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∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
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Συνεδρίαση 3η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 24/2014  
 
 Σήµερα 23/01/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε 
τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του 
Υπουργείου  Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. 
πρωτ. οικ. 11416/17-01-2014 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα 
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 17/01/2014 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 
 

Θέµα 1ο  
Έγκριση σκοπιµότητας και έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής 
σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Κρωπίας για το 
έργο «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισµού 1.473.966,95 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.). 
 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εβδοµήντα τριών (73) παρόντων 
Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης 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, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, 
Κατσικάρης ∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆ήµου Σταυρούλα. 
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Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη  
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγαλοπούλου – Πετράκου Ευαγγελία, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος 
Παναγιώτης,  Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου 
Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αµανατίδης Νικόλαος, 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής 
Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα,  
Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς ∆ηµήτριος,  Βασιλάκη Ειρήνη, Βασιλάκης 
Μιχαήλ,  Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης 
Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός 
Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γούδης Χρήστος, 
∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος 
Κων/νος,  Επιτροπάκης Εµµανουήλ,  Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς 
Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος,  Ζερβάκη Ηρώ, 
Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, 
Καπάταης Χρήστος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα,  Καστρινάκης 
Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος 
Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κυπραίος 
∆ηµήτριος, Κυπριανίδου  Ερµιόνη,  Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης 
Άγγελος, Μανιάτης Καλλικράτης,  Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μανώλης 
Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Ματαράγκας 
Γεώργιος,  Μεθυµάκη Άννα, Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Παναγούλης 
Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πολυζωγόπουλος 
Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων 
Σπυρίδων, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, 
Χάγιος Άγγελος. 
 
Απόντες: 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στέφανος Χρήστου. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµόπουλος Κων/νος, Αναγνώστου Αικατερίνη, Βαρεµένος Γεώργιος, 
Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, Ηλίας 
Ιωάννης, Καραθάνος Χαράλαµπος, Κικίλιας Βασίλειος, Κουρούσης 
Χρήστος, Λούσκος Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος 
Παναγιώτης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - 
Χρυσούλα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, 
Πλεύρης Αθανάσιος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος 
Γεώργιος, Τσιρίδης Γεώργιος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής Πάνθη ∆ούκα και Σταυρούλα Καπελούζου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 188841/25-06-2013 εισήγηση του 
Περιφερειακού Συµβούλου κ. Λ. Αθανασιάδη, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την 
πρόσκληση και έχει ως εξής: 
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Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
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 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 από 16/6/2010 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και του ∆ήµου Κρωπίας. 

6. Την Τροποποιητική της ως άνω Προγραµµατικής Σύµβασης. 
7. Την υπ’ αριθ. 202/2012 πράξη του Ε΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, σύµφωνα µε την οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο απέχει από 
τον έλεγχο νοµιµότητας της ανωτέρω τροποποιητικής σύµβασης (υπό 
6) για τον λόγο ότι  δεν υπεβλήθη στον ίδιο έλεγχο και η αρχική (υπό 
5) σύµβαση. 

8. Το υπ΄αρ. 95348/801/10-07-2012 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π. 
Ε. Ανατολικής Αττικής 

9. Το υπ΄αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ∆ΣΠ/∆ΙΠ∆/111737/3797/214/24-10-2012 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & 
Αθλητισµού 

10. Το υπ. αριθ. 168186/1225/17-11-2012 έγγραφο της Νοµικής 
Υπηρεσίας Π. Ε. Ανατολικής Αττικής. 

