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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 193/2016
Σήµερα 02/6/2016 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. 101467/27-5-2016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 27-5-2016 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς
Συµβούλους.
Θέµα 4ο Η.∆.
Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων – Καµατερού
για το έργο
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 22.10.2015»
προϋπολογισµού 1.081.300,81 ευρώ (πλέον του Φ.Π.Α.).
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα επτά (87) 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 κ. ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Χατζηπέρος Παναγιώτης
(Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
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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 Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς
Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης
Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆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, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος,
Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία,
Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία,
Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης,
Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη,
Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού
Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή,
Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, 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,
Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία,
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα,
Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία,
Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Απόντες:
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γαβρίλης Γεώργιος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Βρύνα Φωτεινή, Γιάµαλη Αναστασία, ∆ανιά Νικολέττα,
Καµάρας Παύλος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κουκά Μαρίνα,
Κωστόπουλος Νικόλαος, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος,
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα,
Ροκοφύλλου Άννα, Χαρδαλιάς Νικόλαος.
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. Ευαγγελία Αποστολάκη,
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
Παπαδηµητρίου Ευτυχία και Σωτηροπούλου Ευαγγελία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Σπ. Τζόκα, ο οποίος
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 51359/30-52016 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας
Αττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:
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Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Καλλικράτης)», όπως οι παρ.
1α και 5 αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ Α΄ 85).
2. Το N. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήµερα.
3. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δηµοσίων έργων» όπως
κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α – 18/06/2008) και ισχύουν
σήµερα.
4. Το άρθρο 47 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/14-4-2014).
5. Την υπ’ αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.
της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β – 04/11/2011).
6. Το υπ’ αριθµ. 44298/15-03-2016, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Αττικής.
7. Την υπ’ αριθµ. 99/22-03-2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίων
Αναργύρων - Καµατερού σχετικά µε την αποδοχή της µελέτης του έργου.
8. Το υπ΄αριθµ. 7286/21-03-2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων του
∆ήµου Αγίων Αναργύρων – Καµατερού.
9. Τις υπ’ αριθµ. 369/2015 και 1/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής σχετικές µε την έγκριση του Προγράµµατος Εκτελεστέων
Έργων έτους 2016 και του Προϋπολογισµού έτους 2016 της Περιφέρειας
Αττικής αντίστοιχα.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το έργο µε τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ
22.10.2015» εντάχθηκε στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων και στον
Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016 µε τις υπ. αρ. 369/2015 και
1/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής αντίστοιχα,
προϋπολογισµού 1.081.300,81 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α. (συµπεριλαµβανοµένων
εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απρόβλεπτων).
Η µελέτη του έργου εκπονήθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αγίων Αναργύρων - Καµατερού και εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την
υπ’ αρ. 99/2016 (Α∆Α: ΩΘ∆ΙΩ62-8ΜΞ) απόφαση του.
Το έργο θα δηµοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων – Καµατερού. Μετά την οριστική παραλαβή του
έργου ο ∆ήµος θα αναλάβει και τη συντήρηση του.
Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ
9781.03.021 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής) και αφορά στις
εργασίες ανακατασκευής οδών οι οποίες υπέστησαν ζηµιές από τις πληµµύρες
όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 της σχετικής προγραµµατικής σύµβασης. Η ροή
της χρηµατοδότησης θα είναι σύµφωνη µε την πρόοδο του έργου και µε τα
οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα.
Μετά τα παραπάνω,
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1. Την Έγκριση σύναψης και όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ
Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Αναργύρων - Καµατερού για το έργο :
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ
22.10.2015» προϋπολογισµού 1.081.300,81 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α., η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας εισήγησης.
2. Τον ορισµό δύο µελών του Περιφερειακού Συµβούλιου, το ένα εκ των οποίων
ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής καθώς και των νόµιµων αναπληρωτών τους
για τη συµµετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
 Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων – Καµατερού, για το έργο :
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 22.10.2015»
προϋπολογισµού 1.081.300,81 ευρώ (πλέον του Φ.Π.Α.), η οποία έχει ως εξής :
«Στην Αθήνα σήµερα
συµβαλλόµενοι:

ηµέρα

……………,

………….

