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                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 36η 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 390/2011  
 

 Σήµερα 20/12/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00 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. οικ.127960/14-12-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 14/12/2011 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε 
καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους 
Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 5ο  
Έγκριση όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, 
του ∆ήµου Ιλίου και του ∆ήµου Αγ. Αναργύρων – Καµατερού για το έργο 
«∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ Ο∆Ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ», συνολικού προϋπολογισµού 8.600.000  ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α.). 
 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης πενήντα ένα (51) ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Καρακλιούµη Μαρία, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆ήµου 
Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµόπουλος Κων/νος,  Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, 
Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου 
Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός 
Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βασιλάκης Μιχαήλ, 
Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βουδούρης Παναγιώτης, Βούτσης 
Νικόλαος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος 
Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος,    
∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, 
Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας 
Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καραΐνδρου Θάλεια, 
Καραµανλή Άννα, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, 
Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης 
Χρήστος,  Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, 
Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης,  Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μαρούλη Μαρία - 
Χρυσούλα, Μεθυµάκη Άννα,  Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα,  
Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος,  
Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, 
Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, 
Χρήστου Στέφανος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµοπούλου Μαρίνα,   
Αθανασίου Αθανάσιος, Αλεβίζος Περικλής, Αξαρλής Ιωάννης, Βαρεµένος 
Γεώργιος,  Βλάχος Ιωάννης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, 
Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Ιωάννης, 
∆ιάκος Κων/νος, Ερµίδου Γεωργία, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη 
Ηρώ, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καστρινάκης Γεώργιος, 
Κολοβού Ελένη, Λούσκος Παναγιώτης, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης 
Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Ματαράγκας 
Γεώργιος, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Μπένος Ηλίας, 
Παναγούλης Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος, Πλεύρης Αθανάσιος, 
Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Φουντάς 
Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος,   Ψαριανός Γρηγόριος. 
 

 

Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα και κ. Ελένη Σκληβανίτη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Λ. 
Αθανασιάδη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής σχετικά µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 125360/12-12-2011 εισήγηση της 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, που έχει σταλεί µαζί µε την 
πρόσκληση και έχει ως εξής: 
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Έχοντας υπ΄ όψιν : 
1. Τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-  Πρόγραµµα Καλλικράτης και συγκεκριµένα τον Ν. 3852/7-6-
10. 

2.  Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριµένα το Π.∆. 145/27-
12-10 και την µε αρ. 44403/4-11-2011 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 
ΦΕΚ 2494/Β/4-11-2011 «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 

3. Το N 3463/2006  ¨Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων όπως ισχύει σήµερα. 
4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» Ν. 1418/84, 

Π.∆. 609/86 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το Ν. 
2229/94, Π.∆.. 368/94, Ν. 2576/98, 3263/04, κ.λ.π., και όπως 
κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήµερα 

5. Την υπ. αριθ. 30/2009 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Νοµαρχίας 
Αθηνών.  

6. Την υπ. αριθ. 116/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής. 

7. Την υπ. αριθ.  260/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής. 

8. Το υπ. αριθ. 118582/30.11.11 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας 
Περιφέρειας Αττικής  

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Με την 30/2009 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, εντάχθηκε 
στο πρόγραµµα εκτελεστέων έργων της Νοµαρχίας Αθηνών, το έργο: 
«∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ Ο∆Ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ 

ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ». 
Η µελέτη του έργου εκπονήθηκε από τα συµπράττοντα γραφεία 

«Παρασκευόπουλος Μιχαήλ, Παπαδοπούλου Εύα, Παπαδάκης Ευάγγελος, 
Θεοδωρόπουλος Χαράλαµπος», σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για την 
εκπόνηση µελετών και την τήρηση των προδιαγραφών για κάθε κατηγορία 
έργων και εγκρίθηκε από τη Νοµαρχιακή Επιτροπή της Νοµαρχίας Αθηνών 
µε την υπ. αρ. 42/2004 Απόφαση . 