 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

 Η µελέτη του εν λόγω έργου εγκρίθηκε µε την αριθµ. 160/2010 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κρωπίας και η υπ’ αρ. 
993/2009 οικοδοµική άδεια εκδόθηκε στις 10-08-2009 από την Πολεοδοµία 
Μαρκοπούλου. 
 Με την   υπ’ αριθ. 143/31-5-2010 απόφαση του Νοµαρχιακού 
Συµβουλίου Ανατολικής Αττικής αποφασίστηκε η  σύναψη Προγραµµατικής 
Σύµβασης µεταξύ της Ν.Α.Α.Α. και του ∆ήµου Κρωπίας για την υλοποίηση 
του παραπάνω έργου, προϋπολογισµού 1.450.000€ (ΦΠΑ 21%) µε 
ποσοστό συµµετοχής 50% του κάθε συµβαλλόµενου. Στις 16-6-2010 
υπεγράφη η Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Ν.Α.Α.Α. και του ∆ήµου 
Κρωπίας.  
 Με την υπ. αριθ. 165/5-7-2010   Απόφαση του Νοµαρχιακού 
Συµβουλίου Ανατολικής Αττικής εντάχθηκε το έργο στον Προϋπολογισµό της 
Ν.Α.Α.Α. Με την απόφαση 121/9-7-2010 της 4ης Ν. Ε. εγκρίθηκε η διακήρυξη 
ανοικτής δηµοπρασίας του παραπάνω έργου µε ποσό 1.450.000€ και µε την 
απόφαση 152/20-8-2010 της 4ης Ν. Ε. εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοικτής 
δηµοπρασίας του παραπάνω έργου µε ποσό 1.473.966,95 €, λόγω 
µεταβολής του ΦΠΑ από 21% σε 23%. 
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 Κατά την δηµοπρασία που διεξήχθη στις 14-9-2010 µειοδότης 
αναδείχθηκε η ΕΡΓΟ∆ΥΑΣ ΑΤΕ µε τεκµαρτή έκπτωση 9,00% στις τιµές του 
τιµολογίου µελέτης. Με την αριθ. 182/15-10-2010 Απόφαση της 4ης Ν. Ε. 
Ανατολικής Αττικής κατακυρώθηκε το πρακτικό της δηµοπρασίας και 
απορρίφθηκε η από 4-10-2010 ένσταση της εταιρείας ∆ΙΟΤΙΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – 
Ν. ΧΑΤΖΗΧΑΛΕΠΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ. 
 Στις 26-10-2010 η εταιρεία ∆ΙΟΤΙΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – Ν. 
ΧΑΤΖΗΧΑΛΕΠΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ έκανε προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 7 
του Ν. 2839/2000 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (πρώην 
Περιφέρεια Αττικής). 
 Με το υπ. αριθµ. 1/2011 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 7 του 
Ν. 2839/2000 απορρίφθηκε η προσφυγή της παραπάνω εταιρείας, καθώς 
παρήλθε η από το νόµο τασσόµενη προθεσµία. 
 Με το υπ. Αριθµ. Πρωτ. ΤΕ937/οικ/1-3-2011 έγγραφο της ∆ΤΕ/ΠΕΑΑ 
προς το Ε’ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου απεστάλει πλήρης φάκελος 
του έργου για Προσυµβατικό Έλεγχο. 
 Με την υπ. Αριθ. 149/2011  Πράξη του το Ε’ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου απεφάνθη ότι κωλύεται η υπογραφή της σύµβασης διότι, µεταξύ 
άλλων, έκανε δεκτή την προαναφερόµενη ένσταση. 
 Η Περιφέρεια Αττικής υπέβαλλε αίτηση ανάκλησης κατά της 149/2011 
Πράξης του  Ε’ Κλιµάκιου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία και απερρίφθη 
µε την υπ. Αριθ. 1786/2011 Απόφαση του. 
 Το έργο εντάχθηκε στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής µε 
την υπ’ αρ. 52/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου για πίστωση 
ποσού 1.341.309,92 € και µε την υπ’ αρ. 215/2011 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου αυξήθηκε η πίστωση κατά 132.657,03 € και το 
έργο πήρε ΚΑΕ 97620500220. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 79044/26-8-2011 
έγγραφο έγινε απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έτους 2011 ποσού 
1.473.966,95 €. 
 Η µελέτη του έργου και τα τεύχη δηµοπράτησης επικαιροποιήθηκαν 
στις 16/6/2011 από το ∆ήµο Κρωπίας. 
 Με την  υπ. αριθ. 335/13-12-2011 Απόφαση  του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Κρωπίας προκύπτει η ανάγκη για την τροποποίηση της 
από 16/06/2010 Προγραµµατικής Σύµβασης, προκειµένου η Περιφέρεια 
Αττικής να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τη χρηµατοδότηση του έργου. 
 Με το υπ’ αριθµ. 28745/01-03-2012 έγγραφο, η Νοµική Υπηρεσία Π. 
Ε. Ανατολικής Αττικής διαβίβασε κατόπιν ελέγχου στην ∆ιεύθυνση 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, θεωρηµένο σχέδιο Τροποποιητικής 
Προγραµµατικής Σύµβασης. 
 Με την υπ’ αρ. 202/2012 Πράξη του, το Ελεγκτικό Συνέδριο απεφάνθη 
ότι δεν προβαίνει σε καµία κρίση επί της τροποποιητικής προγραµµατικής 
σύµβασης δεδοµένου ότι η από 16-06-2010 (αρχική) Προγραµµατική 
Σύµβαση δεν υποβλήθηκε σε προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας. Κατόπιν 
αυτού συντάσσεται νέα Προγραµµατική Σύµβαση. 
 Με το υπ΄αρ. 92777/26-06-2012 εστάλη στο Γραφείο Νοµικής 
Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής για νοµικό έλεγχο η νέα προγραµµατική 
σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Κρωπίας. 