οι

παρακάτω

1. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού),
που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόµιµα από
την Περιφερειάρχη Αττικής κα. Ειρήνη ∆ούρου.
2. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ήµος Αγίων Αναργύρων - Καµατερού»
(Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού), που εδρεύει στους Αγίους Ανάργυρους Αττικής, Λεωφ.
∆ηµοκρατίας 61, Τ.Κ. 13561 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ.
Νικόλαο Σαράντη.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Καλλικράτης)», όπως οι παρ.
1α και 5 αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ Α΄ 85).
2. Το N. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήµερα.
3. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δηµοσίων έργων» όπως
κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α – 18/06/2008) και ισχύουν
σήµερα.
4. Το άρθρο 47 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/14-4-2014).
5. Την υπ’ αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.
της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β – 04/11/2011).
6. Το υπ’ αριθµ. 44298/15-03-2016, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Αττικής.
4
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7. Την υπ’ αριθµ. 99/22-03-2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίων
Αναργύρων - Καµατερού σχετικά µε την αποδοχή της µελέτης του έργου.
8. Τα υπ΄αριθµ. 32351/18-11-2015, 5318/26-02-2016 και 10467/26-04-2016
έγγραφα του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων - Καµατερού µε τα οποία µας
διαβιβάστηκαν η µελέτη και λοιπά συµπληρωµατικά στοιχεία για το έργο.
9. Τις υπ’ αριθµ. 369/2015 και 1/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής σχετικές µε την έγκριση του Προγράµµατος Εκτελεστέων
Έργων έτους 2016 και του Προϋπολογισµού έτους 2016 της Περιφέρειας
Αττικής αντίστοιχα.
10. Την υπ’ αριθµ. ………..……..… Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.
11. Την υπ’ αριθµ. …………….….. Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίων
Αναργύρων - Καµατερού για την έγκριση των ειδικότερων όρων της
παρούσας.
12. Την υπ’ αριθµ. ……………..…… πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ














Άρθρο 1: Περιεχόµενα της σύµβασης
Άρθρο 2: Σκοπός και αντικείµενο της σύµβασης
Άρθρο 3: Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής του έργου
Άρθρο 4: Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση του έργου
Άρθρο 5: Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης του έργου
Άρθρο 6: Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου
Άρθρο 7: Χρονική διάρκεια της σύµβασης – Χρονοδιάγραµµα του έργου
Άρθρο 8: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
Άρθρο 9: Σύσταση και ρόλος της Κοινής Επιτροπής
Άρθρο 10: Τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης
Άρθρο 11: Αντισυµβατική συµπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες
Άρθρο 12: Επίλυση διαφωνιών
Άρθρο 13: Τελικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η εκτέλεση των απαιτούµενων
εργασιών για την κατασκευή του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 22.10.2015»
προϋπολογισµού 1.081.300,81 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α.
Αφορά στην ανακατασκευή οδοστρωµάτων (σκυροδετηµενων ή
ασφαλτοστρωµένων) και πεζοδροµίων οδών του ∆ήµου, τα οποία λόγω φθορών
που υπέστησαν από τις τελευταίες πληµµύρες έχουν καταστεί δυσλειτουργικά,
στην κατασκευή τοιχίων τα οποία κατέρρευσαν ή απαιτούνται για λόγους
αντιστήριξης πρανών καθώς και σε παρεµβάσεις βελτίωσης της ικανότητας των
οδών για την απορροή των οµβρίων υδάτων µε διόρθωση των λανθασµένων
κλίσεων µε στόχο την άµβλυνση των πληµµυρικών φαινοµένων.
Με τη συγκεκριµένη παρέµβαση θα γίνει ανακατασκευή σκυροδετηµένων
οδών µήκους 1.616,50 µ. , ασφαλτοστρωµένων οδών µήκους 1.873,95 µ. ,
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πεζοδροµίων µήκους 3.500,05 µ. και τοιχείων συνολικού µήκους 90,00 µ.,
σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 95/15 µελέτη του έργου, όπως εγκρίθηκε µε την 99/2016
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καµατερού.
Η Τεχνική Περιγραφή της µελέτης του έργου αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης (παράρτηµα ΙΙ).
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων του
∆ήµου µε τη βελτίωση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την
µείωση των λειτουργικών προβληµάτων συγκεκριµένων περιοχών που οφείλονται
σε πληµµυρικά φαινόµενα.
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής του έργου είναι τµήµατα του οδικού δικτύου
του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων – Καµατερού, εντός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού
σχεδίου, τα οποία υπέστησαν φθορές λόγω πληµµυρών.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.081.300,81 ευρώ
πλέον του Φ.Π.Α., αφορά αποκλειστικά την εκτέλεση του έργου, τυχόν δε
υπόλοιπο µετά τη δηµοπράτηση δεν επαναδιατίθεται για την επέκταση του έργου
ή για την εκτέλεση άλλου έργου, αλλά δύναται να διατεθεί αποκλειστικά και µόνο
ως συµπλήρωση σε τυχόν επιγενόµενη αύξηση του Φ.Π.Α. άνω του ποσοστού
23%.
Το έργο χρηµατοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής
(ΚΑΕ 9781.03.021 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής).
Κάθε πιστοποίηση δαπάνης και λογαριασµός έργου που φέρει την έγκριση
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων - Καµατερού
συνοδευόµενη από το τιµολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από
το νόµο, διαβιβάζεται από το ∆ήµο στην αρµόδια ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
της Περιφέρειας Αττικής.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου η Υ.∆.Ε εκδίδει ισόποσο
χρηµατικό ένταλµα πληρωµής επ’ ονόµατι του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων Καµατερού για την χρηµατοδότηση του υπόψη έργου.
Η ροή της χρηµατοδότησης θα είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στις σχετικές
διατάξεις της νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα.
Κάθε αύξηση της συµβατικής δαπάνης (πλέον της νόµιµης αναθεώρησης),
που θα προκύψει από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) ή
συµπληρωµατική σύµβαση θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του ∆ήµου
Αγίων Αναργύρων - Καµατερού.
ΑΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα δηµοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από την ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων - Καµατερού
Σε περίπτωση µη τήρησης ή πληµµελούς τήρησης από τον ∆ήµο Αγίων
Αναργύρων - Καµατερού των εφαρµοζόµενων διατάξεων για την εν λόγω
ανάθεση, δεν δηµιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε
βάρος της Περιφέρειας Αττικής για τη χρηµατοδότηση του έργου.
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Σε καµία περίπτωση η Περιφέρεια Αττικής δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου
του έργου ή άλλων προσώπων ελκόντων δικαιώµατα από αυτόν ή άλλων
προσώπων µετασχόντων στη σχετική διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης
εκτέλεσης του έργου. Εφ’ όσον, πάντως, από µια τέτοια αιτία, αναγόµενη σε
υπαιτιότητα του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων - Καµατερού, επηρεάζεται η οµαλή
εξέλιξη της προγραµµατικής σύµβασης, η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί αξιώσεις
αποζηµίωσης έναντι του ∆ήµου Αναργύρων - Καµατερού και µπορεί να
αναζητήσει από τον ∆ήµο Αναργύρων - Καµατερού ποσά ήδη καταβληθέντα στο
πλαίσιο της προγραµµατικής σύµβασης.
Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων Καµατερού θα αναλάβει τη συντήρησή του.
ΑΡΘΡΟ 6 : Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Το έργο θα υλοποιηθεί σε οδούς ευθύνης του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων –
Καµατερού οι οποίες βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου
σύµφωνα µε το έγγραφο υπ. αρ. 7286/21-03-2016 της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων – Καµατερού.
Σε περίπτωση αδυναµίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας
οποιονδήποτε νοµικών ή πραγµατικών ελαττωµάτων σχετιζοµένων είτε µε το
καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό και πολεοδοµικό καθεστώς, είτε
µε άλλα συναφή ζητήµατα, είτε από µη λήψη των όποιων απαιτουµένων κατά
νόµο αδειών και εγκρίσεων, ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων - Καµατερού ευθύνεται
κατά νόµο έναντι της Περιφέρειας Αττικής.
Ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων - Καµατερού 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.
Ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων - Καµατερού είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των
όποιων αξιώσεων τρίτων σχετιζοµένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη
χρήση των χώρων παρέµβασης είτε µε τη µη λήψη όλων των κατά νόµο
απαιτουµένων αδειών και εγκρίσεων.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η
διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) µήνες. Η σύµβαση µπορεί να
παραταθεί µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων ειδικώς αιτιολογηµένης, ως
προς τους λόγους που επιβάλλουν την παράταση.
Ο χρόνος για την αποπεράτωση 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 8 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει :
•

Τη χρηµατοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη µελέτη και µέχρι
του ποσού του 1.081.300,81 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α.
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•

Τη συµµετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Β. Ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων - Καµατερού αναλαµβάνει :
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

