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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                   

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού  
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής  
Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 2132063532, 2132063536, 2132063775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

Συνεδρίαση 14η   

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 146/2017 

Σήµερα 25/4/2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 81125/19-4-2017
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα, στις 19-4-
2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε 
καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 

 
Θέµα 3ο Η.∆. 

Έγκριση σύναψης και όρων της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου για το έργο «Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού 
Αναξαγόρα της ∆.Κ. Ταύρου», συνολικού προϋπολογισµού 235.000,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

 

∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα τριών (83) 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, Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου 
Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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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), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου 
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη -
Τσίτσου Ελένη, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη,
Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, 
Γιαννακάκη Μαρία, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος 
Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου 
Παρασκευάς (Πάρης), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καστανιάς Νικόλαος, 
Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουτσούµπα 
∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, 
Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, 
Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού 
Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή,
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας 
Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), 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, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.  
 
Απόντες: 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης). 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Βάβουλα Αριστέα, Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας 
Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆ηµοπούλου Ελένη, Ευσταθιάδης 
Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κουκά Μαρίνα, Μαντούβαλος Πέτρος, Πρωτούλης 
Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου -
Γερµενή Ευγενία, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.   
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Χ. Καπάταη ο οποίος θέτει υπ’ 
όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 75803/12-4-2017 εισήγηση
(ορθή επανάληψη) της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής 
η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
Με βάση τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης)» όπως οι παρ. 1α και 5 
αυτού αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 
85). 

2. Του ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση». 

3. Της υπ’ αριθµ. 109290/39629/23-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-12-2016) µε την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του Οργανισµού της Περιφέρειας Αττικής.  
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4. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

7. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

8. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

και έχοντας υπόψη: 

 1. Την µε αριθµ. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029 τ. Β/25.07.16) Υπουργική απόφαση µε θέµα: 
«Τροποποίηση και συµπλήρωση της 28492/2009 (Β΄931) απόφασής µας περί 
οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ» 
2. Την µε αριθµ.  44/07.08.14 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα: 
«Τροποποίηση και συµπλήρωση της 28492/2009 (Β΄931), απόφασής µας περί 
οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ».  
3. Το  µε αριθµό πρωτ. 25237/06.10.16 έγγραφο του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου, µε το 
οποίο υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής η οριστική µελέτη, συµπληρωµατικά 
στοιχεία για το ανωτέρω έργο και ζητήθηκε η τροποποίηση του προϋπολογισµού του 
έργου από 175.000,00 ευρώ σε 235.000,00 ευρώ.  
4. Το µε αριθµό πρωτ. 193410/24.01.2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής, για την αρτιότητα της µελέτης 
5. Την µε αριθµό  271/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μοσχάτου-
Ταύρου µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµό 23/2016  µελέτη του ανωτέρω έργου. 
6. Την µε αριθµό 392/2016 απόφαση  του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους  
2017 και άλλαξε ο τίτλος του έργου από «παιδική χαρά οδού Αναξαγόρα ∆.Κ. Ταύρου» 
σε «Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα της ∆.Κ. Ταύρου» και ο 
προϋπολογισµός του από 175.000,00 ευρώ σε 235.000,00 ευρώ.  
7. Την µε αριθµό 393/2016 ο.ε. απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την 
οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017 και 
προβλέφθηκε το ποσό χρηµατοδότησης του έργου (ΚΑΕ 9729.04.005)  
8. Το µε Αρ. πρωτ. έγγραφο του ∆ήµου 23692/23.09.16 στο Υπ. Πολιτισµού για την 
προέγκριση εργασιών της ανακατασκευής της παιδικής χαράς. 
9. Το µε αριθµ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑ∆.ΑΤΤΙΚΗΣ/309953/ 185545/10741 του Υπ. 
Πολιτισµού για την προέγκριση των εργασιών. 
10. Το Τοπογραφικό σχέδιο του χώρου της παιδικής χαράς, που συντάχθηκε και 
θεωρήθηκε (Σεπτέµβριο 2016) από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου    
11. Το απόσπασµα κτηµατολογικού πίνακα ανάρτησης (ΚΑΕΚ: 051382002007) 
12. Το ΦΕΚ: 17/τ.∆/10.02.1960 περί τροποποιήσεως του ρυµοτοµικού σχεδίου Ταύρου 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το έργο είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων 2017 της Περιφέρειας 
Αττικής (392/2016 Απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής) και στον 
Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2017 (393/2016 ο.ε. Απόφαση Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής)  
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Το έργο  θα χρηµατοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής 
και ο προϋπολογισµός για την εκτέλεση του, ανέρχεται στο  ποσό των 235.000,00 €    
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%).  
 