Με το υπ΄αρ. 95348/801/10-07-2012 έγγραφο της η Νοµική Υπηρεσία 
Ανατολικής Αττικής απεφάνθη ότι σύµφωνα µε το άρθρο 100, παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 είναι επιβεβληµένο να συναφθεί για το εν λόγω έργο 
Προγραµµατική Σύµβαση Πολιτισµικής Ανάπτυξης. 

Με το υπ΄αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ∆ΣΠ/∆ΙΠ∆/11737/3797/214/38/24-10-2012 
έγγραφο του το Υπουργείο Πολιτισµού λαµβάνοντας υπόψη σχετική 
εισήγηση από το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου απεφάνθη ότι δεν υφίσταται 
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ουσιαστική ανάγκη για συµµετοχή του υπουργείου στην εν λόγω 
προγραµµατική σύµβαση. 
 Με το υπ’ αριθµ. 168186/1225/17-11-2012 έγγραφο, η Νοµική 
Υπηρεσία Π. Ε. Ανατολικής Αττικής διαβίβασε κατόπιν ελέγχου στην 
∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, θεωρηµένο σχέδιο της νέας 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου 
Κρωπίας. 
 
Το έργο είναι προς δηµοπράτηση. 
 

Μετά τα παραπάνω   
Ε ι σ η γ ού µασ τ ε  

 
1. Την έγκριση σκοπιµότητας του έργου µε τίτλο: «Αναπαλαίωση 

κτιρίου πολιτιστικής κληρονοµιάς ∆ήµου Κρωπίας», συνολικού 
προϋπολογισµού 1.473.966,95 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου  
Φ.Π.Α). 

2. Την έγκριση σύναψης και  όρων του σχεδίου της Προγραµµατικής 
Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Κρωπίας, η 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας εισήγησης. 

3. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Αττικής για την υπογραφή της 
Προγραµµατικής Σύµβασης. 

4. Τον ορισµό δύο µελών του Περιφερειακού Συµβούλιου, ο ένας εκ των 
οποίων να ορισθεί Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και των νόµιµων 
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  κατά πλειοψηφία 

 

 

1) Εγκρίνει τη σκοπιµότητα, τη σύναψη και τους όρους της 
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 
∆ήµου Κρωπίας για το έργο «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ», συνολικού 
προϋπολογισµού 1.473.966,95 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.), 
που έχει ως εξής: 

 
«Στην Αθήνα σήµερα στις 
……………………………………………………………….. οι  παρακάτω 
συµβαλλόµενοι:  
 

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 τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη 
Σγουρό και η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας ως 
«Φορέας Υλοποίησης».  

2. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ήµος Κρωπίας» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού), 
που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, οδός Βασιλέως Κων/νου 47 και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Κιούση και ο 
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οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας «Κύριος 
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 και το Π.∆. 609/86, όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε το Ν. 2229/94, Π.∆. 368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 
κλπ και όπως κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/2008 και ισχύουν 
σήµερα 

5. Τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 3669/2008 
6. Την από 16/6/2010 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και του ∆ήµου Κρωπίας 
7. Την Τροποποιητική της ως άνω Προγραµµατικής Σύµβασης  
8. Την υπ’ αριθ. 202/2012 πράξη του Ε΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, σύµφωνα µε την οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο απέχει από 
τον έλεγχο νοµιµότητας της ανωτέρω τροποποιητικής σύµβασης (υπό 
7) για τον λόγο ότι  δεν υπεβλήθη στον ίδιο έλεγχο και η αρχική (υπό 6) 
σύµβαση 

9. Την υπ. αριθµ. ……………… Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής για την έγκριση της σύναψης της παρούσας και των 
ειδικότερων όρων της. 

