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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 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  81/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, 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: 32191/13-1-2022 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-2022. 
 

Θέμα 79ο  
Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης - παράτασης της προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την κατασκευή του έργου 
με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 
(ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
 Κουρή Μαρία 
 Βερελή Βασιλική 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 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 τις διατάξεις : 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Της με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση 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». 

3. 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. 

4. 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 Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

6. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 

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. 

9. Του άρθρου 132 του Ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών 
συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». 

Καθώς και:  
1. Την με αριθμό 177/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 

εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού 
έτους  2022  και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5). 

2. Την με αριθμό 179/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και το 
ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2022 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 
660Ι7Λ7-Ξ7Χ). 

3. Την από 27/11/2018 Προγραμματική Σύμβαση. 
4. Το με αρ. πρωτ. 48769/24-11-2021 αίτημα του Δήμου Πειραιά για την παράταση της 

Προγραμματικής Σύμβασης. 
5. Το από 14/09/2020 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 27/11/2018 

Προγραμματικής Σύμβασης. 
6. Την με αρ. 1115/14-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιώς 

(ΑΔΑ: ΨΛΑ8ΩΞΥ-9Ξ5). 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Στις υπ. αριθμ. 177/2021 και 179/2021 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής είναι 
ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων οικονομικού έτους 2022 και στον 
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας έτους 2022 αντίστοιχα το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)»  
 
Μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά υπογράφηκε την 27/11/2018 
Προγραμματική Σύμβαση, με χρονική διάρκεια τριάντα οχτώ (38) μήνες και δυνατότητα χρονικής 
παράτασης κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν 
ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης.  
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Το έργο αφορά την ευρύτερη ζώνη του παραλιακού μετώπου της Ακτής Κουμουνδούρου 
(Μικρολίμανο) που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά.   
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό των πέντε 
εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (5.700.000,00€), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η 
εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο 
Φ.Π.Α.  που αναλογεί. 
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9779.07.040).  
Σκοπός του έργου είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής του Μικρολίμανου, 
με την απομάκρυνση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την απρόσκοπτη λειτουργία των 
οικονομικών δραστηριοτήτων και την υποστήριξη ενός πολεοδομικού – κοινωνικού – οικονομικού 
μετασχηματισμού της περιοχής.      
Το έργο εκτείνεται στην ευρύτερη ζώνη του Μικρολίμανου (με συνολική επιφάνεια παρεμβάσεων 
15.600 τ.μ.) και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες :  
Α) Το εύρος της οδού Ακτής Κουμουνδούρου που μετατρέπεται σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. 
Β) Την συμβάλλουσα οδό Ναυάρχου Βότση που μετατρέπεται σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.  
Γ) Την οδό Επιδαύρου. 
Δ) Τον ελεύθερο δημόσιο χώρο της οικιστικής ενότητας «Προσφυγικά». 
Ε) Το παράκτιο μέτωπο με τις εξής συνθήκες – προϋποθέσεις :  

 Την κατεδάφιση – καθαίρεση των υφιστάμενων κατασκευών 
 Την ανακαίνιση – ανάπλαση της ζώνης του παράκτιου μετώπου 
 Την κατασκευή κατάλληλου αστικού εξοπλισμού υποδοχής των χώρων εστίασης και 

αναψυχής 
 Την διαμόρφωση της οδού Ακτής Κουμουνδούρου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.  

Ειδικότερα οι εργασίες και τα απαιτούμενα υλικά αφορούν σε :  
-Οικοδομικές εργασίες, διαμορφώσεις κλπ. 
-Εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών (συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού 
της υπό ανάπλαση περιοχής) 
-Εργασίες υδραυλικών έργων και άρδευσης 
-Εργασίες φυτεύσεων 
-Εργασίες αστικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου και συστήματος αποκομιδής 
απορριμμάτων)  
-Οδικές Σημάνσεις και  
-Ειδικές κατασκευές – εργασίες.      
Το συμβατικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 2.600.774,44 € πλέον Φ.Π.Α. (3.224.960,31 € με 
ΦΠΑ και συμβατική ημερομηνία περαίωσης εργασιών μέχρι την 17/11/2020) σύμφωνα με το υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 15652/17-03-2020 Συμφωνητικό του Δήμου Πειραιά και της αναδόχου εταιρείας 
ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. (20SYMV006443779 2020-03-17).  
Μέχρι σήμερα έχει εκταμιευθεί από την Περιφέρεια Αττικής το ποσό των 2.027.326,97 ευρώ (με 
ΦΠΑ). Επιπλέον, υπεγράφη συμπληρωματική σύμβαση απολογιστικών εργασιών στο πλαίσιο 
του έργου, με την ανάδοχο εταιρεία, ύψους 420.109,6 € (συμπ. Φ.Π.Α., η οποία καλύπτεται από 
ίδιους πόρους του Δήμου Πειραιώς (21SYMV008884788). 
Με την με αρ. 1115/14-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιώς 
δόθηκε παράταση χρόνου εκτέλεσης εργασιών μέχρι την 17/02/2022 (ΑΔΑ: ΨΛΑ8ΩΞΥ-9Ξ5).  
 
