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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 64η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2918/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 21-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1079993/16-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16-12-2021. 
 

Θέμα 36ο  
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για τη μελέτη: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μελάς Σταύρος  
 Βάρσου Μαργαρίτα  

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
 Κουρή Μαρία 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
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1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει. 

2. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α’  184) 

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

5. 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 

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

7. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφασης του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 

8. Τη με αριθμό 300/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους 2021 και 
στην οποία περιλαμβάνεται η παρούσα μελέτη (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ).  

9. Τη με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2021 και το 
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2021 και στην οποία προβλέπεται η σχετική πίστωση 
έτους (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ). 

10. Την από 5-6-2019 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση και την από 19-2-2021 
τροποποίηση-παράταση αυτής. 

11. Το υπ’ αρ. 17932/8-12-2021 έγγραφο του Δήμου Αίγινας 
12. Το υπ’ αρ. 1073220/15-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και 

Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 
13. Το από 14/12/2021 2ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 5/6/2019 

υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης. 
14. Την υπ. αριθμ.                 (ΑΔΑ:               ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας. 
15. Την υπ. αριθμ.        (ΑΔΑ:               ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου 

Αίγινας για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας. 
16.  

                                                 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η μελέτη με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» 
συνολικού προϋπολογισμού 99.927,02 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) είναι ενταγμένη στο 
Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2021 με την υπ’ αριθμ. 
300/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 
Με την υπ΄αρ. 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης του 
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης 2021 η ανωτέρω μελέτη είναι ενταγμένη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής 
έτους 2021  (ΚΑΕ 9762.08.057).  
Για τη μελέτη έχει υπογραφεί η από 5/6/2019 Προγραμματική Σύμβαση με χρονική διάρκεια 19 
μήνες. 
Στις 19-2-2021 υπεγράφη τροποποίηση της  Προγραμματικής Σύμβασης και παρετάθη η διάρκειά 
της κατά 12 μήνες. 
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Σκοπός της μελέτης είναι η συμπλήρωση υφιστάμενων μελετών ώστε να καταστεί ώριμο το έργο 
της κατασκευής κλειστού γυμναστηρίου με αθλητικές εγκαταστάσεις, στο ακίνητο ¨ΓΚΙΚΑ¨ στη νήσο 
Αίγινας. Η μελλοντική κατασκευή του έργου θα δώσει λύση στο πρόβλημα έλλειψης αθλητικών 
χώρων της περιοχής. 
 
Η μελέτη χρηματοδοτείται στο σύνολό της από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής 
 
Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 17932/8-12-2021 έγγραφο του Δήμου Αίγινας : 
-δεν έχει γίνει ακόμα η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης, διότι ο διαγωνισμός που είχε 
προκηρυχθεί για τις 23-10-2020 απέβη άγονος, επαναδημοπρατήθηκε και απέβη εκ νέου άγονος. 
Κατόπιν αυτών ο Δήμος έχει προβεί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης η οποία είναι στη φάση 
ολοκλήρωσης. 
-οι διαδικασίες της εν λόγω μελέτης δεν θα ολοκληρωθούν μέχρι την 5-1-2022, ήτοι την ημερομηνία 
λήξης της προγραμματικής σύμβασης και αιτείται την παράταση της κατά 18 μήνες μέχρι 5-7-2023. 
Επίσης με το υπ’ αρ. 1073220/15-12-2021 έγγραφό της, η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς 
και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής αιτείται την παράταση της προγραμματικής σύμβασης κατά 18 
μήνες μέχρι 5-7-2023 
Στο από 14/12/2021 2ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 5/6/2019 
υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, τα μέλη της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 
αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω και το ιστορικό του έργου, διαπίστωσαν ότι τηρούνται οι 
όροι της από 05/06/2019  Προγραμματικής Σύμβασης όπως έχει τροποποιηθεί και συμφώνησαν 
για την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ».,  για επιπλέον δέκα οκτώ  ( 18 ) μήνες, ήτοι μέχρι τις 5-
07-2023. 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της προγραμματικής σύμβασης αυτή τροποποιείται  έπειτα από  εισήγηση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, ειδικώς αιτιολογημένη 
αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