Με την υπ. αριθ. 116/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής και την υπ. αριθ.  260/2011 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, εγκρίθηκε η σκοπιµότητα υποβολής 
πρότασης για χρηµατοδότηση του παραπάνω έργου µε προϋπολογισµό 
11.300.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, στο ΠΕΠ Αττικής στην 
πρόσκληση 30/9-06-2011 και στην κατηγορία πράξεων «Βελτίωση και 
επέκταση των Περιφερειακών Οδικών Αξόνων» (02.23.01.01) µε αρ. πρωτ. 
2074/9-6-2011 (κωδικός πρόσκλησης 30) του άξονα προτεραιότητας (1) : 
«Ενίσχυση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας-Ενέργειας» µε κωδικό 
Θεµατικής Προτεραιότητας – (23) Περιφερειακές-Τοπικές Οδοί, που 
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 

Μετά την επικαιροποίηση της µελέτης για την υποβολή του για 
χρηµατοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, ο συνολικός προϋπολογισµός 
του έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.600.000 € πλέον Φ.Π.Α.  . 

Με το υπ’αριθµ. πρωτ. 118582/30.11.11 έγγραφό της, η Νοµική 
Υπηρεσία Περιφέρειας Αττικής διαβίβασε κατόπιν ελέγχου στην ∆ιεύθυνση 
Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού, θεωρηµένο σχέδιο της Προγραµµατικής 
Σύµβασης. 
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Το έργο θα υποβληθεί για χρηµατοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής 2007-
2013 µετά την υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου Ιλίου και του ∆ήµου Αγ. Αναργύρων - 
Καµατερού. Το έργο θα δηµοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής.  
 

Μετά τα παραπάνω  ε ι σ η γ ο ύ µασ τ ε  
 
Α) Την έγκριση των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου Ιλίου και του ∆ήµου Αγ. Αναργύρων – 
Καµατερού για το έργο «∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ Ο∆Ο 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισµού 
8.600.000 € πλέον Φ.Π.Α.  
B) Να τεθεί υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου η Προγραµµατική 
Σύµβαση και να εξουσιοδοτηθεί ο Περιφερειάρχης για την υπογραφή της. 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει οµόφωνα 

 

1) Εγκρίνει τους όρους της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου Ιλίου και του ∆ήµου Αγ. Αναργύρων – 
Καµατερού για το έργο «∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ Ο∆Ο 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισµού 
8.600.000 € πλέον Φ.Π.Α., που έχει ως εξής:  

 

«  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ Ο∆Ο ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ»  
 
        Στην Αθήνα σήµερα                , ηµέρα             οι  παρακάτω 
συµβαλλόµενοι  
 

1. Η Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα (Συγγρού 15-17 - Τ.Κ. 
11741), όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Περιφερειάρχη Αττικής 
κ. Ιωάννη Σγουρό,   

2. Ο ∆ήµος Ιλίου, νόµιµα  εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο, κ. 
Ζενέτο  Νικόλαο 

3. Ο ∆ήµος Αγ. Αναργύρων - Καµατερού, νόµιµα  εκπροσωπούµενος 
από τον ∆ήµαρχο, κ. Ν. Σαράντη. 

 
      Έχοντας υπόψη: 
1. Τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-  Πρόγραµµα Καλλικράτης και συγκεκριµένα τον Ν. 3852/7-6-
10. 

2.  Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριµένα το Π.∆. 145/27-
12-10 και την µε αρ. 44403/4-11-2011 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 
ΦΕΚ 2494/Β/4-11-2011 «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 

3. Το N 3463/2006  ¨Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων όπως ισχύει σήµερα. 
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4. Τις ισχύουσες διατάξει «περί κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» Ν. 1418/84, 
Π.∆. 609/86 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το Ν. 
2229/94, Π.∆.. 368/94, Ν. 2576/98, 3263/04, κ.λ.π., και όπως 
κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήµερα 

5. Την υπ. αριθ. 116/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής. 

6. Την υπ. αριθ.  260/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής. 

7. Την ………………. απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Ιλίου για την έγκριση 
των όρων της παρούσας. 

8. Την ………………. απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Αγ. Αναργύρων-
Καµατερού για την έγκριση των όρων της παρούσας. 

9. Την υπ’ αριθ.                 πράξη του Ε’ κλιµακίου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.    

