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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 52η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2219/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 4-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 941795/29-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 29-9-2022. 
 

Θέμα 60ο  
Έγκριση σύναψης και όρων 3ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγκιστρίου για  το έργο: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων 
Οικισμού Μετόχι». 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 

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 συνεδρίαση συμμετέχουν 12 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 και ισχύει. 

2. 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». 

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. 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) 

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». 

10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α’ 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης 
της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης 
των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις». 

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

12. 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 της χρηματοδότησης 
(ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) 

13. Την από 19/5/2016 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 
Αγκιστρίου. 

14. Την από 17/4/2019 Τροποποίηση – Παράταση της από 19/5/2016 προγραμματικής σύμβασης. 
15. Την 2η, από 9/2/2021 Τροποποίηση – Παράταση της από 19/5/2016 προγραμματικής 

σύμβασης. 
16. Την με αριθμό 177/2021 (ο.ε.) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 

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

17. 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 της χρηματοδότησης 
(ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) 

18. Το με αρ. πρωτ. 2262/11-8-2022 έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου σχετικά με την χρονική 
παράταση της προγραμματικής σύμβασης.  

19. Το από 7/9/2022 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 19/5/2016 
υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
Το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Οικισμού Μετόχι» στο Δήμο  

Αγκιστρίου συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 437.880,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
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είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2022 με 
την υπ’ αριθμ. 177/2021 (ο.ε) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 

Με την υπ΄ αρ. 179/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης 
του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και του Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης 2021, το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Αττικής (ΚΑΕ 9779.08.026) 

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. 
Η αρχική προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 19-5-2016 με χρονική διάρκεια 

τριάντα τέσσερις (34) μήνες ήτοι έως τις 19-3-2019. 
Την 17/4/2019 υπογράφηκε η 1η τροποποίηση – παράταση της Προγραμματικής 

Σύμβασης, η οποία έληγε την 19/11/2020 και την 9/2/2021 υπογράφηκε η 2η τροποποίηση – 
παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 26/10/2022. 

Το έργο αφορά στην ανάπλαση του οικισμού Μετόχι στο Αγκίστρι με παρεμβάσεις 
διαμόρφωσης των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού. Η εν λόγω παρέμβαση έχει στόχο την 
αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τόσο των κατοίκων 
όσο και των επισκεπτών του νησιού.  

Ο Δήμος Αγκιστρίου δημοπράτησε το έργο και η εργολαβική σύμβαση ποσού 187.868,44 € 
(με ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 26/09/2018 με διάρκεια έξι (6) μήνες, ενώ έχει δοθεί παράταση 
εκτέλεσης του έργου έως την 30/1/2023. 

Το έργο εκτελείται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων Περιφέρειας Αττικής (πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.) που αποτελεί 
την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με Προϊσταμένη Αρχή το Δήμο Αγκιστρίου.   

Μέχρι σήμερα, η Περιφέρεια Αττικής έχει χρηματοδοτήσει το έργο με το  ποσό των 
125.909,41 ευρώ. 

Με το με αρ. πρωτ. 2262/11-8-2022 έγγραφο του Δήμου Αγκιστριού ζητήθηκε παράταση 
της Προγραμματικής Σύμβασης λόγω απρόβλεπτων συνθηκών που οφείλονται κατά κύριο λόγο α) 
στις συνθήκες covid και β) λόγω έλλειψης νομιμότητας κατά τη διαδικασία αποπληρωμής του 3ου 
λογαριασμού του έργου η οποία απαλείφθηκε την 15/7/2022 με το υπ’ αρίθμ. 327/2022 ΧΕΠ 
Δήμου Αγκιστρίου, μετά από την υπ’ αρ. 0017/Συνεδρ. 7η/15-9-20 Πράξη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  

Με το από 7/9/2022 Πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 
Αγκιστρίου  για το εν λόγω έργο προτείνεται να παραταθεί η χρονική διάρκεια της από 19/5/2016 
Προγραμματικής Σύμβασης κατά είκοσι (20) επιπλέον μήνες, ήτοι να λήγει στις 26/6/2024 
προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, να παραληφθεί και να αποπληρωθεί. 
 
Μετά τα παραπάνω, εισηγούμαστε 

 
Την έγκριση σύναψης και όρων της 3ης τροποποίησης –παράτασης της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αγκιστρίου για το έργο: «Διαμόρφωση 
Κοινόχρηστων Χώρων Οικισμού Μετόχι», που τροποποιεί το άρθρο 7 καθώς και την παράταση 
αυτής η οποία λήγει την 26/10/22, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 26/6/2024, όπως φαίνεται στο 
χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 19/5/2016 προγραμματική σύμβαση, η από 17/4/2019 και η από 
9/2/2021 τροποποιήσεις-παρατάσεις αυτής. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
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Την έγκριση σύναψης και όρων της 3ης τροποποίησης –παράτασης της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αγκιστρίου για το έργο: «Διαμόρφωση 
Κοινόχρηστων Χώρων Οικισμού Μετόχι», που τροποποιεί το άρθρο 7,  η οποία έχει ως κατωτέρω 
καθώς και την παράταση αυτής η οποία λήγει την 26/10/22, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 
26/6/2024, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί: 
 
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 στην Αθήνα, 

Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη. 
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Αγκιστρίου» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στο Αγκίστρι, τ.κ. 

18010 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Αθανασίου. 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 
20. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
21. 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». 

22. 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. 

23. 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) 

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

25. 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. 

26. 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. 

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

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

29. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α’ 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της 
Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και 
λοιπές διατάξεις». 

     
καθώς και:  

 
1. Την από 19/5/2016 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγκιστρίου. 
2. Την από 17/4/2019 Τροποποίηση – Παράταση της από 19/5/2016 προγραμματικής σύμβασης. 
3. Την από 9/2/2021 2η Τροποποίηση – Παράταση της από 19/5/2016 προγραμματικής σύμβασης. 
4. Την με αριθμό 177/2021 (ο.ε.) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 

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

5. 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 της χρηματοδότησης (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) 

6. Το με αρ. πρωτ. 2262/11-8-2022 έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου σχετικά με την χρονική παράταση της 
προγραμματικής σύμβασης.  

7. Το από 7/9/2022 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 19/5/2016 υπογεγραμμένης 
προγραμματικής σύμβασης. 

8. Τη με αρ. …..   Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των 
ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:   ……….          ) 

9. Τη με αρ. ……….. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγκιστρίου για την έγκριση των 
ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:      ………            )  

ΑΔΑ: ΩΤΤ67Λ7-ΨΜ0
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Συμφωνούν και συναποδέχονται: 
Α) Την αλλαγή στο άρθρο 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ως εξής:  
Από: 
«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.  
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι σαράντα τέσσερις  (44) επιπλέον μήνες σύμφωνα με τα παραπάνω.» 
 
Σε: 
«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.  
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι εξήντα τέσσερις (64) επιπλέον μήνες σύμφωνα με τα παραπάνω.» 
 
Β) Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 19/05/2016 Προγραμματικής Σύμβασης έως τις 
26/6/2024, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας σύμβασης. 
 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 19/5/2016 προγραμματική σύμβαση, η από 17/4/2019 και  η από 9/2/2021 
τροποποιήσεις-παρατάσεις αυτής. 
 
Η παρούσα σύμβαση αφού συμφωνήθηκε 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 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η από 19/5/2016 προγραμματική σύμβαση, η από 17/4/2019 και η από 
9/2/2021 τροποποιήσεις-παρατάσεις αυτής. 

 
 

• Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος  καταψηφίζει την ως 
άνω απόφαση. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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