Σκοπός του έργου είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών της 
περιοχής για παιχνίδι, η ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών αλλά και η πιο ευχάριστη 
παραµονή των συνοδών τους στο χώρο, της υφιστάµενης παιδικής χαράς επί της οδού 
Αναξαγόρα. Σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη (23/2016) θα εκτελεσθούν οι εξής 
κύριες εργασίες:  

• Οικοδοµικές εργασίες.  
Ενδεικτικά: Εκσκαφές, Καθαιρέσεις, Οπλισµοί σκυροδέµατος, Κατασκευή ελαστικών 
δαπέδων, Χρωµατισµοί, Κιγκλιδώµατα περιφράξεων, κλπ  

• Ηλεκτρολογικές εργασίες.  
Ενδεικτικά: Κατασκευή–τοποθέτηση Σιδηροιστών, Τοποθέτηση Ηλεκτρικών 
καλωδίων- φωτιστικών κλπ 

• Έργα πρασίνου.  
Ενδεικτικά: Προµήθεια-τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς, Εκρίζωση θάµνων, 
φυτεύσεις, φωτεινή σηµατοδότηση, κλπ.  

 
 
Το έργο θα δηµοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου  σύµφωνα µε την µε αρ. 23/2016 τεχνική µελέτη που 
συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και  
εγκρίθηκε µε την µε αριθµό  271/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μοσχάτου-
Ταύρου.   
 
Ο ∆ήµος Μοσχάτου-Ταύρου αναλαµβάνει την υποχρέωση να πιστοποιήσει την παιδική 
χαρά µετά την ολοκλήρωση του έργου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
Το σχέδιο της προγραµµατικής έχει λάβει νοµική θεώρηση (αρ. πρωτ. 75403/07.04.17), 
από το Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων.   
  
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου  για το έργο, µε τίτλο: 
«Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα της ∆.Κ. Ταύρου» συνολικού 
προϋπολογισµού 235.000,00 €  (συµπ.  Φ.Π.Α. 24%), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα της παρούσας εισήγησης.  
 
2. Τον ορισµό δύο µελών του Περιφερειακού Συµβούλιου, το ένα 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 

 
Α) Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου για το έργο, µε τίτλο: «Ανάπλαση 
παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα της ∆.Κ. Ταύρου» συνολικού προϋπολογισµού 
235.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24%), η οποία έχει ως εξής: 
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«Στην Αθήνα σήµερα ……/……/2017, ηµέρα ………………. 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 την 
Περιφερειάρχη Αττικής, Ειρήνη ∆ούρου. 

2. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ήµος Μοσχάτου-Ταύρου» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού), 
που εδρεύει στο Μοσχάτο, Κοραή 36 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο, 
Ανδρέα Ευθυµίου 

 

Με βάση τις διατάξεις: 
1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης)» όπως οι παρ. 1α και 5 
αυτού αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 
85). 

2. Του ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση». 

3. Της υπ’ αριθµ. 109290/39629/23-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-12-2016) µε την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του Οργανισµού της Περιφέρειας Αττικής.  

4. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

7. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

8. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 
και έχοντας υπόψη: 

1. Την µε αριθµ. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029 τ. Β/25.07.16) Υπουργική απόφαση µε θέµα: 
«Τροποποίηση και συµπλήρωση της 28492/2009 (Β΄931) απόφασής µας περί 
οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ» 
2. Την µε αριθµ.  44/07.08.14 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα: 
«Τροποποίηση και συµπλήρωση της 28492/2009 (Β΄931), απόφασής µας περί 
οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ».  
3. Το  µε αριθµό πρωτ. 25237/06.10.16 έγγραφο του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου, µε το 
οποίο υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής η οριστική µελέτη, συµπληρωµατικά 
στοιχεία για το ανωτέρω έργο και ζητήθηκε η τροποποίηση του προϋπολογισµού του 
έργου από 175.000,00 ευρώ σε 235.000,00 ευρώ.  
4. Το µε αριθµό πρωτ. 193410/24.01.2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής, για την αρτιότητα της µελέτης 
5. Την µε αριθµό  271/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μοσχάτου-
Ταύρου µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµό 23/2016  µελέτη του ανωτέρω έργου. 
6. Την µε αριθµό 392/2016 απόφαση  του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους  
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2017 και άλλαξε ο τίτλος του έργου από «παιδική χαρά οδού Αναξαγόρα ∆.Κ. Ταύρου» 
σε «Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα της ∆.Κ. Ταύρου» και ο 
προϋπολογισµός του από 175.000,00 ευρώ σε 235.000,00 ευρώ.  
7. Την µε αριθµό 393/2016 ο.ε. απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την 
οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017 και 
προβλέφθηκε το ποσό χρηµατοδότησης του έργου (ΚΑΕ 9729.04.005)  
8. Την µε αριθµό  ……../2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, µε την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας  
9. Την µε αριθµό     ………./2017  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μοσχάτου-
Ταύρου, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας  
10. Το µε Αρ. πρωτ. έγγραφο του ∆ήµου 23692/23.09.16 στο Υπ. Πολιτισµού για την 
προέγκριση εργασιών της ανακατασκευής της παιδικής χαράς. 
11. Το µε αριθµ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑ∆.ΑΤΤΙΚΗΣ/309953/ 185545/10741 του 
Υπ. Πολιτισµού για την προέγκριση των εργασιών. 
12. Το Τοπογραφικό σχέδιο του χώρου της παιδικής χαράς, που συντάχθηκε και 
θεωρήθηκε (Σεπτέµβριο 2016) από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου    
13. Το απόσπασµα κτηµατολογικού πίνακα ανάρτησης (ΚΑΕΚ: 051382002007) 
14. Το ΦΕΚ: 17/τ.∆/10.02.1960 περί τροποποιήσεως του ρυµοτοµικού σχεδίου Ταύρου 
15. Την µε αρ. πρωτ. ….. …………. (Α∆Α………………………….) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης Περιφέρειας Αττικής. 
 

