01-2016 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:
Έχοντας υπ’ όψη :
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-04-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάοτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση, ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του
άρθρου 8 «Αρµοδιίτητες ∆ήµων και Περιφερειών» και της παραγράφου 2
του άρθρου 9 «Οικονοµικά ζητήµατα των ∆ήµων»
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3. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας
Αττικής» και την υπ’ αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β – 04/11/2011).
4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δηµοσίων έργων» σύµφωνα µε το
Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23Α 29/02/1984) και το Π.∆. 609/86 (ΦΕΚ 223Α –
31/12/1985), όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το Ν. 2229/94
(ΦΕΚ 138Α 31/08/1994), Π.∆. 368/94 (ΦΕΚ 201Α - 2/12/1994), Ν. 2576/98
(ΦΕΚ 25Α – 09/02/1998), Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179Α – 28/09/2004) κλπ όπως
κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α – 18/06/2008) και ισχύουν σήµερα.
5. Τις υπ’ αριθµ. 369/2015, και 1/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (Έγκριση Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2016 και έγκριση
Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης 2016, και Έγκριση Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων 2016 Περιφέρειας Αττικής αντίστοιχα).
6. Το υπ’ αρ. 49125/07-08-2013 έγγραφο του ∆ήµου Κερατσινίου ∆ραπετσώνας.
7. Τα υπ’ αρ. 43865/07-07-2014, 40844/31-7-2015 έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας.
8. Την υπ’ αρ. 256/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίνεται η µελέτη « Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδοµών πρασίνου ∆ήµου
Κερατσινίου-∆ραπετσώνας ».
9. Τα αποσπάσµατα µε κτηµατολογικούς αριθµούς 050681738001/0/0 (παιδική
χαρά πλατείας Ελευθερίας), 050681723001/0/0 (παιδική χαρά επί των οδών
Βοσπόρου, Μυκηνών & Επιδαύρου), 050680938002/0/0 (παιδική χαρά επί
των οδών Εµµ. Μπενάκη,Ταϋγέτου & Αµισού), 050450233002/0/0 (παιδική
χαρά επί των οδών Μάρκου Μπότσαρη & ∆ογάνη), 050450139007/0/0
(παιδική χαρά Αµερικανού επί των οδών Κοντοπούλου, Αναλήψεως & Αργοστολίου), 050681161001/0/0 (παιδική χαρά πλατείας Βελουχιώτη επί των
οδών Φιλιππίδου & Μαυροµιχάλη), 050680327001/0/0 (παιδική χαρά επί
των οδών Γαληνου, Εµµ. Μπενάκη & Π.Π. Γερµανού), 050681160001/0/0
(παιδική χαρά Προσκόπων επί των οδών Βυζαντίου, Καραολή ∆ηµητρίου &
Μ. Κιουρί), 050681315001/0/0 (παιδική χαρά πλατείας Λαού επί των οδών
Θεοφράστου & Μουδανιών), 050450322004/0/0 (παιδική χαρά Ροδης επί
της οδού Αθανασίου ∆ιάκου), 05068148001/0/0 (παιδική χαρά επί των οδών
Φλογητά & Χρυσοστόµου Σµύρνης), 050681163001 (παιδική χαρά επί των
οδών Νεύτωνος, Νέλσωνος & Ακτής Ιωνίας), 050450332008/0/0 (παιδική
χαρά επί των οδών Κανάρη & Εθνικής Αντιστίστασης), 050681511012/0/0
(παιδική χαρά επί των οδών Πλαστήρα Ν. & Μιαούλη Α.),
050680839001/0/0 (παιδική χαρά πλατείας Βλαχερνών).
10. Τα ΦΕΚ 223/Α/1959, ΦΕΚ 111/∆/1968, ΦΕΚ 436/∆/1978, ΦΕΚ
1286/∆/1994, ΦΕΚ 724/∆/1990, ΦΕΚ 65/Α/1952, ΦΕΚ 393/Α/1935, ΦΕΚ
650/∆/1986, ΦΕΚ 451/Α/1937, ΦΕΚ96/∆/1992, ΦΕΚ 96/∆/1992.
11. Τα αποσπάσµατα των πινακίδων διανοµής του Υπουργείου Υγείας
12. Την υπ’ αριθ. ……….. απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
για την έγκριση των όρων της παρούσας.
13. Την υπ’ αρ. ……….. απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κερατσινίου ∆ραπετσώνας για την έγκριση των όρων της παρούσας και την εξουσιοδότηση
του ∆ηµάρχου για την υπογραφή αυτής.
14. Την υπ’ αριθ. ………. πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
15. Τη Γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας
Πειραιά.