10. Την υπ. αριθµ. 373/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Κρωπίας για την έγκριση της σύναψης της παρούσας και των 
ειδικότερων όρων της. 

11.  Την υπ. αριθµ. ……………… Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
 

 
       Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
 
� Άρθρο 1: Προοίµιο 
� Άρθρο 2: Σκοπός και αντικείµενο της σύµβασης 
� Άρθρο 3: Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής του έργου 
� Άρθρο 4: Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση του έργου 
� Άρθρο 5: Πρόγραµµα πληρωµών 
� Άρθρο 6: Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης του έργου 
� Άρθρο 7: Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου 
� Άρθρο 8: Χρονική διάρκεια της σύµβασης – Χρονοδιάγραµµα 

του έργου 
� Άρθρο 9: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων  
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� Άρθρο 10: Σύσταση και ρόλος της Κοινής Επιτροπής 
� Άρθρο 11: Τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης 
� Άρθρο 12: Αντισυµβατική συµπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες  
� Άρθρο 13: Επίλυση διαφωνιών 
� Άρθρο 14: Τελικές διατάξεις 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

Με την υπ’ αριθ. 143/31-05-2010 απόφαση του Νοµαρχιακού 
Συµβουλίου Ανατολικής Αττικής και µε την υπ. Αριθµ. 161/2010 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κρωπίας αποφασίστηκε η  σύναψη 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ανατολικής Αττικής και του ∆ήµου Κρωπίας για την υλοποίηση του έργου: 
«Αναπαλαίωση κτιρίου πολιτιστικής κληρονοµιάς ∆ήµου Κρωπίας», 
προϋπολογισµού 1.450.000 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 21%).  

Στις 16-06-2010 υπεγράφη η Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της 
Ν.Α.Α.Α. και του ∆ήµου Κρωπίας, η οποία προέβλεπε ποσοστό συµµετοχής 
50% από τον κάθε συµβαλλόµενο. 

Το έργο δηµοπρατήθηκε στις 14-09-2010 αλλά δεν υπεγράφη η 
εργολαβική σύµβαση, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο του 
προσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας έκρινε µε την 149/2011 Πράξη του Ε΄ 
Κλιµακίου ότι κωλύεται η υπογραφή της. 

Η Περιφέρεια Αττικής υπέβαλε αίτηση ανάκλησης κατά της ανωτέρω 
Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία και απερρίφθη µε την αρ. 
1786/2011 Απόφαση του VI Τµήµατος του ∆ικαστηρίου. 

Στη συνέχεια, το έργο εντάχθηκε στον προϋπολογισµό της 
Περιφέρειας Αττικής µε την υπ’ αρ. 52/2011 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου για πίστωση ποσού 1.341.309,92 € και µε την υπ’ αρ. 215/2011 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αυξήθηκε η πίστωση κατά 
132.657,03 € και το έργο πήρε ΚΑΕ 9762.05.002.20. 

Η µελέτη του έργου και τα τεύχη δηµοπράτησης επικαιροποιήθηκαν 
στις 16-06-2011 από το ∆ήµο Κρωπίας. 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 79044/26-08-2011 έγγραφο έγινε απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης έτους 2011 ποσού 1.473.966,95 € και µε το υπ’ αρ. 
πρωτ. 7936/06-02-2012 έγγραφο έγινε απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
έτους 2012 ποσού 1.473.966,95 €  (Α∆Α Β4ΩΣ7Λ7-8Υ∆). 

Λόγω αλλαγών στο χρηµατοδοτικό σχήµα και αλλαγής των 
διοικητικών δοµών των ΟΤΑ (Ν. 3852/2010 – Πρόγραµµα Καλλικράτης) 
προέκυψε η ανάγκη για την τροποποίηση της από 16-06-2010 (αρχικής) 
Προγραµµατικής Σύµβασης, προκειµένου η Περιφέρεια Αττικής να αναλάβει 
εξ ολοκλήρου τη χρηµατοδότηση του έργου. 