 

 Συµφώνησαν 
Να συνάψουν  Προγραµµατική Σύµβαση  , οι όροι της οποίας έχουν ως 
εξής: 
 
Άρθρο 1. Σκοπός- Αντικείµενο της σύµβασης 
     

Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι η εκτέλεση του έργου:                        
«∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ Ο∆Ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ», συνολικού προϋπολογισµού 8.600.000 ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α.).    
Πρώτος  στόχος  του  έργου  είναι  η  κυκλοφοριακή  αποσυµφόρηση  των 
∆ήµων,  Ιλίου,  Αγ.  Αναργύρων-Καµατερού  και  Πετρούπολης  δίνοντας  
τους διέξοδο δια των Λεωφ. Καµατερού και Φυλής στην Αττική Οδό.  Και  οι  
τρεις  ως  άνω  δήµοι  βιώνουν  έντονη  βιοµηχανική  δραστηριότητα  και 
οικιστική  ανάπτυξη  τα  τελευταία  χρόνια,  που  έχει  οδηγήσει  σε  
σοβαρότατα κυκλοφοριακά προβλήµατα.    
∆εύτερον,  το  έργο  αποτελεί  τον  κύριο  όγκο  του  ευρύτερου  σχεδιασµού  
για την άµεση και αποτελεσµατική διασύνδεση όλης της ∆υτικής Αθήνας µε 
την Αττική Οδό και την δηµιουργία εναλλακτικής διόδου πρόσβασης σε 
αυτήν για τους ∆ήµους Περιστερίου, Χαϊδαρίου και Αιγάλεω. Το έργο 
διαµορφώνει την πλατφόρµα  στην  οποία  θα  βασιστεί  το  υπό  µελέτη  
έργο  επί  των  Λεωφ. Καµατερού  και  Φυλής  που  θα  επιτρέψει  την  
πρόσβαση  µεγάλου  όγκου οχηµάτων  στην  Αττική  Οδό.  Με  αυτό  τον  
τρόπο  επιτυγχάνεται  σε  δεύτερο στάδιο  η  κυκλοφοριακή  αποσυµφόρηση  
της  Λεωφόρου  Κηφισού  και  της Λεωφόρου Αθηνών, οδικοί άξονες από 
τους οποίες διέρχεται πολύ µεγάλος κυκλοφοριακός   όγκος   και   οι   οποίοι   
αποτελούν   αναγκαστικές   διόδους καθηµερινής  πρόσβασης  για  
εκατοντάδες  χιλιάδες  κατοίκους  της  Αττικής. Έτσι,   το    έργο    επιταχύνει    
την    ολοκλήρωση    του    Περιφερειακού Συγκοινωνιακού  Σχεδιασµού,  
αποτελεί  καίριο  βήµα  για  την  ανάπτυξη  του συµπληρωµατικού  
περιφερειακού   δικτύου   και   την   προσβασιµότητα   της Περιφερειακής  
Ενότητας  ∆υτικής  Αθήνας  στον  µεγάλο  Περιφερειακό  Άξονα της Αττικής 
Οδού.   
Τρίτον, το έργο αίρει την συγκοινωνιακή αποµόνωση της ∆υτικής Αθήνας και 
την   ανοίγει   εµπορικά   και   αναπτυξιακά   στους   κατοίκους   όλου   του 
Λεκανοπεδίου  και  θέτει  τις  βάσεις  για  την  περαιτέρω  οµαλή  οικιστική  
και επιχειρηµατική ανάπτυξη όλης της περιοχής.   
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Πρόκειται  έργο  διάνοιξης  της  Λεωφόρου  Θηβών  από  την  οδό  Αγίου 
Νικολάου  στο  ∆ήµο  Ιλίου  µέχρι  τη  Λεωφόρο  Φυλής  στο  ∆ήµο  
Καµατερού, µήκους 1675 µέτρων.  
Τα  βασικά  στοιχεία  της  προς  κατασκευή  οδού  αφορούν  διαχωριζόµενη 
κυκλοφορία  µε  νησίδα  πλάτους  4  µέτρων,  δύο  λωρίδες  κυκλοφορίας  
ανά κατεύθυνση και πεζοδρόµια εκατέρωθεν της οδού.  
Το  παράπλευρο  οδικό  δίκτυο  το  οποίο  επίσης  κατασκευάζεται  για  την 
εξυπηρέτηση   των   παρόδιων   απαρτίζεται   από   7   service   roads   (SR) 
εκατέρωθεν  της  κύριας  οδικής  αρτηρίας,  µε  µία  λωρίδα  κυκλοφορίας  
και λωρίδες στάθµευσης.  
Επίσης   προβλέπονται   και   τοπικά   µικρά   έργα   για   την   µηκοτοµική 
αποκατάσταση των συµβαλλόντων οδών.  
Ταυτόχρονα κατασκευάζονται και τα αντίστοιχα έργα αποχέτευσης οµβρίων 
της   οδού   και   ακαθάρτων   στις   παράπλευρες   οδούς,   ως   και   του 
ηλεκτροφωτισµού αυτής.  Επειδή  η  κατασκευαζόµενη  οδός  
διασταυρώνεται  µε  δύο  ρέµατα  στην περιοχή  του  ∆ήµου  Καµατερού  
(Πικροδάφνης  και  Εσχατιά),  προβλέπεται  η κατασκευή αντίστοιχων 
τεχνικών έργων γεφύρωσης των ρεµάτων αυτών.  
 