3

ΑΔΑ: ΩΦ2Σ7Λ7-ΙΧΞ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η κατασκευή του έργου «Βελτίωση παιδικών
χαρών και υποδοµών πρασίνου ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας». Η υλοποίηση του έργου συµβάλλει στην αναβάθµιση και λειτουργική αποκατάσταση δέκα
πέντε (15) υφισταµένων παιδικών χαρών του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας,
µέσω εργασιών διαµορφώσεων, επισκευών όσο και αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισµού (όργανα απλά και σύνθετα, καθιστικά, κάδοι απορριµµάτων
κ.λ.π.). Τα σηµαντικότερα προβλήµατα αφορούν στον υφιστάµενο εξοπλισµό, ο
οποίος είναι παλιός, χωρίς πιστοποίηση, ενώ όλα τα όργανα και οι επιµέρους δραστηριότητες είναι εγκατεστηµένα µε τρόπο που δεν ευνοεί την ελεύθερη και ασφαλή
κίνηση των χρηστών εντός της παιδικής χαράς, ενώ δεν πληρούνται καν οι αποστάσεις και οι χώροι ασφαλείας του εκάστοτε οργάνου (απλού ή σύνθετου). Ο αστικός εξοπλισµός καθώς και τα όργανα των παιδικών χαρών που είναι εγκατεστηµένα στους χώρους, έχουν υποστεί φθορές που καθιστούν τη συντήρησή τους αδύνατη. Για τους λόγους αυτούς επιλέχθηκαν να αναβαθµιστούν οι παιδικές χαρές οι
οποίες παρουσιάζουν µεγάλη επισκεψιµότητα, εκτεταµένες φθορές εξοπλισµού και
καλύπτουν χωροταξικά µεγάλο µέρος της έκτασης του ∆ήµου και είναι οι παρακάτω:
1. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ Α.ΜΙΑΟΥΛΗ
& ΜΥΚΑΛΗΣ
2. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΒΟΣΠΟΡΟΥ, ΜΥΚΗΝΩΝ & ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ
3. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ, ΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΑΜΙΣΟΥ
4. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ & ∆ΟΓΑΝΗ
5. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ & ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
6. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΟΥ &
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
7. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΥ, ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ &
Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ
8. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΚΑΡΑΟΛΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ & Μ.ΚΟΥΡΙ
9. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΡΟ∆ΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ
10. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ & ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ
11. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΝΕΥΤΩΝΟΣ, ΝΕΛΣΩΝΟΣ & ΑΚΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ
12. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ
13. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΦΛΟΓΗΤΑ & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ
14. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΚΑΝΑΡΗ & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
15. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ν. & ΜΙΑΟΥΛΗ Α.
Οι κυριότερες εργασίες που προβλέπονται µε την παρούσα µελέτη είναι οι παρακάτω:
• Εργασίες αποξήλωσης οργάνων των παιδικών χαρών, αποξήλωση του δαπέδου ασφαλείας (όπου αυτό υφίσταται), αποξηλώσεις πλακών πεζοδροµίου,
παλαιών φθαρµένων καθιστικών, οξειδωµένων και χαλασµένων κάδων απορριµµάτων, κοπή λογχών κιγκλιδωµάτων, αποξήλωση κρασπέδων, καθαιρέσεις
κατασκευών σκυροδέµατος όπου αυτές απαιτούνται.
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Γενικές εκσκαφές για τη µόρφωση της επιφάνειας για τα δάπεδα ασφαλείας
των οργάνων, εγκιβωτισµός και τοποθέτηση κρασπέδων για την οριοθέτηση
των δαπέδων ασφαλείας, επίστρωση των περιοχών «ασφαλείας» των παιχνιδιών µε πλάκες από ελαστικό ανακυκλωµένο καουτσούκ.
κατασκευή νέων καθιστικών από οπλισµένο σκυρόδεµα µε επένδυση ξύλου,
ανακαίνιση χρωµατισµών των παλαιών που βρίσκονται σε καλή κατάσταση,
νέα κιγκλιδώµατα όπου αυτά απαιτούνται, τρίψιµο και χρωµατισµοί των υφιστάµενων κιγκλιδωµάτων, κατασκευή κρηνών από σκυρόδεµα, κατασκευή ραµπών στα πεζοδρόµια στις θέσεις εισόδων των παιδικών χαρών, χρωµατισµοί
περιµετρικών τοιχίων.
Προµήθεια, πάκτωση και εγκατάσταση των οργάνων των παιδικών χαρών,
κάδων απορριµµάτων, πληροφοριακών πινακίδων εισόδου και σχαρών για
την αποτροπή εισόδου ζώων στις παιδικές χαρές.
Εργασίες Η/Μ οι οποίες αφορούν στην εγκατάσταση νέων ιστών και σωµάτων
φωτισµού, και pillar.
Εργασίες πρασίνου µε µικρή ενίσχυση του υφιστάµενου πρασίνου, και επιµέλεια του υπάρχοντος.

•

•

•

•
•

To έργο θα δηµοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κερατσινίου ∆ραπετσώνας. Ο προϋπολογισµός του
έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 899.900,00 € συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ. (ΚΑΕ 9777.07.006).
Με το υπ’ αριθ 1180/16-12-2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας ολοκληρώθηκε ο νοµικός έλεγχος και επεστράφη θεωρηµένο το σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης.
Μετά τα παραπάνω εισηγούµαστε,
Α) Την έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και όρων για το έργο :
«Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδοµών πρασίνου ∆ήµου Κερατσινίου∆ραπετσώνας».
Β) Τον ορισµό δύο µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου, ο ένας εκ των οποίων
να ορισθεί Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και των νοµίµων αναπληρωτών
τους για τη συµµετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
•

αποφασίζει οµόφωνα

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας για το έργο: «Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδοµών πρασίνου ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας»,
συνολικού προϋπολογισµού 899.900,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.),
η οποία έχει ως εξής:

«Στην Αθήνα σήµερα …..…………………….., ηµέρα ………………….οι παρακάτω συµβαλλόµενοι :
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1. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Περιφέρεια Αττικής» (ΟΤΑ β΄ βαθµού),
µε Α.Φ.Μ. 997875116 ∆.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα (
Λεωφ. Συγγρού 15-17 - Τ.Κ. 11741) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον
Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα ∆ούρου και η οποία θα αποκαλείται
στο εξής στην παρούσα χάριν συντοµίας ως «Φορέας Χρηµατοδότησης»
2. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ήµος Κερατσινίου-∆ραπετσώνας» (ΟΤΑ α΄ βαθµού) µε Α.Φ.Μ 997880950 ∆.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά που εδρεύει στο
Κερατσίνι (Ελευθερίου Βενιζέλου 200- T.K. 18756) και εκπροσωπείται
νόµιµα από το ∆ήµαρχο, κ. Χρήστο Βρεττάκο και ο οποίος αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας «Φορέας ΥλοποίησηςΚύριος του Έργου».
Έχοντας υπόψη :
1.
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και
ιδίως το άρθρο 100 αυτού.
2. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας
Αττικής» και την υπ’ αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β – 04/11/2011).
3. Το N. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήµερα.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δηµοσίων έργων» σύµφωνα µε
το Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23Α 29/02/1984) και το Π.∆. 609/86 (ΦΕΚ 223Α –
31/12/1985), όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το Ν. 2229/94
(ΦΕΚ 138Α 31/08/1994), Π.∆. 368/94 (ΦΕΚ 201Α - 2/12/1994), Ν. 2576/98
(ΦΕΚ 25Α – 09/02/1998), Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179Α – 28/09/2004) κλπ όπως
κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α – 18/06/2008) και ισχύουν
σήµερα.
5. Την υπ’ αριθµ. 365/2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
σχετικά µε την έγκριση του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) της
Περιφέρειας Αττικής έτους 2015, σύµφωνα µε την οποία το έργο εντάχθηκε
στο Πρόγραµµα.
6. Την υπ΄αριθµ. 366/2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
σχετικά µε την έγκριση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2015,
σύµφωνα µε την οποία το έργο εντάχθηκε στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής και πήρε ΚΑΕ 9779.07.024.
7. Τα υπ’ αρ. 31717/19-06-2015, 40844/31-7-2015, έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας.
8. Το υπ’ αρ. 60060/5-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας.
9. Τα αποσπάσµατα µε κτηµατολογικούς αριθµούς 050681738001/0/0 (παιδική χαρά πλατείας Ελευθερίας), 050681723001/0/0 (παιδική χαρά επί των οδών Βοσπόρου, Μυκηνών & Επιδαύρου), 050680938002/0/0 (παιδική χαρά
επί των οδών Εµµ. Μπενάκη,Ταϋγέτου & Αµισού), 050450233002/0/0 (παιδική χαρά επί των οδών Μάρκου Μπότσαρη & ∆ογάνη), 050450139007/0/0
(παιδική χαρά Αµερικανού επί των οδών Κοντοπούλου, Αναλήψεως & Αργοστολίου), 050681161001/0/0 (παιδική χαρά πλατείας Βελουχιώτη επί των οδών Φιλιππίδου & Μαυροµιχάλη), 050680327001/0/0 (παιδική χαρά επί των
οδών Γαληνου, Εµµ. Μπενάκη & Π.Π. Γερµανού), 050681160001/0/0 (παιδική
χαρά Προσκόπων επί των οδών Βυζαντίου, Καραολή ∆ηµητρίου & Μ. Κιουρί),
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050681315001/0/0 (παιδική χαρά πλατείας Λαού επί των οδών Θεοφράστου
& Μουδανιών), 050450322004/0/0 (παιδική χαρά Ροδης επί της οδού Αθανασίου ∆ιάκου), 05068148001/0/0 (παιδική χαρά επί των οδών Φλογητά & Χρυσοστόµου Σµύρνης), 050681163001 (παιδική χαρά επί των οδών Νεύτωνος,
Νέλσωνος & Ακτής Ιωνίας), 050450332008/0/0 (παιδική χαρά επί των οδών
Κανάρη & Εθνικής Αντιστίστασης), 050681511012/0/0 (παιδική χαρά επί των
οδών Πλαστήρα Ν. & Μιαούλη Α.), 050680839001/0/0 (παιδική χαρά πλατείας Βλαχερνών).
10. Τα ΦΕΚ 223/Α/1959, ΦΕΚ 111/∆/1968, ΦΕΚ 436/∆/1978, ΦΕΚ
1286/∆/1994, ΦΕΚ 724/∆/1990, ΦΕΚ 65/Α/1952, ΦΕΚ 393/Α/1935, ΦΕΚ
650/∆/1986, ΦΕΚ 451/Α/1937, ΦΕΚ96/∆/1992, ΦΕΚ 96/∆/1992.
11. Τα αποσπάσµατα των πινακίδων διανοµής του Υπουργείου Υγείας.
12. Την υπ’ αρ. 256/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίνεται η µελέτη « Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδοµών πρασίνου ∆ήµου
Κερατσινίου-∆ραπετσώνας».
13. Τη Γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας
Πειραιά.
14. Την υπ’ αριθ. ……….. απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
για την έγκριση των όρων της παρούσας.
15. Την υπ’ αριθ. ……….. απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κερατσινίου∆ραπετσώνας για την έγκριση των όρων της παρούσας και την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή αυτής.
16. Την υπ’ αριθ. ………. πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Συµφώνησαν
Να συνάψουν Προγραµµατική Σύµβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής :
ΑΡΘΡΟ 1 :
Περιεχόµενα της σύµβασης :