Με την υπ’ αρ. 202/2012 Πράξη του, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
απεφάνθη ότι δεν προβαίνει σε καµία κρίση επί της τροποποιητικής 
προγραµµατικής σύµβασης δεδοµένου ότι η από 16-06-2010 (αρχική) 
Προγραµµατική Σύµβαση δεν υποβλήθηκε σε προσυµβατικό έλεγχο 
νοµιµότητας. Κατόπιν αυτού συντάσσεται νέα Προγραµµατική Σύµβαση 

Με το υπ΄αρ. 95348/801/10-07-2012 έγγραφο της η Νοµική Υπηρεσία 
Ανατολικής Αττικής απεφάνθη ότι σύµφωνα µε το άρθρο 100, παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 είναι επιβεβληµένο να συναφθεί για το εν λόγω έργο 
Προγραµµατική Σύµβαση Πολιτισµικής Ανάπτυξης. 

Με το υπ΄αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ∆ΣΠ/∆ΙΠ∆/11737/3797/214/38/24-10-2012 
έγγραφο του το Υπουργείο Πολιτισµού λαµβάνοντας υπόψιν σχετική 
εισήγηση από το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου απεφάνθη ότι δεν υφίσταται 
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ουσιαστική ανάγκη για συµµετοχή του υπουργείου στην εν λόγω 
προγραµµατική σύµβαση. 

Σε συνέχεια αυτών, προκύπτει η ανάγκη για σύνταξης νέας 
Προγραµµατικής Σύµβασης για το εν λόγω έργο, µεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του ∆ήµου Κρωπίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι η εκτέλεση του έργου: 

«ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΡΩΠΙΑΣ» συνολικής δαπάνης 1.473.966,95 €, (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 23%). 

Το ακίνητο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα µελέτη είναι οικόπεδο 
στο κέντρο της πόλης του Κορωπίου µε επ’ αυτού παλαιά κτίσµατα.  

Το έργο αφορά στην ανακαίνιση υφιστάµενης ισόγειας οικοδοµής 
(Κτίριο 1) και ισόγειας οικοδοµής µε υπόγειο (Κτίριο 2) σε συνδυασµό µε την 
προσθήκη ορόφου στο κτίριο 2, καθώς και την κατασκευή νέου ισόγειου 
κτιρίου µε υπόγειο (Κτίριο 3).  

 
Κατόπιν των ως άνω προσθήκης και κατασκευής, η συνολικά 

δοµήσιµη επιφάνεια θα είναι: 
 

Κτίριο 1, ισόγειο 167,37 τ.µ. 
Κτίριο 2, υπόγειο 60,26 τ.µ. 
Κτίριο 2, ισόγειο 85,74 τ.µ. 
Κτίριο 2, όροφος 55,40 τ.µ. 
Κτίριο 3, υπόγειο 253,52 τ.µ. 
Κτίριο 3, ισόγειο 257,65 τ.µ. 

 
Ο φέρων οργανισµός των υπαρχόντων κτιρίων αποτελείται από 

φέρουσα τοιχοποιία λιθοδοµής. Προβλέπεται η καθαίρεση των ξύλινων 
στεγών των κτιρίων και τµηµάτων της λιθοδοµής και ενίσχυση των 
τµηµάτων που θα παραµείνουν σε συνδυασµό µε την ανακατασκευή των 
τµηµάτων που θα καθαιρεθούν. 

Ο φέρων οργανισµός του νέου κτιρίου 3 θα κατασκευαστεί από 
οπλισµένο σκυρόδεµα στο υπόγειο και από µεταλλική κατασκευή στο 
ισόγειο. Στην κεντρική αίθουσα θα τοποθετηθεί αψιδωτός θόλος στέγασης 
µε δυνατότητα κίνησης και διαµόρφωσης αίθριου χώρου. 

Επιπλέον, θα γίνουν εργασίες τοποθέτησης δαπέδων και θα 
κατασκευαστούν νέες στέγες µε κεραµίδια βυζαντινού τύπου.  

Προβλέπεται επίσης η διαµόρφωση κλιµακοστασίου επικοινωνίας σε 
συνδυασµό µε ανελκυστήρα ατόµων.  

Τέλος προβλέπεται η εγκατάσταση εξοπλισµού µεγαφωνικού 
συστήµατος, συστήµατος συναγερµού, video projector κτλ για την κάλυψη 
των απαιτήσεων λειτουργίας του κέντρου. 