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η συνεργασία των συµβαλλοµένων µερών 
για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα της 
∆.Κ. Ταύρου», από το ∆ήµο Μοσχάτου-Ταύρου µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας 
Αττικής.  
2. Σκοπός του έργου είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών της 
περιοχής για παιχνίδι, η ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών αλλά και η πιο ευχάριστη 
παραµονή των συνοδών τους στο χώρο, της υφιστάµενης παιδικής χαράς επί της οδού 
Αναξαγόρα.  
3. Το έργο περιγράφεται στην µε αριθµό 23/2016 τεχνική µελέτη του ∆ήµου Μοσχάτου-
Ταύρου που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου και εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 271/2016  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της ανωτέρω τεχνικής µελέτης, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης,  οι βασικές εργασίες 
που θα εκτελεσθούν είναι: 

• Οικοδοµικές εργασίες.  
Ενδεικτικά: Εκσκαφές, Καθαιρέσεις, Οπλισµοί σκυροδέµατος, Κατασκευή ελαστικών 
δαπέδων, Χρωµατισµοί, Κιγκλιδώµατα περιφράξεων, κλπ  

• Ηλεκτρολογικές εργασίες.  
Ενδεικτικά: Κατασκευή–τοποθέτηση Σιδηροιστών, Τοποθέτηση Ηλεκτρικών 
καλωδίων- φωτιστικών κλπ 

• Έργα πρασίνου.  
Ενδεικτικά: Προµήθεια-τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς, Εκρίζωση θάµνων, 
φυτεύσεις, φωτεινή σηµατοδότηση, κλπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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Το έργο θα εκτελεσθεί στην  υφιστάµενη παιδική χαρά, επί της οδού   Αναξαγόρα, στο 
∆ήµο Μοσχάτου-Ταύρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σύµφωνα µε τη µελέτη στο ποσό των 
235.000,00 €, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η εκτιµώµενη δαπάνη αναθεώρησης, οι 
απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α.  που αναλογεί.  
2.Το έργο χρηµατοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9729.04.005).  
3. Τυχόν υπόλοιπο µετά τη δηµοπράτηση δεν επαναδιατίθεται για την επέκταση του 
έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου.  
4. Η αποπληρωµή των εργασιών πραγµατοποιείται από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών της 
Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε την έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής στο όνοµα του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου. 
5. Κάθε αύξηση της συµβατικής δαπάνης, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης βαρύνει 
αποκλειστικά τους πόρους του ∆ήµου.  
 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Το έργο θα δηµοπρατηθεί από το ∆ήµο Μοσχάτου-Ταύρου και θα εκτελεστεί από τη 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τα δηµόσια 
έργα.   
 
2. Σε περίπτωση µη τήρησης ή πληµµελούς τήρησης από το ∆ήµο Μοσχάτου-Ταύρου 
των εφαρµοζόµενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δηµιουργείται 
οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής για 
τη χρηµατοδότηση του έργου. 
3. Η Περιφέρεια Αττικής δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων 
προσώπων τα οποία διεκδικούν δικαιώµατα από αυτόν ή άλλων προσώπων που 
µετείχαν στη σχετική διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης εκτέλεσης του έργου.  