Σκοπός και αντικείµενο της σύµβασης
Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής της εργασίας
Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση της εργασίας
Πρόγραµµα πληρωµών.
Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης της εργασίας
Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου
Χρονική διάρκεια της σύµβασης – Χρονοδιάγραµµα
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
Σύσταση και ρόλος της Κοινής Επιτροπής
Τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης
Αντισυµβατική Συµπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες
Επίλυση ∆ιαφωνιών
Τελικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι η κατασκευή του έργου «Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδοµών πρασίνου ∆ήµου Κερατσινίου-
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∆ραπετσώνας». Κρίνεται σκόπιµη η υλοποίηση του έργου για την αναβάθµιση και
λειτουργική αποκατάσταση δέκα πέντε (15) υφισταµένων παιδικών χαρών του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας, µέσω εργασιών διαµορφώσεων, επισκευών όσο
και αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισµού (όργανα απλά και σύνθετα, καθιστικά, κάδοι απορριµµάτων κ.λ.π.). Τα σηµαντικότερα προβλήµατα αφορούν στον
υφιστάµενο εξοπλισµό, ο οποίος είναι παλιός, χωρίς πιστοποίηση, ενώ όλα τα όργανα και οι επιµέρους δραστηριότητες είναι εγκατεστηµένα µε τρόπο που δεν ευνοεί την ελεύθερη και ασφαλή κίνηση των χρηστών εντός της παιδικής χαράς, ενώ
δεν πληρούνται καν οι αποστάσεις και οι χώροι ασφαλείας του εκάστοτε οργάνου
(απλού ή σύνθετου). Ο αστικός εξοπλισµός καθώς και τα όργανα των παιδικών
χαρών που είναι εγκατεστηµένα στους χώρους, έχουν υποστεί φθορές που καθιστούν τη συντήρησή τους αδύνατη. Σε κάποιους χώρους δεν υπάρχει δάπεδο ασφαλείας, τα παιχνίδια είναι τοποθετηµένα στο χώµα ή το χαλίκι, χωρίς να λαµβάνεται καθόλου το κρίσιµο ύψος πτώσης του κάθε παιχνιδιού, ενώ σε κάποιες υπάρχουν τοποθετηµένα δάπεδα µη πιστοποιηµένα. Επίσης σε κάποιες από αυτές
είναι ανύπαρκτος ο φωτισµός καθώς και η περίφραξη και η γενικότερη κατάσταση
αποτυπώνει µια εικόνα ελλιπούς συντήρησης και «εγκατάλειψης». Για το σκοπό
αυτό επιλέχθηκαν να αναβαθµιστούν οι παιδικές χαρές οι οποίες παρουσιάζουν
µεγάλη επισκεψιµότητα, εκτεταµένες φθορές εξοπλισµού και καλύπτουν χωροταξικά µεγάλο µέρος της έκτασης του ∆ήµου και είναι οι παρακάτω:
1. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ Α. ΜΙΑΟΥΛΗ & ΜΥΚΑΛΗΣ
2. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΒΟΣΠΟΡΟΥ, ΜΥΚΗΝΩΝ & ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ
3. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ, ΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΑΜΙΣΟΥ
4. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ & ∆ΟΓΑΝΗ
5. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ & ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
6. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΟΥ &
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
7. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΥ, ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ &
Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ
8. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΚΑΡΑΟΛΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ & Μ.ΚΟΥΡΙ
9. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΡΟ∆ΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ
10. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ &
ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ
11. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΝΕΥΤΩΝΟΣ, ΝΕΛΣΩΝΟΣ & ΑΚΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ
12. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ
13. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΦΛΟΓΗΤΑ & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ
14. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΚΑΝΑΡΗ & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
15. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ν. & ΜΙΑΟΥΛΗ Α.
Οι κυριότερες εργασίες που προβλέπονται µε την παρούσα µελέτη είναι οι
παρακάτω:
• Εργασίες αποξήλωσης οργάνων των παιδικών χαρών, αποξήλωση του δαπέδου ασφαλείας (όπου αυτό υφίσταται), αποξηλώσεις πλακών πεζοδροµίου, παλαιών φθαρµένων καθιστικών, οξειδωµένων και χαλασµένων κάδων
απορριµµάτων, κοπή λογχών κιγκλιδωµάτων, αποξήλωση κρασπέδων, καθαιρέσεις κατασκευών σκυροδέµατος όπου αυτές απαιτούνται.
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•