Με την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου θα δηµιουργηθεί ένα 
πολιτιστικό κέντρο - χώρος φιλοξενίας πολιτιστικών δράσεων και 
εκδηλώσεων,  (εκθέσεις βιβλίου, ζωγραφικής, εκθέσεις τοπικών προϊόντων), 
χώρος συναθροίσεων και συγκεντρώσεων, τον οποίο δεν διαθέτει µέχρι 
σήµερα ο ∆ήµος Κρωπίας. Ο σκοπός της κατασκευής του έργου αυτού  είναι  
να αναβαθµίσει το πολιτιστικό επίπεδο της περιοχής και να συµβάλλει στην 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς των Μεσογείων. 
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Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα τεύχη και τα σχέδια της 
εγκεκριµένης µελέτης και την υπ΄αρ. 993/2009 οικοδοµική άδεια του 
Πολεοδοµικού Γραφείου Μαρκόπουλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Το οικόπεδο εντός του οποίου βρίσκεται στο κτίριο βρίσκεται εντός 

του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Κρωπίας, εντός του υπ’ 
αρ. 54 οικοδοµικού τετραγώνου, επί της οδού Α. Θεοχάρη και ιδιωτικής 
παρόδου (προ του 1923) και έχει συνολική έκταση 730,50 τ.µ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο προϋπολογισµός του έργου που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό 

Συµβούλιο ανέρχεται στο ποσό των 1.473.966,95 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%) και αφορά αποκλειστικά στην 
κατασκευή του έργου, τυχόν δε υπόλοιπο µετά τη δηµοπράτηση δεν 
επαναδιατίθεται στο ∆ήµο για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση 
άλλου έργου. 

Κάθε αύξηση της συµβατικής δαπάνης (πλέον της νόµιµης 
αναθεώρησης), που θα προκύψει από ΑΠΕ ή συµπληρωµατική σύµβαση θα 
βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του ∆ήµου Κρωπίας. 

Τη χρηµατοδότηση του έργου αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου η 
Περιφέρεια Αττικής. Η ροή της χρηµατοδότησης θα είναι σύµφωνη µε τα 
οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 
Η πληρωµή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε την πρόοδό του.  
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

 
Το έργο θα δηµοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από τη ∆/νση Τεχνικών 

Έργων της Π. Ε. Ανατολικής 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. 3669/2008 και 
ισχύουν σήµερα.  

Μετά την περαίωση του έργου ο ∆ήµος Κρωπίας θα αναλάβει τη 
λειτουργία και συντήρησή του. 
 

ΑΡΘΡΟ 7: Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 
 
Το έργο αφορά σε επισκευή δύο υφισταµένων κτιρίων και την 

κατασκευή ενός νέου κτιρίου εντός οικοπέδου συνολικού εµβαδού 730,50 
τ.µ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Θεοχάρη και ιδιωτικής παρόδου, στο 
Ο.Τ. 54 του Ρυµοτοµικού Σχεδίου Κορωπίου. 

Το εν λόγω ακίνητο περιήλθε στο ∆ήµο Κρωπίας δυνάµει του υπ΄αρ. 
9883/25-08-2005 συµβολαίου της  Συµβολαιογράφου Κρωπίας Χριστίνας 
∆ηµητριάδου – Τζανή και έχει µετεγραφεί νόµιµα στα γραφεία µεταγραφών 
του ∆ήµου Κρωπίας στον τόµο 751 και µε αύξων αρ. 293. 
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Σύµφωνα µε την Απόφαση 19923 (ΦΕΚ 899 ∆΄/06-10-2004) 
«Έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ∆ήµου Κρωπίας Ν. 
Αττικής», το Ο.Τ. 54 ανήκει στην ενότητα «Πολεοδοµικό Κέντρο ∆ήµου», 
όπου και επιτρέπεται µεταξύ άλλων η ύπαρξη πολιτιστικών κτιρίων και εν 
γένει πολιτιστικών εγκαταστάσεων. 

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 του οδικού δικτύου, είτε µε άλλα συναφή ζητήµατα, ο ∆ήµος 
Κρωπίας ευθύνεται κατά νόµον (προς αποζηµίωση κ.λ.π.) έναντι της 
Περιφέρειας Αττικής. 

Επίσης σε αυτή την περίπτωση ο ∆ήµος Κρωπίας 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 υλοποίησης του έργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

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) επιπλέον έτη µε συµφωνία των συµβαλλοµένων και µε 
σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 10. 