Τη µέριµνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση όλων των απαιτούµενων
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων.
Τη δηµοπράτηση, υπογραφή σύµβασης µε τον ανάδοχο και κατασκευή του
έργου σύµφωνα µε τους κανόνες των δηµοσίων έργων και τις ισχύουσες κάθε
φορά τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας.
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.
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.
Τη συµµετοχή εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από
υπάλληλό του.
Τη µέριµνα για αποστολή στην αρµόδια ∆/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.
Τις αιτήσεις προς τις ∆ΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την
κατασκευή όλων των απαιτούµενων συνδέσεων µε τα δίκτυα κοινής
ωφελείας.
Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου µετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση
και µέχρι την οριστική παραλαβή του.
Τη µέριµνα για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.
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 ή ανακοίνωσης στον
τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο, καθώς και µε την τοποθέτηση
αναµνηστικής πινακίδας σε εµφανές σηµείο.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΣΤΑΣΗ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας συνίσταται
Κοινή Επιτροπή, µε έδρα τα γραφεία του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων - Καµατερού,
αποτελούµενη από πέντε (5) µέλη, τα οποία είναι:
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 ∆ύο (2) Περιφερειακοί Σύµβουλοι Αττικής µε τις/τους αναπληρώτριες/τές
τους, η/ο µία/ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής.
 Μία/Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού & Υποδοµών της Περιφέρειας Αττικής µε την/τον
αναπληρώτρια/τή της/του.
 Μία/Ένας (1) εκπρόσωπος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού
της Περιφέρειας Αττικής µε την/τον αναπληρώτρια/τή της/του.
 Μία/Ένας (1) εκπρόσωπος του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων - Καµατερού µε
την/τον αναπληρώτρια/τή της/του.
Οι δύο Περιφερειακοί Σύµβουλοι ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους
κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς πρέπει
να κοινοποιήσουν αµφίδροµα τα οριζόµενα από αυτούς µέλη της Κοινής
Επιτροπής.
9.1

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.
Ειδικότερα:
9.1.1 Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της
προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής και ειδικότερα
ενηµερώνεται για την κάθε εντολή πληρωµής και συντάσσει σχετικό
πρακτικό.
9.1.2 Εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο για
την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της προγραµµατικής
σύµβασης.
9.1.3 Εισηγείται στους συµβαλλόµενους αιτιολογηµένα µε πρακτικό της, την
παράταση υλοποίησης του αντικειµένου και της χρονικής διάρκειας της
προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής.
9.1.4 Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι µια/ένας από τις/τους
Περιφερειακούς Συµβούλους που θα ορισθεί µε τη/τον νόµιµη/µο
αναπληρώτρια/τή της/του, κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής.
9.1.5 Η επιτροπή συγκαλείται µετά την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη
της/του προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να
επιδοθεί τρεις τουλάχιστον µέρες πριν την ηµεροµηνία συνεδρίασης.
9.1.6 Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα
µέλη της.
9.1.7 Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων Καµατερού και κατά περίπτωση στα Γραφεία της ∆/νσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής.
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9.1.8 Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τα 3/5 των µελών της
και αποφασίζει για κάθε θέµα µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
παρόντων µελών της.
9.1.9 Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης και τήρησης Πρακτικών εκτελεί
υπάλληλος του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων - Καµατερού.
ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι οι όροι της σύµβασης είναι ουσιώδεις. Καµία τροποποίηση της
Σύµβασης δεν γίνεται για το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
Για τυχόν απαιτούµενη τροποποίηση σε άλλα σηµεία της Προγραµµατικής
Σύµβασης εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών
και η υπογραφή σχετικού τροποποιητικού εγγράφου, ειδικώς αιτιολογηµένης
αναφορικά µε τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – 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.
ΑΡΘΡΟ 12 : 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.
ΑΡΘΡΟ 13 : 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
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΡΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 22.10.2015»

1
Eγκρίσεις - αδειοδοτήσεις

Έγκριση όρων δηµοσίευση διακήρυξης
∆ιαγωνισµός - εκδίκαση
ενστάσεων
Κατακύρωση - Υπογραφή
εργολαβικής σύµβασης
Εκτέλεση έργου Βεβαίωση Περαίωσης ∆ιοικητική Παραλαβή
Τελικές Επιµετρήσεις Υποβολή - Έγκριση
Χρόνος υποχρεωτικής
συντήρησης του έργου