•

•

•
•

Γενικές εκσκαφές για τη µόρφωση της επιφάνειας σε βάθος περίπου 15 εκατοστών, εργασίες σκυροδέτησης (πλάκες από οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 8-10 εκατ.) για τα δάπεδα ασφαλείας των οργάνων, εγκιβωτισµός και
τοποθέτηση κρασπέδων για την οριοθέτηση των δαπέδων ασφαλείας, πλήρωση των εναποµείνοντων επιφανειών και για το βάθος των εκσκαφών
(περ.15 εκατοστά) µε µείγµα άµµου και αργίλου (νταµαρόχωµα), δηλ. στους
διαδρόµους των παιδικών χαρών, και επίστρωση των περιοχών «ασφαλείας» των παιχνιδιών µε πλάκες από ελαστικό ανακυκλωµένο καουτσούκ.
κατασκευή νέων καθιστικών από οπλισµένο σκυρόδεµα µε επένδυση ξύλου,
ανακαίνιση χρωµατισµών των παλαιών που βρίσκονται σε καλή κατάσταση,
νέα κιγκλιδώµατα όπου αυτά απαιτούνται, τρίψιµο και χρωµατισµοί των υφιστάµενων κιγκλιδωµάτων, κατασκευή κρηνών από σκυρόδεµα, κατασκευή
ραµπών στα πεζοδρόµια στις θέσεις εισόδων των παιδικών χαρών, χρωµατισµοί περιµετρικών τοιχίων.
Προµήθεια, πάκτωση και εγκατάσταση των οργάνων των παιδικών χαρών,
κάδων απορριµµάτων, πληροφοριακών πινακίδων εισόδου και σχαρών για
την αποτροπή εισόδου ζώων στις παιδικές χαρές.
Εργασίες Η/Μ οι οποίες αφορούν στην εγκατάσταση νέων ιστών και σωµάτων φωτισµού, και pillar.
Εργασίες πρασίνου µε µικρή ενίσχυση του υφιστάµενου πρασίνου, και επιµέλεια του υπάρχοντος.

Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν σε κάθε παιδική χαρά, είναι οι εξής:
Παιδική χαρά στην πλατεία Ελευθερίας:
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεµάχια (8) οκτώ] και την
τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων).
- Εγκατάσταση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των
πιστοποιηµένων οργάνων.
- Τοποθέτηση συστήµατος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
- Εγκατάσταση κάδων απορριµµάτων κατάλληλων για κοινόχρηστους χώρους.
- Αποψίλωση και τον καθαρισµό των υφιστάµενων περιµετρικών παρτεριών και
την ενίσχυση του υφιστάµενου πρασίνου.
- Χρωµατισµός και ανακαίνιση των σιδηρών κιγκλιδωµάτων της περίφραξης
αλλά και της θύρας εισόδου καθώς και τον χρωµατισµός του υφιστάµενου περιµετρικού στηθαίου (τοιχίου) της παιδικής χαράς.
- Βαφή των τεσσάρων καθιστικών συνοδών.
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύµφωνα µε τις κείµενες
προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά που περικλείεται από τις οδούς Βοσπόρου, Μυκηνών και Επιδαύρου:
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεµάχια (12) δώδεκα]
και την τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
οργάνων (απλών ή και σύνθετων).
- Εγκατάσταση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των
πιστοποιηµένων οργάνων.
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- Αποµάκρυνση του χαλικιού και την καθαίρεση κατασκευών από σκυρόδεµα
(παλαιό φυλάκιο, παρτέρια ψηλών δένδρων, παλαιά κρήνη κ.λ.π) και την αποξήλωση υφιστάµενων κρασπέδων.
- Συντήρηση της περιµετρικής περίφραξης (χρωµατισµός κιγκλιδωµάτων και
του υφιστάµενου περιµετρικού στηθαίου κ.λ.π.), καθώς και της εισόδου κοινού.
- Τοποθέτηση συστήµατος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
- Εγκατάσταση καθισµάτων συνοδών (παγκάκια) αλλά και κάδων απορριµµάτων κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους.
- Αποψίλωση και τον καθαρισµό των υφιστάµενων περιµετρικών παρτεριών.
- Τοποθέτηση περίφραξης στο ανατολικό τµήµα της παιδικής χαράς.
- Τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής (ύψος στύλου 5 µ.) µε λαµπτήρες Led, καλαίσθητα από κράµα αλουµινίου.
- Την αντικατάσταση της παλαιάς ογκώδους κρήνης µε νέα.
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύµφωνα µε τις κείµενες
προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά επί της συµβολής των οδών Εµµ. Μπενάκη, Ταϋγέτου & Αµισού:
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεµάχια (15) δεκαπέντε]
και την τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
οργάνων (απλών ή και σύνθετων).
- Εγκατάσταση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των
πιστοποιηµένων οργάνων.
- Αποµάκρυνση του χαλικιού και την καθαίρεση κατασκευών από σκυρόδεµα
(παλαιό φυλάκιο, παλαιά κρήνη κ.λ.π).
- Συντήρηση της περιµετρικής περίφραξης (χρωµατισµός κιγκλιδωµάτων και
συντήρηση-µερεµέτισµα-χρωµατισµός υφιστάµενου περιµετρικού στηθαίου
κ.λ.π.) καθώς και της εισόδου κοινού.
- Τοποθέτηση συστήµατος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
- Εγκατάσταση κάδων απορριµµάτων κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους.
- Βαφή των δεκατεσσάρων (14) καθιστικών συνοδών.
- Αντικατάσταση της παλαιάς ογκώδους κρήνης µε νέα.
-Τοποθέτηση πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύµφωνα µε τις κείµενες
προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά επί της συµβολής των οδών Μάρκου Μπότσαρη & ∆ογάνη:
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεµάχια (5) πέντε] και
την τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων).
- Αποξήλωση του µη πιστοποιηµένου δαπέδου ασφαλείας (περ. 176 τ.µ.) και
την εγκατάσταση κατάλληλου ελαστικού δαπέδου ασφαλείας στην ίδια θέση.
- Συντήρηση της περιµετρικής περίφραξης (χρωµατισµός κιγκλιδωµάτων και
της εισόδου κοινού) και συντήρηση-µερεµέτισµα-χρωµατισµός υφιστάµενου
περιµετρικού στηθαίου κ.λ.π.).
- Επισκευή και βαφή των καθισµάτων συνόδων (παγκάκια).
- Επισκευή των κατεστραµµένων επιφανειών από διακοσµητικά τούβλα.
Αφαίρεση των λογχών από τα σιδηρά κιγκλιδώµατα, όπως και των αναµονών
οπλισµού σε κολώνες της περίφραξης.
- Τοποθέτηση συστήµατος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
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- Εγκατάσταση κάδων απορριµµάτων κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους.
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύµφωνα µε τις κείµενες
προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά Αµερικανού επί των οδών Κοντοπούλου, Αναλήψεως και Αργοστολίου:
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεµάχια (9) εννέα] και
την τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων).
- Αποξήλωση των υφιστάµενων µη πιστοποιηµένων δαπέδων ασφαλείας και
την εγκατάσταση νέων κατάλληλων πιστοποιηµένων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές τοποθέτησης των οργάνων.
- Αποµάκρυνση του χαλικιού και την καθαίρεση του παλαιού ξύλινου φυλακίου
καθώς και κρασπέδων υφιστάµενων σκαµµάτων.
- Συντήρηση της περιµετρικής περίφραξης (χρωµατισµός κιγκλιδωµάτων και
του υφιστάµενου περιµετρικού στηθαίου κ.λ.π.) καθώς και των εισόδων κοινού.
- Τοποθέτηση συστήµατος αποτροπής αδέσποτων ζώων στις θύρες εισόδου
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
- Τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής (ύψος στύλου 5 µ.) µε λαµπτήρες Led, καλαίσθητα από κράµα αλουµινίου.
- Εγκατάσταση κάδων απορριµµάτων και καθισµάτων συνοδών κατάλληλα για
κοινόχρηστους χώρους.
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύµφωνα µε τις κείµενες
προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά πλατείας Βελουχιώτη µεταξύ των οδών Φιλλιπίδου & Μαυροµιχάλη:
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεµάχια (4) τέσσερα] και
την τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων).
- Αποξήλωση του µη πιστοποιηµένου δαπέδου ασφαλείας (περ. 110 τ.µ.) και
την εγκατάσταση κατάλληλου πιστοποιηµένου ελαστικού δαπέδου ασφαλείας
σε ολόκληρη την παιδική χαρά.
- Καθαίρεση της παλαιάς κρήνης και την αποξήλωση της κατεστραµµένης ξύλινης περίφραξης.
- Εξοµάλυνση της υφιστάµενης κλίσης της παιδικής χαράς, καθώς και την αλλαγή θέσης της εισόδου κοινού.
- Τοποθέτηση συστήµατος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
- Εγκατάσταση καθισµάτων συνοδών (παγκάκια) αλλά και κάδων απορριµµάτων κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους.
- Τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής (ύψος στύλου 5 µ.) µε λαµπτήρες Led, καλαίσθητα από κράµα αλουµινίου.
- Αντικατάσταση της παλαιάς ογκώδους κρήνης µε νέα και την αντικατάσταση
της υφιστάµενης περίφραξης.
-Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύµφωνα µε τις κείµενες
προδιαγραφές και διατάξεις.
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Παιδική χαρά επί των οδών Γαληνού, Εµµ. Μπενάκη και Π. Π. Γερµανού:
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεµάχια (10) δέκα] και
την τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων).
- Εγκατάσταση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των
πιστοποιηµένων οργάνων.
- Αποµάκρυνση του χαλικιού από τον χώρο της παιδικής χαράς.
- Συντήρηση της περιµετρικής περίφραξης (χρωµατισµός κιγκλιδωµάτων και
χρωµατισµός υφιστάµενου περιµετρικού στηθαίου κ.λ.π.) καθώς και των εισόδου κοινού.
- Τοποθέτηση συστήµατος αποτροπής αδέσποτων ζώων στις θέσεις εισόδου
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
- Εγκατάσταση κάδων απορριµµάτων και καθιστικών συνοδών, κατάλληλα για
κοινόχρηστους χώρους.
- Τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής (ύψος στύλου 5 µ.) µε λαµπτήρες Led, καλαίσθητα από κράµα αλουµινίου.
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύµφωνα µε τις κείµενες
προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά Προσκόπων επί των οδών Βυζαντίου, Μ. Κιουρί και Καραολή &
∆ηµητρίου:
- Με την αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεµάχια (6) έξι]
και την τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
οργάνων (απλών ή και σύνθετων).
- Με την εγκατάσταση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των πιστοποιηµένων οργάνων.
- Με την αποµάκρυνση του χαλικιού
- Με την συντήρηση της περιµετρικής περίφραξης (χρωµατισµός κιγκλιδωµάτων) καθώς και των εισόδων κοινού.
- Με τον υδροχρωµατισµό του περιµετρικού στηθαίου (τοιχίου) περίφραξης.
- Με την τοποθέτηση συστήµατος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.
- Με τoν χρωµατισµό των καθισµάτων συνοδών (παγκάκια) και την τοποθέτηση
κάδων απορριµµάτων κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους.
- Με την τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής (ύψος στύλου 5 µ.) µε λαµπτήρες
Led, καλαίσθητα από κράµα αλουµινίου.
- Με την δηµιουργία ράµπας εισόδου σε επιλεγµένη είσοδο κοινού.
- Με την τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύµφωνα µε τις
κείµενες προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά Ρόδης επί της οδού Αθανασίου ∆ιάκου:
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεµάχια (12) δώδεκα]
και την τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
οργάνων (απλών ή και σύνθετων).
- Αποξήλωση των µη πιστοποιηµένων δαπέδων και την εγκατάσταση κατάλληλων πιστοποιηµένων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των επίσης
νέων πιστοποιηµένων οργάνων.
- Αποµάκρυνση του χαλικιού και την καθαίρεση κατασκευών από σκυρόδεµα
(παλαιό φυλάκιο, παρτέρια σκαµµάτων, παλαιά κρήνη, κ.λ.π).
- Συντήρηση της περιµετρικής περίφραξης (χρωµατισµός σιδηρών κιγκλιδωµάτων) και της εισόδου κοινού και τον χρωµατισµό του υφιστάµενου περιµετρικού
στηθαίου.
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- Τοποθέτηση συστήµατος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
- Εγκατάσταση κάδων απορριµµάτων και καθιστικών συνοδών (παγκάκια) κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους.
- Αντικατάσταση της παλαιάς ογκώδους κρήνης µε νέα.
- Αφαίρεση των λογχών από τα σιδηρά κιγκλιδώµατα.
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύµφωνα µε τις κείµενες
προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά πλατείας Λαού, εντός της πλατείας Ελευθερίας, επί της συµβολής
των οδών Θεοφράστου και Μουδανίων:
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεµάχια (4) τέσσερα] και
την τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων).
- Εγκατάσταση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των
πιστοποιηµένων οργάνων.
- Τοποθέτηση συστήµατος αποτροπής αδέσποτων ζώων στις θέσεις εισόδου
κοινού σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
- Αποψίλωση και τον καθαρισµό των υφιστάµενων περιµετρικών παρτεριών και
την ενίσχυση του υφιστάµενου πρασίνου.
- Χρωµατισµός και την ανακαίνιση των σιδηρών κιγκλιδωµάτων της περίφραξης
αλλά και των θυρών εισόδου καθώς και τον χρωµατισµό του υφιστάµενου περιµετρικού στηθαίου της παιδικής χαράς.
- Εγκατάσταση καθιστικών συνοδών αλλά και κάδων απορριµµάτων κατάλληλων για κοινόχρηστους χώρους.
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύµφωνα µε τις κείµενες
προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά επί των οδών Νεύτωνος, Νέλσωνος & Ακτής Ιωνίας:
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεµάχια (3) τρία] και την
τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία οργάνων, απλών στο σύνολό τους.
- Αποξήλωση και αποµάκρυνση των πλακών πεζοδροµίου και την εγκατάσταση
κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας σε όλη σχεδόν την επιφάνεια της
παιδικής χαράς.
- Τοποθέτηση συστήµατος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία..
- Χρωµατισµό και την ανακαίνιση των σιδηρών κιγκλιδωµάτων της περίφραξης.
- Κατασκευή διαδρόµου εισόδου πλάτους περίπου 1.00 µ. (µε επίστρωση από
κυβόλιθους) στο νοτιοδυτικό µέρος της παιδικής χαράς καθώς και την δηµιουργία ράµπας εισόδου από τον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας στο χώρο της
παιδικής χαράς.
- Κατάργηση της εισόδου επί της οδού Ακτής Ιωνίας.
- Τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής (ύψος στύλου 5 µ.) µε λαµπτήρες Led, καλαίσθητα από κράµα αλουµινίου.
- Εγκατάσταση καθισµάτων συνοδών (παγκάκια) αλλά και κάδων απορριµµάτων κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους.
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύµφωνα µε τις κείµενες
προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά πλατείας Βλαχερνών, µεταξύ των οδών ∆ήλου & Ψάχου:
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- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεµάχια (4) τέσσερα] και
την τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων).
- Εγκατάσταση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των
πιστοποιηµένων οργάνων.
- Τοποθέτηση συστήµατος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία..
- Χρωµατισµός και την ανακαίνιση των σιδηρών κιγκλιδωµάτων της περίφραξης.
- Κατασκευή διαδρόµου εισόδου πλάτους περίπου 2.00 µ. καθώς και ράµπας
εισόδου από τον χώρο της πλατείας στο χώρο της παιδικής χαράς.
- Καθαίρεση των δύο µεµονωµένων κατασκευών από σκυρόδεµα (ογκώδη καµπύλα καθιστικά χωρίς πλάτη).
- Εγκατάσταση καθισµάτων συνοδών (παγκάκια) αλλά και κάδων απορριµµάτων κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους.
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύµφωνα µε τις κείµενες
προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά επί των οδών Φλογητά και Χρυσοστόµου Σµύρνης:
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεµάχια (11) ένδεκα] και
την τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων).
- Εγκατάσταση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των
πιστοποιηµένων οργάνων.
- Αποµάκρυνση του χαλικιού και την καθαίρεση της παλαιάς κρήνης.
- Συντήρηση της περιµετρικής περίφραξης (χρωµατισµός κιγκλιδωµάτων) καθώς και των εισόδων κοινού και την τοποθέτηση νέου σιδηρού κιγκλιδώµατος
στην δυτική πλευρά της παιδικής χαράς.
- Τοποθέτηση συστήµατος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
- Χρωµατισµό των καθισµάτων συνοδών (παγκάκια) και την τοποθέτηση κάδων
απορριµµάτων κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους.
- Τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής (ύψος στύλου 5 µ.) µε λαµπτήρες Led, καλαίσθητα από κράµα αλουµινίου.
- Αντικατάσταση της παλαιάς ογκώδους κρήνης µε νέα.
- ∆ηµιουργία ράµπας εισόδου σε επιλεγµένη είσοδο κοινού.
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύµφωνα µε τις κείµενες
προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά επί των οδών Κανάρη & Εθνικής Αντιστάσεως:
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεµάχια (2) δύο] και την
τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων).
- Αποξήλωση των υφιστάµενων µη πιστοποιηµένων δαπέδων ασφαλείας και
την εγκατάσταση νέων κατάλληλων πιστοποιηµένων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές τοποθέτησης των οργάνων.
- Αποξήλωση και αποµάκρυνση των πλακών την καθαίρεση υφιστάµενων κρασπέδων παρτεριών.
- Συντήρηση της περιµετρικής περίφραξης (χρωµατισµός κιγκλιδωµάτων και
του υφιστάµενου περιµετρικού στηθαίου κ.λ.π.) καθώς και της εισόδου κοινού.
- Τοποθέτηση συστήµατος αποτροπής αδέσποτων ζώων στην θύρα εισόδου
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
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- Την τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής (ύψος στύλου 5 µ.) µε λαµπτήρες Led,
καλαίσθητα από κράµα αλουµινίου.
- Την εγκατάσταση κάδων απορριµµάτων και καθισµάτων συνοδών κατάλληλα
για κοινόχρηστους χώρους.
- Την τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύµφωνα µε τις κείµενες προδιαγραφές και διατάξεις.