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου προσδιορίζεται σε τετρακόσιες είκοσι 
(420) ηµερολογιακές ηµέρες, της προθεσµίας αρχοµένης από την υπογραφή 
της σύµβασης κατασκευής του έργου, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών 
περί  δηµοσίων έργων διατάξεων. 

Μετά την περαίωση του έργου ο ∆ήµος Κρωπίας θα αναλάβει τη 
λειτουργία και συντήρησή του. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9: ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  
 
9.1       Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει:  
 

9.1.1  Τη δηµοπράτηση, την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο και 
την επίβλεψη της κατασκευής του έργου σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις των δηµοσίων έργων και τις ισχύουσες κάθε φορά τεχνικές 
προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας. 

9.1.2   Την εξ ολοκλήρου χρηµατοδότηση της κατασκευής του έργου, 
σύµφωνα µε την πρόοδο του και τις εντολές πληρωµής που θα 
κατατίθενται στη ∆/νση Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής µέχρι του ποσού των 1.473.966,95 ευρώ, 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%),  όπως αυτό περιγράφεται στη 
µελέτη και στη σύµβαση µε τον ανάδοχο. 

9.1.3   Τον έλεγχο των πιστοποιηµένων λογαριασµών από τη ∆/νση 
Οικονοµικού της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής και τη µέριµνα για την 
αποστολή τους στην αρµόδια Υ∆Ε προκειµένου να προχωρούν 
απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωµής. 

9.1.4  Την κατασκευή όλων των απαιτούµενων εγκαταστάσεων ώστε να 
γίνει η σύνδεση µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας. 

9.1.5 Τη συµµετοχή δια των εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας 
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πληροφορίας και βοήθειας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της για 
την εµπρόθεσµη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα 
σύµβαση. 

9.1.6  Τη διοικητική παράδοση του έργου στο ∆ήµο µετά τη σύνταξη της 
βεβαίωσης περαίωσης εργασιών. 

 
 
9.2 Ο ∆ήµος Κρωπίας αναλαµβάνει: 
 
9.2.1 Την υποχρέωση να παραχωρήσει στην Περιφέρεια Αττικής τη 

χρήση του ακινήτου επί του οποίου θα εκτελεσθεί το έργο της 
αναπαλαίωσης και προσθήκης, µετά των επί αυτού παλαιών 
κτισµάτων, ελεύθερο από κάθε βάρος ή άλλη δέσµευση και µέχρι 
την παραλαβή του έργου.  

9.2.2 Τη µέριµνα για την αποµάκρυνση κινητών και ακίνητων που 
βρίσκονται στο οικόπεδο, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη 
εγκατάσταση του εργοταξίου  και η έναρξη των εργασιών. 

9.2.3 Τη µέριµνα για την έκδοση των όποιων άλλων απαιτούµενων για 
την εκτέλεση του έργου  αδειοδοτήσεων. 

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

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

9.2.6 Τη διοικητική παραλαβή του έργου από την Περιφέρεια Αττικής µε 
τη σύνταξη της βεβαίωσης περαίωσης εργασιών. 

9.2.7 Μετά την οριστική παραλαβή τη µέριµνα για τη συντήρηση του 
έργου  και των εγκαταστάσεων του, τη φύλαξή του και γενικά τη 
λήψη κάθε επιπλέον µέτρου για την αποφυγή βλαβών ή 
καταστροφών. 

9.2.8 Τις αιτήσεις σύνδεσης προς τις ∆ΕΚΟ και τις δαπάνες που 
προκύπτουν εξ αυτών µετά τη διοικητική παραλαβή του έργου. 

9.2.9 Την υποχρέωση να προσδώσει δηµοσιότητα στη χρηµατοδότηση 
και υλοποίηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής µέσω 
ανοιχτής εκδήλωσης, ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό 
ραδιόφωνο. 

9.2.10 Τη συµµετοχή δια των εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας 
πληροφορίας και βοήθειας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του για 
την εµπρόθεσµη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα 
σύµβαση. 