Οριστική παραλαβή

Έγκριση πρωτοκόλου
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 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 … Μήνες

5

5

3

3

3

3

4

4

12

12

2

2

15

15

2

2

2

2

48
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 95/15 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην ανακατασκευή οδών του ∆ήµου, οι
οποίες λόγω των φθορών που υπέστησαν από τις τελευταίες πληµµύρες έχουν καταστεί
δυσλειτουργικές, στην κατασκευή τοιχείων τα οποία κατέρρευσαν ή απαιτούνται για
λόγους αντιστήριξης πρανών, καθώς και σε παρεµβάσεις βελτίωσης που αποσκοπούν
στην άµβλυνση των πληµµυρικών φαινοµένων.
Οι σκυροδετηµένοι δρόµοι που αφορούν την συγκεκριµένη µελέτη
αναφέρονται στο πίνακα που ακολουθεί.

ΑΙΟΛΟΥ

Τ ΕΡ ΜΑ ΚΑΡΥΣΤ ΟΥ

Ο∆ΟΣ

ΚΑΡ ΥΣΤ ΟΥ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΜΥΚΑΛΗΣ
Ι. ΜΕΤ ΑΞΑ (ΣΚΑΛΑ)
Ι. ΜΕΤ ΑΞΑ
ΑΓ. ΣΠΥΡ Ι∆ΩΝΟΣ
ΑΒΕΡ ΩΦ
ΚΗΦΙΣΣΟΥ
ΑΘΩΝΟΣ
ΠΑΡ .ΒΟΣΠΟΡ ΟΥ
ΑΙΜ.∆ΑΦΝΗΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΦΑΙΑΚΩΝ
ΣΥΝΤ ΑΓΜΑΤ ΟΣ
ΚΛΕΟΠΑΤ ΡΑΣ
ΚΛΕΟΠΑΤ ΡΑΣ(Κ.Π. 1085)

ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ ΑΣ

ΣΩΚΡΑΤ ΟΥΣ

ΠΑΠΑΓΟΥ

Τ ΕΡΜΑ ΜΑΒΙΛΗ

ΑΝΩΤ ΕΡ Ο ΣΗΜΕΙΟ

ΜΗΚΟΣ 50Μ

ΠΑΠΑΓΟΥ

50Μ ΠΡ ΟΣ ΚΑΜΑΤ ΕΡ ΟΥ

ΚΑΠΟ∆ΙΣΤ Ρ ΙΟΥ

ΑΦΡ Ο∆ΙΤ ΗΣ

ΓΛΗΝΟΥ

Ρ ΟΪ∆Η

ΚΑΜΑΤ ΕΡ ΟΥ

ΧΑΡ . Τ Ρ ΙΚΟΥΠΗ

∆Ω∆ΩΝΗΣ

ΜΑΒΙΛΗ

ΑΘΩΝΟΣ

ΒΟΣΠΟΡ ΟΥ

ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤ ΙΟΥ

ΑΡ ΚΑ∆ΙΟΥ

ΖΕΡ ΒΑ

ΩΡ ΩΠΟΥ

(ΚΑΥΚΑΣΟΥ)
ΣΥΝΤ ΑΓΜΑΤ ΟΣ

ΣΕ ΟΛΟ Τ Ο ΜΗΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΑΥΣΙΜΑΧΟΥ)

ΦΑΙΑΚΩΝ

ΠΑΠΑΓΟΥ

ΘΗΡ ΑΣ

ΗΡ ΑΚΛΕΙΑΣ

ΜΗΚΟΣ 66Μ

ΣΑΡ ΑΝΤ ΑΠΟΡ ΟΥ (Ο.Τ 26-Ο.Τ 24)

ΑΡ Ρ ΙΑΝΟΥ

Λ.ΚΑΜΑΤ ΕΡ ΟΥ

ΣΑΡ ΑΝΤ ΑΠΟΡ ΟΥ (Ο.Τ 42-Ο.Τ 43)

Λ.ΚΑΜΑΤ ΕΡ ΟΥ

ΜΗΚΟΣ 51Μ

∆ΟΞΗΣ

ΜΗΚΟΣ 50Μ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

∆ΟΞΗΣ

ΜΗΚΟΣ 42Μ

ΒΥΖΑΝΤ ΙΟΥ

ΒΟΣΠΟΡ ΟΥ

ΒΑΛΕΣΤ ΝΟΥ&P ARKING

ΨΑΡ ΩΝ

∆ΟΞΗΣ

ΜΗΚΟΣ 50Μ

ΠΕΛΛΗΣ

ΠΑΤ ΜΟΥ(Ρ ΕΜΑ)