Άρθρο 2. Τρόπος εκτέλεσης των έργων 
 

Η  µελέτη εκπονήθηκε από συµπράττοντα γραφεία 
«Παρασκευόπουλος Μιχαήλ, Παπαδοπούλου Εύα, Παπαδάκης Ευάγγελος, 
Θεοδωρόπουλος Χαράλαµπος», σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για 
την εκπόνηση µελετών και την τήρηση των προδιαγραφών για κάθε 
κατηγορία έργων και εγκρίθηκε από τη Νοµαρχιακή Επιτροπή της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών. 

Το έργο θα δηµοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη ∆/νση Τεχνικών 
Έργων  της Περιφέρειας Αττικής. Για τη δηµοπράτηση του έργου, την 
εκτέλεση της σύµβασης και τη 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. 
 
Άρθρο 3. Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 
 
Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει: 

• Την εξ ολοκλήρου χρηµατοδότηση του έργου, όπως αυτό θα 
περιγράφεται στη µελέτη και στη σύµβαση  µε τον ανάδοχο και µέχρι 
του ποσού των 8.600.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) . 

• Τη µέριµνα για την έκδοση 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 διοικητική παράδοση του έργου µετά τη σύνταξη της βεβαίωσης 
περαίωσης των εργασιών. 

• Τον ορισµό τεχνικού υπαλλήλου που θα συµµετέχει στην επιτροπή 
διαγωνισµού του έργου. 

• Τον ορισµό τεχνικού υπαλλήλου που θα συµµετέχει στην προσωρινή 
και οριστική παραλαβή του έργου.  
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Β.  Κάθε ένας από τους συµβαλλόµενους δήµους, Ιλιού και Αγ. 

Αναργύρων – Καµατερού αναλαµβάνει: 

• Τον ορισµό τεχνικού υπαλλήλου που θα συνδράµει στην επίλυση 
προβληµάτων που αναφύονται κατά την εκτέλεση του έργου και 
αφορούν θέµατα αρµοδιότητας του κάθε ∆ήµου. 

• 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. 

• Την διοικητική παραλαβή του έργου µετά τη σύνταξη της βεβαίωσης 
περαίωσης των εργασιών. 

• Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου µέχρι την οριστική παραλαβή 
του. 

• Την 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. 

• Τον ορισµό τεχνικού υπαλλήλου που θα συµµετέχει στην προσωρινή 
και οριστική παραλαβή του έργου. 

• 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 της 
περιοχής. 

 
Άρθρο 4. Κοινή επιτροπή 

 
Για την παρακολούθηση  υλοποίησης της σύµβασης αυτής 

συγκροτείται όργανο µε την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή», που αποτελείται 
από τέσσερα (5) άτοµα εκ των οποίων δύο (3) ορίζονται από την Περιφέρεια 
Αττικής, ένα (1) από τον ∆ήµο Ιλίου και ένα (1) από τον ∆ήµο Αγ. 

Αναργύρων – Καµατερού, που ορίζονται αρµοδίως µαζί µε τους 
αναπληρωτές τους αµέσως µετά την υπογραφή της παρούσας.     Πρόεδρος 
της Επιτροπής ορίζεται ένα από τα δύο οριζόµενα από την Περιφέρεια 
Αττικής άτοµα.  
Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής είναι 

• Η παρακολούθηση της τήρησης της προγραµµατικής σύµβασης 

• Η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειµένου της σύµβασης 

• Η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών µε σύνταξη σχετικής 
εκθέσεως που θα συνοδεύει την πιστοποίηση κάθε λογαριασµού και 
η οποία θα βεβαιώνει την υποχρέωση πληρωµής του. 