4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ∆ήµος Μοσχάτου-Ταύρου  αναλαµβάνει 
την ευθύνη για την άρτια και προσήκουσα συντήρησή του έργου,  µε δικές του δαπάνες 
και ευθύνη. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  

1. Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της 
ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) µήνες. Στο χρονικό αυτό διάστηµα περιλαµβάνεται η 
εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο µέχρι την 
Οριστική του Παραλαβή. 
2. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης παρατίθεται στο 
Παράρτηµα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 
3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραµµατικής σύµβασης επιτρέπεται µε 
έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογηµένης εισήγησης της 
Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της 
προγραµµατικής σύµβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονοµικού 
αντικειµένου αυτής. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

   Α.  Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει : 

• Τη χρηµατοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη µελέτη και µέχρι του 
ποσού των 235.000,00 ευρώ  (συµπεριλαµβανοµένου  του Φ.Π.Α.) . 

• Τον ορισµό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
 
  Β.   Ο ∆ήµος Μοσχάτου-Ταύρου αναλαµβάνει: 
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• Τη µέριµνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούµενων 
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δηµοπράτηση του έργου. 

• Τη δηµοπράτηση, την υπογραφή σύµβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη 
κατασκευής του έργου και την παραλαβή του 

•  Την υποχρέωση συµµόρφωσης και τήρησης όλων των προδιαγραφών που 
προκύπτουν από τους σχετικούς νόµους, υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους , 
υποδείξεις αρµοδίων και τεχνικές εκθέσεις ελέγχων διαπιστευµένων φορέων για 
την εκτέλεση των εργασιών και την προς προµήθεια και τοποθέτηση ειδών 
(οργάνων παιδικής χαράς κλπ), σχετικά µε την ασφαλή οργάνωση και λειτουργία 
των παιδικών χαρών 

• Τη χρηµατοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης 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. 

• Τον ορισµό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  

• Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από 
υπάλληλό του. 

• Τη µέριµνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης µέσω της 
∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1) 
αντιγράφου κάθε πιστοποίησης προς ενηµέρωση της. 

• Την εν γένει ενηµέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία 
υλοποίησης του  έργου  

• 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 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.  

• Τη µέριµνα για την κατασκευή ενηµερωτικής πινακίδας για το έργο από τον 
ανάδοχο σύµφωνα µε πρότυπο σχέδιο της Περιφέρειας µετά από την υπογραφή 
της σύµβασης και σε κάθε περίπτωση πριν την αποπληρωµή του 1ου 
λογαριασµού. 

• Την αποστολή στην αρµόδια ∆/νση Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής κάθε 
πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασµό έργου που φέρει την έγκριση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου συνοδευόµενη από το τιµολόγιο και τα λοιπά 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόµο, σε τρία επικυρωµένα (3) αντίγραφα, 
προκειµένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωµής. 

• Την υποχρέωση να πιστοποιήσει την παιδική χαρά µετά την ολοκλήρωση του 
έργου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 

ΆΡΘΡΟ 7:  ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

1. Ο ∆ήµος Μοσχάτου-Ταύρου είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων 
τρίτων, συµπεριλαµβανοµένου του αναδόχου, σχετιζοµένων είτε µε το καθεστώς 
ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέµβασης είτε µε τη µη λήψη όλων των κατά 
νόµο απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων και τη µη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση 
του έργου.  
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2. 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 για άλλους 
λόγους που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύµβαση και τον νόµο υποχρεώσεις του 
∆ήµου, ο ∆ήµος Μοσχάτου-Ταύρου ευθύνεται κατά νόµο έναντι της Περιφέρειας 
Αττικής. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί αξιώσεις αποζηµίωσης 
έναντι του ∆ήµου. 
3.  Ο ∆ήµος Μοσχάτου-Ταύρου είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζηµιώσεων 
και για την εκπλήρωση των προβλεπόµενων στην εργολαβική σύµβαση και την κείµενη 
νοµοθεσία υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που 
διεκδικούν δικαιώµατα από την αναφερόµενη στην προηγούµενη παράγραφο αδυναµία 
ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου. 
4. Ο ∆ήµος οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρµοδιότητας του και 
γενικότερα να µεριµνά για την οµαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των 
έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων. 
5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύµβαση ρήτρες για 
την Περιφέρεια Αττικής, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της 
Περιφέρειας Αττικής και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Αττικής υποχρεωθεί, 
παρά την αποκλειστική ευθύνη του ∆ήµου, να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η 
Περιφέρεια Αττικής µπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον 
∆ήµο δυνάµει της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούµενη από πέντε (5) µέλη, τα οποία είναι: α) δύο 
(2) Περιφερειακοί Σύµβουλοι Αττικής µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται 
από το Περιφερειακό Συµβούλιο,  β) δύο (2) υπάλληλοι της Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού & Υποδοµών της Περιφέρειας Αττικής µε τους 
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της αυτής Γενικής ∆ιεύθυνσης γ) ένας (1) εκπρόσωπος 
του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου µε τον αναπληρωτή του, ο οποίοι προτείνονται από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

2. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, µε απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.  
3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε 
τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος και ενηµερώνεται για την 
πληρωµή κάθε λογαριασµού – πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρµοδίως από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
β) εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο για την 
βέλτιστη υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης 
γ) ενηµερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου 
δ) εισηγείται αιτιολογηµένα στο Περιφερειακό Συµβούλιο για την ανάγκη τροποποίησης 
των όρων της προγραµµατικής σύµβασης.  
4. Η Επιτροπή συγκαλείται µετά από την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του 
Προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα 
τακτικά όσο και στα αναπληρωµατικά µέλη της τρεις τουλάχιστον µέρες πριν από  την 
ηµεροµηνία συνεδρίασης. 
5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις µήνες από την υπογραφή της σύµβασης 
και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της. 
6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του ∆ήµου ή στα γραφεία της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής όπως ορίζεται ειδικότερα 
στην πρόκληση του Προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν µετέχουν 
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στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη που παριστούν 
τουλάχιστον τα τρία πέµπτα του συνόλου των τακτικών µελών της. Η Επιτροπή 
αποφασίζει νοµίµως για κάθε θέµα µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων 
µελών της. 
7. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής 
υποβάλλει σε αυτή ενηµερωτικό σηµείωµα για την πορεία του έργου και τα τυχόν 
προβλήµατα που έχουν ανακύψει 
8. Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών 
πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του ∆ήµου ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του δηµάρχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η Προγραµµατική Σύµβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης προς τα αντισυµβαλλόµενα µέρη ειδικώς αιτιολογηµένη αναφορικά µε 
τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την τροποποίησή της λαµβάνεται 
απόφαση των αρµοδίων οργάνων των συµβαλλοµένων µερών και υπογράφεται 
τροποποιητική σύµβαση. 
2. Τροποποιήσεις αναφορικά µε το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύµβασης 
δεν επιτρέπονται. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

1.  Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις.  
2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των 
αντισυµβαλλοµένων, παρέχει στον έτερο αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα να αξιώσει 
αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυµβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου 
και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση µονοµερώς 
αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική 
αξίωση που προβλέπεται στον νόµο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης 
προγραµµατικής συµβάσεως. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 :  ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και 
ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, επιλύεται από τα αρµόδια 
∆ικαστήρια των Αθηνών. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα παραπάνω συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συµβαλλόµενα µέρη και προς 
απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται  σε τέσσερα (4) 
πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συµβαλλόµενος θα λάβει δύο (2). 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

           

ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΡΟΥ 

 ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ   

ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

      ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ»       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ∆ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ για το έργο:   «Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού 

Αναξαγόρα ∆.Κ. Ταύρου»     (αρ.µελέτης 23/2016) 

                                       

  
1 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 

… 
Μήνες 

Eγκρίσεις - αδειοδοτήσεις     
                                                                    1   

Έγκριση όρων - δηµοσίευση 
διακήρυξης   

            
                                                          1   

∆ιαγωνισµός - εκδίκαση ενστάσεων 
    

                  
                                                  2   

Κατακύρωση - Υπογραφή 
εργολαβικής σύµβασης 

        

              

                                                  3   

Εκτέλεση έργου -Βεβαίωση 
Περαίωσης - ∆ιοικητική Παραλαβή 

              

                

                                          8   

Τελικές Επιµετρήσεις - Υποβολή - 
Έγκριση               

                    
                                      2   

Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 
του έργου 

                      

                                          

        15   

Οριστική παραλαβή 
                      

                                              
    2   

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής                             

    
                                    

  
  1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
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Β) Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. Τασούλη – Γεωργιάδου Ελισσάβετ ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε 
αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ευσταθιάδη Μιλτιάδη και τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Βλάχο Γεώργιο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Καλογεράκο Κυριάκο. 

 
 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Β. Κοροµάντζος, Γ. Βλάχος, Φ. Βρύνα, 
Π. Ευαγγελίου, Κ. Καλογεράκος, Ν. Κωστόπουλος, ∆. Μαραβέλιας.  
 

Λευκό ως προς τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δήλωσαν οι 
Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ. κ.  Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Α. Μπαλού, Α. 
Βασιλάκη, Α. Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 
 
 
 
 

 

 

 

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

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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