Λ.ΦΥΛΗΣ

ΓΡ .ΑΥΞΕΝΤ ΙΟΥ

ΑΙΜ. ∆ΑΦΝΗΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Για την αποκατάσταση των βλαβών των δύσκαµπτων οδοστρωµάτων θα γίνει
αντικατάσταση της επίστρωσης του σκυροδέµατος, των συγκεκριµένων οδών.
Μετά την καθαίρεση των κατεστραµµένων τµηµάτων και τη µεταφορά και
αποµάκρυνση των προϊόντων της εκσκαφής, ακολουθεί η διαδικασία διάστρωσης
µε σκυρόδεµα.
Στους νέους δρόµους θα προηγηθεί διάστρωση βάσης πάχους 10 εκ.
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Οι δρόµοι θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα C16/20. H πλάκα του
σκυροδέµατος πάχους 12 εκ θα εδρασθεί στη βάση πάχους 10 εκ. O οπλισµός
της θα είναι δοµικό πλέγµα T131. Το πολύ κάθε 10 µέτρα θα κατασκευαστούν
αρµοί διαστολής πλάτους 2 εκ. και βάθους 12 εκ. Στη συνέχεια οι αρµοί θα
σφραγιστούν µε ασφαλτοµαστίχη.
Στα άκρα των οδών θα κατασκευαστεί εγκάρσια ενισχυµένη ζώνη 060*0,30,
προς αποφυγή φαινοµένων ερπυσµού και παραµορφώσεων.
Η ανάγκη παρέµβασης στις ασφαλτοστρωµένους οδούς κρίνεται επιτακτική,
λόγω ρηγµατώσεων και αποκολλήσεων τµηµάτων των οδών συνεπεία της
πληµµύρας,καθώς επίσης της αδυναµίας απορροής των οµβρίων υδάτων σε
τµήµατα οδών µε λανθασµένη κλίση.
Οι ασφαλτοστρωµένοι δρόµοι που αφορούν στην συγκεκριµένη µελέτη
αναφέρονται στο πίνακα που ακολουθεί.

Ο∆ΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Σ.ΤΡΙΚΟΎΠΗ
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΑΠΟ
Αργυροκάστρου
Αττάλου
Βούρβαχη
Λ. ∆ηµοκρατίας
Σπ. Λούη
Σπ. Λούη

ΕΩΣ
Παραµυθιάς
τερµα
Χαρ. Τρικούπη
Κων/πόλεως
Παπαρηγοπούλου
Παπαρηγοπούλου

Οι εργασίες συνίστανται στην εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών που
πρέπει να γίνουν µε απόλυτη ακρίβεια ως προς τα υψόµετρα ώστε να
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη απορροή οµβρίων
Θα ακολουθήσει ισοπέδωση της σκάφης και η κατασκευή από σκυρόδεµα
των ρείθρων εγκιβωτισµού σε διαστάσεις 0.25 χ 0.25. Αφού επαναληφθεί η
ισοπέδωση και καθαρισµός της σκάφης θα γίνει η κατασκευή της βάσης από
θραυστό υλικό (3Α) σε πάχος 10 εκ.
Η συµπίεση του υλικού θα γίνει µε µεγάλη προσοχή αφού µε την εργασία
αυτή θα εξασφαλισθούν οι κατά µήκος και πλάτος κλίσεις της οδού και το τελικό
πάχος του ασφαλτικού τάπητα που καθορίζεται σε 5 εκατοστά.
Μετά την κατασκευή της βάσης θα ακολουθήσει η ασφαλτική προεπάλειψη και
τέλος η τελική ασφαλτική επίστρωση για την οποία πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη
προσοχή ώστε να εξασφαλισθεί η οµαλή και χωρίς ρωγµές επιφάνεια του
οδοστρώµατος.
Οι δρόµοι µετά το πέρας των εργασιών θα παραδίδονται καθαροί και
απαλλαγµένοι από τυχόν προϊόντα εκσκαφών ή καθαιρέσεων και πλήρως
αποκαταστηµένοι στα σηµεία που πιθανώς προκλήθηκαν κάποιες ζηµιές από τις
παραπάνω παρεµβάσεις.
Τα πεζοδρόµια που αφορούν στην συγκεκριµένη µελέτη αναφέρονται στο
πίνακα που ακολουθεί.
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Ο∆ΟΣ