Με το υπ’ αρ. 48769/24-11-2021 έγγραφο του Δήμου Πειραιώς, ο Δήμος αιτήθηκε να παραταθεί 
η χρονική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης κατά 19 μήνες δηλαδή μέχρι την 27/08/2023 
ώστε να συμπεριλαμβάνεται η ολοκλήρωση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον 
ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή του. 
Η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της από 27/11/2018 Προγραμματικής Σύμβασης με το από 
14/09/2020 πρακτικό της εισηγείται την χρονική παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για 19 
μήνες λαμβάνοντας υπόψη το φάκελο του έργου και κυρίως της παράταση χρόνου εκτέλεσης 
των εργασιών του έργου. 
 
Μετά τα ανωτέρω  
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Εισηγούμαστε 
Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 27/11/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την κατασκευή του έργου με τίτλο:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)» η οποία λήγει την 
27/01/2022 κατά δεκαεννιά (19) μήνες ώστε να λήγει στις 27/08/2023 όπως φαίνεται στο 
χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
σύμβασης. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 27/11/2018 Προγραμματική Σύμβαση. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 27/11/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την κατασκευή του έργου με τίτλο:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)» η οποία λήγει την 
27/01/2022 κατά δεκαεννιά (19) μήνες ώστε να λήγει στις 27/08/2023 όπως φαίνεται στο 
χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται μαζί με το σχέδιο τροποποίησης- παράτασης  και 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος υπερψηφίζει την 
ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Θα υπερψηφίσουμε την παράταση, αλλά 
θέλουμε να επισημάνουμε ότι πέρα από το αισθητικό αποτέλεσμα της ανάπλασης, 
υπάρχει θέμα με την πρόσβαση μεγαλύτερων οχημάτων (πχ. Πυροσβεστικά), όπως 
συνέβη σε πρόσφατη πυρκαγιά σε εστιατόριο της περιοχής». 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 

 

 

Για το έργο: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)» 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2.  ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

Για το έργο: 
 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)» 
 

 
Στην Αθήνα σήμερα …………………………., ημέρα ……………………………, οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι: 

 
1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. B΄ βαθμού), που εδρεύει 

στο  Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη 
Αττικής κο Γεώργιο Πατούλη. 

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Πειραιώς» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στην 
Δραγάτση 12, Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κο Ιωάννη Μώραλη. 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Της με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση 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». 

3. 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. 

4. 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 Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

6. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 

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. 

9. Του άρθρου 132 του Ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών 
συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». 

 
 
Καθώς και:  
 

1. Την με αριθμό 177/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού 
έτους  2022  και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5). 

2. Την με αριθμό 179/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και το 
ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2022 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 
660Ι7Λ7-Ξ7Χ). 
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3. Την από 27/11/2018 Προγραμματική Σύμβαση. 
4. Το με αρ. πρωτ. 48769/24-11-2021 αίτημα του Δήμου Πειραιά για την παράταση της 

Προγραμματικής Σύμβασης. 
5. Το από 14/09/2020 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 27/11/2018 

Προγραμματικής Σύμβασης. 
6. Την υπ’ αρ. …………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την 

έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:…………………). 
7. Την υπ’ αρ. ……… Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά για την έγκριση των 

ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ: ……………….).  
8. Την με αριθμό  …../2022 πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

 
Συμφωνούν από κοινού  

 
Α. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 27/11/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία 

λήγει στις 27/01/2022, κατά δεκαεννιά (19) μήνες ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 27/08/2023 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης. 

 

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 27/11/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που 

αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 27/11/2018 Προγραμματική Σύμβαση. 

 

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο 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 

 
 
 
 
 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΛΗΣ 
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1-38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Eγκρίσεις - αδειοδοτήσεις

Έγκριση όρων - 
δημοσίευση διακήρυξης

Διαγωνισμός - εκδίκαση 
ενστάσεων

Κατακύρωση - Υπογραφή 
εργολαβικής σύμβασης

Εκτέλεση έργου -
Βεβαίωση Περαίωσης - 
Διοικητική Παραλαβή

Τελικές Επιμετρήσεις - 
Υποβολή - Έγκριση

Χρόνος υποχρεωτικής 
συντήρησης του έργου

Οριστική παραλαβή

Έγκριση πρωτοκόλου 
οριστικής παραλαβής- 
Αποπληρωμή

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (27/11/2018 ΕΩΣ 27/01/2022)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ (27/01/2022 ΕΩΣ 27/08/2023)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 

(ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)»
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