Α) Την αλλαγή της πρώτης παραγράφου του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ » ως εξής: 
Από: 
 «Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 
δεκαεννέα (19) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση της μελέτης από τον 
ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή αυτής. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) 
επιπλέον έτος με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης του άρθρου 8» 
Σε: 
«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε  
δεκαεννέα (19) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση της μελέτης από τον 
ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή αυτής. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τριάντα (30) 
επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης του άρθρου 8» 
 
Β) Την επιπλέον παράταση της χρονικής ισχύος της από 5-6-2019 Προγραμματικής Σύμβασης, η 
οποία λήγει την 5/1/2022, κατά δεκαοκτώ (18) μήνες, ώστε να λήγει στις 5/7/2023, όπως φαίνεται 
στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
σύμβασης. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
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Α) Την αλλαγή της πρώτης παραγράφου του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ » ως εξής: 
Από: 
 «Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 
δεκαεννέα (19) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση της μελέτης από τον 
ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή αυτής. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) 
επιπλέον έτος με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης του άρθρου 8» 
Σε: 
«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε  
δεκαεννέα (19) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση της μελέτης από τον 
ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή αυτής. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τριάντα (30) 
επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης του άρθρου 8» 
 
Β) Την επιπλέον παράταση της χρονικής ισχύος της από 5-6-2019 Προγραμματικής Σύμβασης, η 
οποία λήγει την 5/1/2022, κατά δεκαοκτώ (18) μήνες, ώστε να λήγει στις 5/7/2023, όπως φαίνεται 
στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 
Το σχέδιο της 2ης τροποποίησης- παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης έχει ως κάτωθι: 
 
Στην Αθήνα σήμερα ……………………   , ημέρα ………………. οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Το Ν.Π.Δ.Δ. 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. Γεώργιο Πατούλη. 
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Αίγινας» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αίγινα και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ζορμπά. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

17. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 
133/Α’/19-7-2018) και ισχύει. 

18. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α’  184) 

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

21. 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 

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

23. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 

24. Τη με αριθμό 300/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους 2021 και στην οποία 
περιλαμβάνεται η παρούσα μελέτη (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ).  

25. Τη με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 
Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2021 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2021 
και στην οποία προβλέπεται η σχετική πίστωση έτους (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ). 

26. Την από 5-6-2019 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση και την από 19-2-2021 τροποποίηση-
παράταση αυτής. 

27. Το υπ’ αρ. 17932/8-12-2021 έγγραφο του Δήμου Αίγινας 
28. Το υπ’ αρ. 1073220/15-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της 

Περιφέρειας Αττικής. 
29. Το από 14/12/2021 2ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 5/6/2019 

υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης. 
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30. Την υπ. αριθμ.                 (ΑΔΑ:               ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας. 

31. Την υπ. αριθμ.        (ΑΔΑ:               ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Αίγινας για την 
έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας. 

 
Συμφωνούν και συναποδέχονται: 
 

Α) Την αλλαγή της πρώτης παραγράφου του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ » ως εξής: 
Από: 
 «Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε δεκαεννέα 
(19) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση της μελέτης από τον ανάδοχο μέχρι την 
οριστική παραλαβή αυτής. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος με συμφωνία των 
συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8» 
Σε: 
«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε  δεκαεννέα 
(19) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση της μελέτης από τον ανάδοχο μέχρι την 
οριστική παραλαβή αυτής. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τριάντα (30) επιπλέον μήνες με συμφωνία 
των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8» 
 
Β) Την επιπλέον παράταση της χρονικής ισχύος της από 5-6-2019 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει 
την 5/1/2022, κατά δεκαοκτώ (18) μήνες, ώστε να λήγει στις 5/7/2023, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα 
που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 5-6-2019 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση και την από 19-2-2021 
τροποποίηση-παράταση αυτής. 
 
Η παρούσα σύμβαση αφού συμφωνήθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενό της, υπογράφτηκε σε 
τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 
  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 
 
 

           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ  ΑΙΓΙΝΑΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

                ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 
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Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος  
Βάρσου Μαργαρίτα 
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