Λ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟ
Αργυροκάστρου
Αττάλου
Σκουφά Ο.Τ4
Βούρβαχη
Λ. Καµατερού
Σύµης

ΕΩΣ
Παραµυθιάς
τερµα
ΓρΛαµπράκηΟΤ6α
Χαρ. Τρικούπη
15Μ
Γούναρη

Λ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Λογοθέτη

Γούναρη

Λ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Φλωρίνης
Θάσου
Λ. ∆ηµοκρατίας Κων/πόλεως
Σπ. Λούη
Παπαρηγοπούλου
Σπ. Λούη
Παπαρηγοπούλου

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ
Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Σ.ΤΡΙΚΟΎΠΗ
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Οι εργασίες συνίστανται στην εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών, θα
ακολουθήσει ισοπέδωση της σκάφης και η τοποθέτηση των προχύτων κρασπέδων
από σκυρόδεµα, όπου δεν υπάρχουν, που θα στερεωθούν και θα αρµολογηθούν
µε σκυρόδεµα.
Αφού επαναληφθεί η ισοπέδωση και καθαρισµός της σκάφης θα γίνει η
επίχωση µε θραυστό υλικό 3Α και η κατασκευή της βάσης µε άοπλο σκυρόδεµα
πάχους 10 εκ. Μετά την κατασκευή της βάσης θα ακολουθήσει η πλακόστρωση
των πεζοδροµίων µε τοποθέτηση πλακών και αρµολόγησης τους.
Σε όλα τα υπό κατασκευή πεζοδρόµια θα γίνει η τοποθέτηση πλακών τύπου
΅καρεδάκι΅ χρώµατος ανοικτό γκρί και οδεύσεις τυφλών σε απόσταση τουλάχιστον
0,50µ από τη ρυµοτοµική. Ειδικότερα δε οι διασταυρώσεις θα διαµορφωθούν για
πρόσβαση ατόµων µε ειδικές ανάγκες .
Τέλος η Τεχνική Περιγραφή αφορά και στην κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στην
∆. Κ Καµατερού.
Συγκεκριµένα στην οδό ∆αιδάλου στο Ο.Τ. 254 (όριο του ∆ήµου)
παρουσιάζεται κατάπτωση χωµάτινων όγκων από την επικλινή υπερκείµενη
δασική έκταση, κατά την απορροή των οµβρίων υδάτων,
προκαλώντας
καταστροφές στις όµορες κατοικίες και αδύνατη την πρόσβαση.
Στην οδό Β. Γεωργίου Ο.Τ 37 προκλήθηκε κατάρρευση τµήµατος τοίχου από
την γωνία της οδού Καµατερού και για µήκος 15,00 µέτρα, µε παράλληλη
κατάρρευση του πεζοδροµίου στο ανάντι τµήµα ύψους 3,00 µέτρων, επί της οδού
Β. Γεωργίου.
Η συγκεκριµένη κατασκευή συνίστανται
σε τµηµατική εκσκαφή και
σκυροδέτηση τµηµάτων τοιχίου, µε ταυτόχρονη κατάλληλη αντιστήριξη των
πρανών.
Αρχικά θα γίνει κατασκευή των ξυλοτύπων τέτοιας αντοχής ώστε να µπορούν
να παραλάβουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία (ακόµη και
καταιγίδας), χωρίς καµιά παραµόρφωση και υποχώρηση του καλουπιού.
Συγχρόνως θα τοποθετηθεί χαλύβδινος οπλισµού κατηγορίας Β500c, και θα
γίνει άµεση διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25.
Η
συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε
1.330.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% .

14

ΑΔΑ: 70ΠΣ7Λ7-36Φ

 Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, τον Περιφερειακό
Σύµβουλο κ. ∆ηµάκο ∆ηµήτριο ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του,
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. ∆ανιά Νικολέττα και τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ.
Καράµπελα Κων/νο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του, την Περιφερειακή
Σύµβουλο κ. ∆ήµου Σταυρούλα.
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ. κ. Μανουσογιαννάκης Ιωάννης,
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Ζαφειρίου Ελένη, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης,
Πατσαβός Παναγιώτης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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