Η παιδική χαρά επί των οδών Πλαστήρα Ν. & Μιαούλη Α.:
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεµάχια (4) τέσσερα] και
την τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων).
- Εγκατάσταση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των
πιστοποιηµένων οργάνων.
- Αποµάκρυνση του χαλικιού.
- Συντήρηση της περιµετρικής περίφραξης (χρωµατισµός κιγκλιδωµάτων) καθώς και των εισόδων κοινού.
- Υδροχρωµατισµό του περιµετρικού στηθαίου (τοιχίου) περίφραξης.
- Τοποθέτηση συστήµατος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
- Χρωµατισµό των καθισµάτων συνοδών (παγκάκια) και την τοποθέτηση κάδων
απορριµµάτων κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους.
- Τοποθέτηση σιδηρού κιγκλιδώµατος στο δυτικό µέρος της παιδικής χαράς.
- Τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής (ύψος στύλου 5 µ.) µε λαµπτήρες Led, καλαίσθητα από κράµα αλουµινίου.
- ∆ηµιουργία ράµπας εισόδου στην είσοδο κοινού και την εξοµάλυνση της κλίσης της υφιστάµενης ράµπας εισόδου.
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύµφωνα µε τις κείµενες
προδιαγραφές και διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το έργο θα εκτελεστεί σε περιοχές που περιλαµβάνονται στη χωρική έκταση του
∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπεστώνας και συγκεκριµένα:
1. Παιδική χαρά πλατείας Ελευθερίας
2. Παιδική χαρά επί των οδών Βοσπόρου, Μυκηνών & Επιδαύρου
3. Παιδική χαρά επί των οδών Εµµ. Μπενάκη,Ταϋγέτου & Αµισού
4. Παιδική χαρά επί των οδών Μάρκου Μπότσαρη & ∆ογάνη
5. Παιδική χαρά Αµερικανού επί των οδών Κοντοπούλου, Αναλήψεως &
Αργοστολίου
6. Παιδική χαρά πλατείας Βελουχιώτη επί των οδών Φιλιππίδου & Μαυροµιχάλη
7. Παιδική χαρά επί των οδών Γαληνου, Εµµ. Μπενάκη & Π.Π. Γερµανού
8. Παιδική χαρά Προσκόπων επί των οδών Βυζαντίου, Καραολή ∆ηµητρίου & Μ.
Κιουρί
9. Πλατεία Λαού επί των οδών Θεοφράστου & Μουδανιών
10. Παιδική χαρά Ροδης επί της οδού Αθανασίου ∆ιάκου
11. Παιδική χαρά επί των οδών Φλογητά & Χρυσοστόµου Σµύρνης
12. Παιδική χαρά επί των οδών Νεύτωνος, Νέλσωνος & Ακτής Ιωνίας
13. Παιδική χαρά επί των οδών Κανάρη & Εθνικής Αντιστίστασης
14. Παιδική χαρά επί των οδών Πλαστήρα Ν. & Μιαούλη Α
15. Παιδική χαρά πλατείας Βλαχερνών
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ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 899.900,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, του εργολαβικού οφέλους, των αναθεωρήσεων
και των απροβλέπτων) και αφορά αποκλειστικά στην κατασκευή του έργου, τυχόν
δε υπόλοιπο µετά τη δηµοπράτηση δεν επανατίθεται στο ∆ήµο για την επέκταση
του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου αλλά δύναται να διατεθεί για τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α.
Το έργο χρηµατοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής
(ΚΑΕ 9779.07.024 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής).
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας λαµβάνει
απόφαση για την αποδοχή της χρηµατοδότησης του έργου και την εγγραφή των
σχετικών πιστώσεων στο κεφάλαιο εσόδων και εξόδων του προϋπολογισµού.
Κάθε πιστοποίηση δαπάνης και λογαριασµός έργου που φέρει την έγκριση
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας συνοδευόµενη από το τιµολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το
νόµο, διαβιβάζεται από το ∆ήµο στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου η Υ.∆.Ε εκδίδει ισόποσο
χρηµατικό ένταλµα πληρωµής επ’ ονόµατι του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας
για την χρηµατοδότηση του έργου.
Η ροή της χρηµατοδότησης θα είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στις σχετικές
διατάξεις της νοµοθεσίας.
Κάθε αύξηση της συµβατικής δαπάνης (πλέον της νόµιµης αναθεώρησης)
που θα προκύψει από Α.Π.Ε. ή συµπληρωµατική σύµβαση, θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας.
ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Η πληρωµή της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε την πρόοδο της.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η µελέτη εκπονήθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας και εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου µε την
υπ. αρ. 256/2015 απόφαση.
Το έργο θα δηµοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας.
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του εφαρµόζονται οι διατάξεις των Ν.1418/84, Ν.3263/04, Π.∆.186/96,
Π.∆.609/85 όπως κωδικοποιήθηκαν µε τον Ν. 3669/08 και ισχύουν σήµερα.
Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ∆ήµος Κερατσινίου-∆ραπετσώνας
θα αναλάβει τη συντήρηση του.
ΑΡΘΡΟ 7 : Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
Οι περιοχές παρέµβασης ανήκουν στο ∆ήµο Κερατσινίου-∆ραπετσώνας βάσει των
παρακάτω κτηµατολογικών αριθµών 050681738001/0/0 (παιδική χαρά πλατείας
Ελευθερίας), 050681723001/0/0 (παιδική χαρά επί των οδών Βοσπόρου, Μυκηνών & Επιδαύρου), 050680938002/0/0 (παιδική χαρά επί των οδών Εµµ. Μπενάκη,Ταϋγέτου & Αµισού), 050450233002/0/0 (παιδική χαρά επί των οδών Μάρκου
Μπότσαρη & ∆ογάνη), 050450139007/0/0 (παιδική χαρά Αµερικανού επί των ο-
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δών Κοντοπούλου, Αναλήψεως & Αργοστολίου), 050681161001/0/0 (παιδική χαρά
πλατείας Βελουχιώτη επί των οδών Φιλιππίδου & Μαυροµιχάλη),
050680327001/0/0 (παιδική χαρά επί των οδών Γαληνου, Εµµ. Μπενάκη & Π.Π.
Γερµανού), 050681160001/0/0 (παιδική χαρά Προσκόπων επί των οδών Βυζαντίου, Καραολή ∆ηµητρίου & Μ. Κιουρί), 050681315001/0/0 (πλατεία Λαού επί των
οδών Θεοφράστου & Μουδανιών), 050450322004/0/0 (παιδική χαρά Ροδης επί
της οδού Αθανασίου ∆ιάκου), 05068148001/0/0 (παιδική χαρά επί των οδών Φλογητά & Χρυσοστόµου Σµύρνης), 050681163001 (παιδική χαρά επί των οδών Νεύτωνος, Νέλσωνος & Ακτής Ιωνίας), 050450332008/0/0 (παιδική χαρά επί των οδών Κανάρη & Εθνικής Αντιστίστασης), 050681511012/0/0 (παιδική χαρά επί των
οδών Πλαστήρα Ν. & Μιαούλη Α.), 050680839001/0/0 (παιδική χαρά πλατείας
Βλαχερνών). Οι παιδικές χαρές στις οποίες θα πραγµατοποιηθούν οι παρεµβάσεις
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο είναι κοινόχρηστοι χώροι. Η χρήση
του χώρου καθορίζεται στα: ΦΕΚ 223/Α/1959, ΦΕΚ 111/∆/1968, ΦΕΚ 436/∆/1978,
ΦΕΚ 1286/∆/1994, ΦΕΚ 724/∆/1990, ΦΕΚ 65/Α/1952, ΦΕΚ 393/Α/1935, ΦΕΚ
650/∆/1986, ΦΕΚ 451/Α/1937, ΦΕΚ96/∆/1992, ΦΕΚ 650/∆/1986 και στα αποσπάσµατα των πινακίδων διανοµής του Υπουργείου Υγείας, για τις δύο παιδικές χαρές
που βρίσκονται στις θέσεις Αργοστολίου-Αναλήψεως-Ραιδεστού και ΦλογητάΒύρωνος-Χρυς. Σµύρνης.
Σε περίπτωση αδυναµίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας
οποιωνδήποτε νοµικών ή πραγµατικών ελαττωµάτων σχετιζοµένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας είτε µε το περιβαλλοντικό και πολεοδοµικό καθεστώς είτε από
µη λήψη των όποιων απαιτουµένων κατά το νόµο αδειών και εγκρίσεων είτε µε άλλα συναφή ζητήµατα, ο ∆ήµος Κερατσινίου-∆ραπετσώνας ευθύνεται κατά το νόµο.
Ο ∆ήµος Κερατσινίου-∆ραπετσώνας είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή
αποζηµιώσεων ή άλλες υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων
προσώπων ελκόντων δικαιώµατα από µία τέτοια αδυναµία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα έξι (36) µήνες . Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί µέχρι
δύο (2) έτη µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων.
Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου προσδιορίζεται σε δώδεκα ( 12 ) µήνες, της
προθεσµίας αρχοµένης από την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου,
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περί δηµοσίων έργων διατάξεων.
Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης παρατίθεται στο παράρτηµα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 9 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Α.
•