9.2.11 Την ενηµέρωση των µελών της Κοινής Επιτροπής και την 
προετοιµασία µε την αποστολή προ 5 ηµερών κάθε σχετικού υλικού 
των συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής, προς την οποία παρέχει 
επίσης την αναγκαία γραµµατειακή υποστήριξη (τήρηση πρακτικών 
συνεδριάσεων, διεκπεραίωση αλληλογραφίας κλπ). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΣΥΣΤΑΣΗ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας συστήνεται 
Κοινή Επιτροπή, µε έδρα την Κρωπία, αποτελούµενη από πέντε (5) µέλη, τα 
οποία είναι:  
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� ∆ύο (2) εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συµβουλίου µε τους 
νόµιµους αναπληρωτές τους. 

� Ένας (1) εκπρόσωπος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής µε το νόµιµο 
αναπληρωτή του. 

� Ένας (1) εκπρόσωπος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
της Περιφέρειας Αττικής µε το νόµιµο αναπληρωτή του. 

� Ένας (1) εκπρόσωπος του ∆ήµου Κρωπίας µε το νόµιµο 
αναπληρωτή του. 

 
 

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 συµφωνεί µε έγγραφη απόφασή της για την δαπάνη κάθε 
εντολής πληρωµής. 

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 µε αιτιολογηµένη και έγγραφη 
απόφασή 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 ορίζεται ένας από τους 

εκπροσώπους του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
10.2.2   Η επιτροπή συγκαλείται το αργότερο σε 20 µέρες από 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 Κρωπίας. 
10.2.5   Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τα τρία από τα 

πέντε µέλη της και αποφασίζει για κάθε θέµα µε την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκοµένων.  

10.2.6   Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης εκτελεί ο εκπρόσωπος του ∆ήµου               
Κρωπίας. 
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ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Καµία τροποποίηση της Σύµβασης δεν µπορεί να γίνει για το 
αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, όπως ορίζονται στα άρθρα 2 
και 6 της παρούσας. 

Για τυχόν τροποποίηση των λοιπών σηµείων της Προγραµµατικής 
Σύµβασης, απαιτείται η συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών και η 
υπογραφή σχετικής τροποποιητικής σύµβασης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ 
 

Όλοι οι όροι της σύµβασης είναι ουσιώδεις. Η παράβαση 
οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, από οποιοδήποτε από 
τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωµα να αξιώσει 
αποκατάσταση των αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε 
περίπτωση αδυναµίας ή αµέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωµα να 
καταγγείλει τη σύµβαση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία αξιώνοντας 
κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του.  

 
ΑΡΘΡΟ 13: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΩΝΙΩΝ 

 
Για κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών σχετική µε την 

εκτέλεση και ερµηνεία των όρων της παρούσας και η οποία δεν θα επιλύεται 
από την Κοινή Επιτροπή του άρ. 10, αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια των 
Αθηνών. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
  Η παρούσα σύµβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως 
προς το περιεχόµενό της, υπογράφεται ως ακολούθως σε έξι (6) αντίτυπα, 
από τα οποία κάθε συµβαλλόµενος θα λάβει δύο (2). 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                    
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 

 ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ » 
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ∆ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ για το έργο: 

«Αναπαλαίωση κτιρίου πολιτιστικής κληρονοµιάς ∆ήµου Κρωπίας» 
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Έγκριση όρων - 
δηµοσίευση διακήρυξης 

2         

                                                            

∆ιαγωνισµός - εκδίκαση 
ενστάσεων 

    

2             

                                                    

Κατακύρωση - 
Υπογραφή εργολαβικής 
σύµβασης         

1   

  

    

                                                      

Εκτέλεση έργου - 
Βεβαίωση περαίωσης - 
∆ιοικητική παραλαβή 

          

14               

                    

Τελικές Επιµετρήσεις - 
Υποβολή - Έγκριση 

                                

      2     

    

    
                  

Χρόνος υποχρεωτικής 
συντήρησης του έργου 

                                

      15 

    

Οριστική παραλαβή 
                                                              

      2 

Έγκριση πρωτ. 
Οριστικής παραλαβής 

                                                                    

  1 
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2) Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. ∆ηµόπουλο Ιωάννη ως πρόεδρο - τακτικό 
µέλος µε αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Μπαρούτα 
∆ηµοσθένη και τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αυγερινό Αθανάσιο ως 
τακτικό µέλος µε αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. 
∆αµάσκο Χαράλαµπο. 
 

 

 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Βακάλης Ευάγγελος, 
Ζαφειρίου Ελένη, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ∆ηµήτριος, 
Φλούδα Γεωργία.  
 
 
 
 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.   

  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ                   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ  
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