• Η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών 
σχετικής µε την ερµηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρµογής της  
Η επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την ορθή πορεία εκτέλεσης του 

αντικειµένου της παρούσας και παρεµβαίνει µε υποδείξεις της για την 
αντιµετώπιση των εντοπιζόµενων προβληµάτων. 
Η επιτροπή συγκαλείται από  τον Πρόεδρό της. 
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Άρθρο 5. Χρηµατοδότηση του έργου 
 

Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 µετά την 
ένταξη του στην πρόσκληση 30/9-06-2011 και στην κατηγορία πράξεων 
«Βελτίωση και επέκταση των Περιφερειακών Οδικών Αξόνων» (02.23.01.01) 
µε αρ. πρωτ. 2074/9-06-2011 (κωδικός πρόσκλησης 30) του άξονα 
προτεραιότητας (1): «Ενίσχυση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας -  
Ενέργειας» µε κωδικό Θεµατικής Προτεραιότητας – (23) Περιφερειακές – 
Τοπικές Οδοί, που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Η ροή της 
χρηµατοδότησης του έργου θα είναι σύµφωνη  µε τα οριζόµενα στις σχετικές 
διατάξεις της νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα. 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.600.000 
ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), αφορά αποκλειστικά την κατασκευή του έργου, τυχόν 
δε υπόλοιπο µετά τη δηµοπράτηση δεν επαναδιατίθεται στους ∆ήµους για 
την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου, αλλά δύναται να 
διατεθεί για τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α.. 
 
Άρθρο 6. Ιδιοκτησιακό καθεστώς- Χρήση χώρου 
 

 Οι παρεµβάσεις θα υλοποιηθούν επί της Λεωφόρου Θηβών από την 
οδό Αγίου Νικολάου στο ∆ήµο Ιλίου µέχρι τη Λεωφόρο Φυλής στο ∆ήµο Αγ. 
Αναργύρων-Καµατερού και αρµόδιοι για αυτό είναι οι ∆ήµο Ιλίου και Αγ. 
Αναργύρων-Καµατερού βάσει της ∆17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 (ΦΕΚ 
398/Β’/2007) Απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και της 4422/Ε.Ο./30-08-2007(ΦΕΚ 1787/Β’/06-09-2007) Απόφασης 
του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής.  

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 των οδών είτε µε άλλα συναφή ζητήµατα, οι ∆ήµοι Ιλίου και Αγ. 
Αναργύρων-Καµατερού ευθύνονται κατά νόµον (προς αποζηµίωση κ.λ.π.) 
έναντι της Περιφέρειας Αττικής.  

Επίσης σε αυτή την περίπτωση οι ∆ήµοι Ιλίου και Αγ. Αναργύρων-
Καµατερού είναι οι µόνοι υπεύθυνοι για καταβολή αποζηµιώσεων ή άλλες 
υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων ελκόντων 
δικαιώµατα από µία τέτοια αδυναµία ή καθυστέρηση υλοποίησης του έργου. 
 
Άρθρο 7. Αντισυµβατική συµπεριφορά  –  ρήτρες 

 
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. 
 
Άρθρο 8.  Χρονική διάρκεια της σύµβασης 
 

Η ισχύς της παρούσας σύµβασης  αρχίζει από την υπογραφή της και 
η διάρκειά της ορίζεται σε τρία (3) έτη.  Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί 
µέχρι δύο (2) έτη µε συµφωνία των συµβαλλοµένων.  
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Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου προσδιορίζεται σε πεντακόσιες 
σαράντα (540) ηµερολογιακές ηµέρες, 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. 
 
Άρθρο 9. Τροποποίηση της σύµβασης 
 

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 συµβαλλοµένων µερών και η υπογραφή σχετικού τροποποιητικού 
εγγράφου.  
 
Άρθρο 10 . Ακροτελεύτιο 

 
Η παρούσα σύµβαση αφού διαβάστηκε  και βεβαιώθηκε ως προς το 

περιεχόµενό της, υπογράφεται ως ακολούθως σε  τέσσερα (6) αντίτυπα, 
από τα οποία κάθε συµβαλλόµενος θα λάβει δύο (2). 

 
    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                    
ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ       

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΙΛΙΟΥ 

 

 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΖΕΝΕΤΟΣ  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΣΑΡΑΝΤΗΣ » 
  
 
2) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ι. Σγουρό για την υπογραφή 
της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης. 

 
 
 

 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ     
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