•
•

Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει :
Τη χρηµατοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη µελέτη και στη
σύµβαση µε τον ανάδοχο και µέχρι του ποσού των 899.900,00€ ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ) .
Τη συµµετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Την παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου
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•

Β.
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

Την αποστολή από την ∆/νση Αναπτυξιακού προγραµµατισµού των δικαιολογητικών πληρωµής του έργου στη ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας
Αττικής για τις δικές της ενέργειες.
Ο ∆ήµος Κερατσινίου-∆ραπετσώνας αναλαµβάνει :
Τη µέριµνα για την έκδοση των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων
πριν τη δηµοπράτηση του έργου.
Τη δηµοπράτηση, υπογραφή σύµβασης µε τον ανάδοχο και κατασκευή του
έργου σύµφωνα µε τους κανόνες της ισχύουσας νοµοθεσίας και τις ισχύουσες
κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας.
Τον ορισµό τεχνικού υπαλλήλου που θα συµµετέχει στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.
Την υποχρέωση να χρηµατοδοτήσει κάθε επιπλέον δαπάνη µελετών και εργασιών που δεν συµπεριλαµβάνονται στη θεωρηµένη µελέτη και η ανάγκη
τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.
Την υποχρέωση, πριν τη δηµοπράτηση του έργου , να εκτελέσει και να συντηρήσει, όλες τις απαραίτητες εργασίες που προκύπτουν από εγκρίσεις και
αδειοδοτήσεις και πρέπει να προϋπάρχουν της έναρξης του έργου.
Την υποχρέωση επικαιροποίησης της µελέτης πριν τη δηµοπράτηση του έργου.
Τη χρηµατοδότηση του έργου για το υπολειπόµενο ποσό πέραν των
899.900,00 € αν προκύψει µετά τη δηµοπράτηση.
Τη µέριµνα για την αποµάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου,
ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών.
Τις αιτήσεις προς τις ∆ΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την
κατασκευή όλων των απαιτούµενων συνδέσεων µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας.
Τη συµµετοχή εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Τη µέριµνα για αποστολή στη ∆/νση Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής
του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών σε τρία επικυρωµένα (3) αντίγραφα για κάθε πιστοποίηση, προκειµένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι
διαδικασίες πληρωµής.
Τη µέριµνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης µέσω της
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά της,
Να προωθήσει τυχόν αναγκαίες διαδικασίες αρµοδιότητας του ή δυνατότητα
παρέµβασής και γενικότερα να µεριµνά για την οµαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και απορρόφηση των πιστώσεων.
Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου µετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση
και µέχρι την οριστική παραλαβή του.
Τη καθολική µέριµνα, µετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον µέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.
Την υποχρέωση να προσδώσει δηµοσιότητα στη χρηµατοδότηση του έργου
από την Περιφέρεια Αττικής, µέσω ανοικτής εκδήλωσης, ανακοίνωσης στον
τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο, καθώς και µε την τοποθέτηση αναµνηστικής πινακίδας σε εµφανές σηµείο.
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ΑΡΘΡΟ 10 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας προγραµµατικής, συστήνεται όργανο µε την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» µε
έδρα το ∆ήµο Κερατσινίου-∆ραπετσώνας, αποτελούµενη από πέντε (5) µέλη, τα
οποία είναι:
 ∆ύο (2) Περιφερειακοί Σύµβουλοι της Περιφέρειας Αττικής µε τους αναπληρωτές τους, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής.
 Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού
της Περιφέρειας Αττικής µε τον αναπληρωτή του.
 Ένας (1) εκπρόσωπος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της
Περιφέρειας Αττικής µε τον αναπληρωτή του.
 Ένας (1) εκπρόσωπος του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας µε τον αναπληρωτή του.
Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς πρέπει
να κοινοποιήσουν αµφίδροµα τα οριζόµενα από αυτούς µέλη της Κοινής Επιτροπής.
10.1

Αντικείµενο και αρµοδιότητες της Κοινής Επιτροπής

Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση όλων
των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραµµατικής
σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συµβαλλόµενα µέρη για κάθε ζήτηµα
που τυχόν δεν ρυθµίζεται µε την σύµβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
10.1.1 Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της
προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής και ειδικότερα
ενηµερώνεται για κάθε εντολή πληρωµής και συντάσσει σχετικό πρακτικό.
10.1.2 Εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο για
την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της προγραµµατικής σύµβασης
10.1.3 Εισηγείται στους συµβαλλόµενους αιτιολογηµένα µε πρακτικό της, την
παράταση υλοποίησης του αντικειµένου και της χρονικής διάρκειας της
προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής.
10.2 Συνεδριάσεις – Λειτουργία – Αποφάσεις
10.2.1 Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι ένας από τους Περιφερειακούς
Συµβούλους που θα ορισθεί µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.
10.2.2 Η επιτροπή συγκαλείται µετά την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του
προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί
τρεις τουλάχιστον µέρες πριν την ηµεροµηνία συνεδρίασης.
10.2.3 Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα
µέλη της.
10.2.4 Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του ∆ήµου Ζωγράφου και κατά περίπτωση στα Γραφεία της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής.
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10.2.5 Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σε
αυτήν όλα τα µέλη της και αποφασίζει για κάθε θέµα µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκοµένων.
10.2.6 Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης και τήρησης Πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι οι όροι της σύµβασης είναι ουσιώδεις. Καµία τροποποίηση της Σύµβασης δεν γίνεται για το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης της έργασίας.
Για τυχόν απαιτούµενη τροποποίηση σε άλλα σηµεία της Προγραµµατικής
Σύµβασης εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών
και η υπογραφή σχετικής τροποποιητικής σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, που θεωρούνται όλοι σηµαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου, 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.
ΑΡΘΡΟ 13 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
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να επιλύεται
από τα αρµόδια ∆ικαστήρια του Πειραιά.
ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αυτά συµφωνήθηκαν, συνοµολόγησαν 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).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΡΕΝΑ ∆ΟΥΡΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

20

ΑΔΑ: ΩΦ2Σ7Λ7-ΙΧΞ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
1

1

Εγκρίσεις- αδειοδοτήσεις

2

Έγκριση όρωνδηµοσίευση διακήρυξης

3

∆ιαγωνισµός-Εκδίκαση
ενστάσεων

4

Προσυµβατικός έλεγχοςΕλεγκτικό συνέδριο

5

Κατακύρωση-Υπογραφή
Εργολαβικής Σύµβασης

6

Εκτέλεση του ΈργουΒεβαίωση περαίωσης∆ιοικ/κή παραλαβή

7

Τελικές επιµετρήσειςΥποβολή-Έγκριση

8

Χρόνος υποχρεωτικής
συντήρησης του Έργου

9

Οριστική Παραλαβή

10

Έγκριση πρωτ. Οριστικής
Παραλαβής

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1

2

1

1

1
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1

15

1

1
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•

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης την Περιφερειακή Σύµβουλο
κ. Λαµπρίδου Μαρία ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Μεταξά Ειρήνη και τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Καλογεράκο Κυριάκο ως τακτικό µέλος µε αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύµβουλο
κ. Βρύνα Φωτεινή.

Λευκό ως προς τα µέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δήλωσαν οι
Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ. κ. Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα,
Ζαφειρίου Ελένη, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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