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∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας 

ISO 9001 : 2008  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Αυτοτελές Τµήµα  
Υποστήριξης Πολιτικών  
Οργάνων 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές 
Τηλ.: (+30)  213 2072398  -  399 
Fax:  (+30)  213 2072396 
Συντάκτης: κ. Ρουµελιώτης Ηλίας 
E-mail: dhmsym@0104.syzefxis.gov.gr 
                                                                                                                                                         
Απόσπασµα από το 11o Πρακτικό                                                                                                         

Αριθµ. Αποφ.: 181 

Αριθµ. Θέµατος: 7o Έκτακτο                                                                                                          
Συνεδρίαση της 16-4-2014                                                                                                                 
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε η πρόσκληση 28373/8-4-2014 
 
 
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
            
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης                                                                 1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα                                                                              
2.Βρεττός Μιχάλης                                                                                     2.Αφουξενίδης Θεόφιλος                                                                                
3.Γκίκας Παναγιώτης                                                                                   3.Βρεττός Σπύρος                                                                        
4.Γκίκας Χρήστος                                                                                      4.Γρηγοριάδης Ευστάθιος                                                                               
5.Γρηγοριάδης Παναγιώτης                                                                              5.Ελευθεριάδης Παντελής                                                                               
6.Ελευθεράκου Ελένη                                                               6.Θανοπούλου Ιωάννα                                                                                   
7.Ελευθεριάδης Στυλιανός                                                                              7.Κασσαβός Ιωάννης                                                                                    
8.Καλάργαλης Ιωάννης                                                                                  8.Κόνταρης Χρύσανθος                                                         
9.Κατσανδρής Ιωάννης                                                                                  9.Κοπαλάς Σταύρος                                                                                     
10.Κορνιλάκης Παναγιώτης                                                                               10.Λαζάρου Βασίλειος                                                                                   
11.Ντούρος Παναγιώτης                                                11.Μουκάνης Μαρίνος                                                                                    
12.Ξαγοράρης Νικόλαος                                                                                  12.Μπουζιάνης Νικόλαος                                                                                 
13.Πετάκος Γεώργιος                                                                                    13.Μπράχου Αναστασία                                       
14.Σαββίδη Κυριακή                                                                                     14.Οικονόµου Ευθύµιος                                                                                  
15.Σαββίδης Κωνσταντίνος                                                                               15.Παντελιά Εύη                                                                                        
16.Χριστοπούλου Σοφία                           16.Πολυµενέας Παναγιώτης                                                                               
17.Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος                                                                  17.Ρούσσας Κωνσταντίνος                                                                                
 18.Σαββίδης Σπυρίδων                                                                                   
 19.Στριφτός Σπυρίδων                                                                                   
 20.Τοπαλλιανίδης Βασίλειος                                                                             
 21.Τραβασάρος Αθανάσιος                                                        
 22.Φυτάς Αθανάσιος                                                                                     
 23.Χαραλαµπίδης Θεόδωρος                                                                               
 24.Χαριτίδη Μαρία                                                                                      
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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

κ. Ντούρος Σωτήρης νόµιµα προσκεκληµένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση όρων και σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του 
∆ήµου Αχαρνών και της Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» προϋπολογισµού 400.000,00 € 

 
          Ο Προεδρεύων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κος Βρεττός Μιχαήλ λόγο 
απουσίας του Προέδρου κου Μπουζιάνη Νικόλαου κηρύσσει την έναρξη της 
επαναλαµβανόµενης για τρίτη φορά της 11ης συνεδρίασης  στις 16-4-2014 
σήµερα 17-4-2014 και ώρα 14:00 που µε βάση την απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών που αφορά τον Πρότυπο κανονισµό λειτουργίας ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου άρθρο 7 παράγραφος 3.  (Απαρτία – Λήψη αποφάσεων )  και 
προβλέπει νόµιµη απαρτία του 1/3 του συνόλου των µελών του ∆.Σ. και φέρνει 
προς συζήτηση στο Σώµα το   7ο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα  

και παρουσιάζει την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
σύµφωνα µε την οποία, µετά το αίτηµα του ∆ήµου µας για χρηµατοδότηση  
από την Περιφέρεια Αττικής, έργου που περιλαµβάνει συντήρηση ή 
ανακατασκευή δρόµων σε εντός σχεδίου περιοχές του, εγκρίθηκε η 
χρηµατοδότηση  ποσού 400.000,00 € µε την µε αρ. 4030/2013 απόφαση της 
Περιφέρειας Αττικής. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών  έλαβε την υπ’ αριθµ. 
44/2014 απόφαση για την έγκριση της µελέτης του έργου µε τίτλο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ   
ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ». 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τη σύναψη και τους 
όρους Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αχαρνών και της 
Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση του προαναφερθέντος έργου, όπως 
ακολουθεί:  

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

 

Για το Έργο: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ 

ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

1. Περιφέρεια Αττικής 

2. ∆ήµος Αχαρνών 
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ΑΘΗΝΑ –  …………… 2014 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ 

ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

  

Στην Αθήνα σήµερα στις …………….. 2014, 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 τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρό. 

2. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ήµος Αχαρνών» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού), που 
εδρεύει στις Αχαρνές, οδός Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών, κ. Σωτήριο Ντούρο. 

 

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 (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) κ.λπ., όπως κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/2008 
(ΦΕΚ 116Α – 18/06/2008) και ισχύουν σήµερα. 

5. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 107506/02-12-2013 έγγραφο του ∆ήµου Αχαρνών. 
6. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 238050/09-12-2013 έγγραφο της Περιφέρειας 

Αττικής.   
7. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 4030/30-12-2013 Απόφαση έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων. 
8. Την υπ’ αριθµ. 44/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 

Αχαρνών περί έγκρισης µελέτης του έργου: «Συντήρηση ή Ανακατασκευή 
Τµηµάτων κύριων οδικών αξόνων του ∆ήµου Αχαρνών». 

9. Την υπ’ αριθµ. οικ. ……./……… 2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής 
µε θέµα “Ορισµός ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταµένης Αρχής για 
την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση ή Ανακατασκευή Τµηµάτων κύριων 
οδικών αξόνων του ∆ήµου Αχαρνών » προϋπολογισµού 400.000,00 ευρώ 
(µε ΦΠΑ).” 
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10. Την υπ’ αριθµ. ………… Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
σχετικά µε την έγκριση της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού 
Οικονοµικού έτους 2014, σύµφωνα µε την οποία το έργο εντάχθηκε στο 
Προϋπολογισµό του έτους 2014 της Περιφέρειας Αττικής. 

11. Την υπ’ αριθµ. ………. Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας και την 
εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή αυτής. 

12. Την υπ’ αριθµ. ……… Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Αχαρνών για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας και την 
εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή αυτής. 

13. Την υπ’ αριθµ. …… Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

 
       Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
� Άρθρο 1: Περιεχόµενα της σύµβασης 
� 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  
� Άρθρο 9: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων  
� Άρθρο 10: Σύσταση, αρµοδιότητες και λειτουργία της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης 
� Άρθρο 11: Τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης 
� Άρθρο 12: Αντισυµβατική συµπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες  
� Άρθρο 13: Επίλυση διαφωνιών 
� Άρθρο 14: Τελικές διατάξεις 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι η εκτέλεση των απαιτούµενων 

εργασιών για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση ή Ανακατασκευή τµηµάτων 
κυρίων οδικών αξόνων του ∆ήµου Αχαρνών» συνολικής δαπάνης τετρακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (400.000,00€) (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%).  

Οι απαιτούµενες εργασίες αφορούν στην εκτέλεση εργασιών επισκευής 
και ανακατασκευής κύριων οδικών αξόνων του ∆ήµου Αχαρνών. Ειδικότερα, 
στο ∆ήµο Αχαρνών το δηµοτικό οδικό δίκτυο παρουσιάζει εκτεταµένες βλάβες, 
π.χ. σηµαντικές καθιζήσεις και ζυµώσεις ασφαλτοτάπητα κ.α., λόγω του 
σηµαντικού κυκλοφοριακού φόρτου, των επεµβάσεων που έχουν γίνει- τοµές 
οδοστρώµατος- στο πλαίσιο έργων, κ.α. 

Ως εκ τούτου, υφίσταται ανάγκη αποκατάστασης και συντήρησης του 
οδικού δικτύου του ∆ήµου Αχαρνών, καθώς έχει αυξηθεί σηµαντικά ο δείκτης 
επικινδυνότητάς του, λόγω εκτεταµένης φθοράς του, σύµφωνα µε την τεχνική 
περιγραφή της µελέτης και τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές που τη 
συνοδεύουν, όπως ισχύουν.  

Η υλοποίηση του έργου θα συµβάλλει στη βελτίωση του οδικού δικτύου 
του ∆ήµου Αχαρνών και ως εκ τούτου στην ασφαλή και άνετη µετακίνηση πεζών 
και οχηµάτων.   
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Το έργο θα εκτελεστεί στο δηµοτικό οδικό δίκτυο του ∆ήµου Αχαρνών σε 
έξι (6) οδούς σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές της 
υπ’ αριθµ. 9/2014 µελέτης και αφορά το δηµοτικό οδικό δίκτυο. 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων 

χιλιάδων ευρώ (400.000,00€) (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, αλλά δύναται να διατεθεί για τυχόν αύξηση Φ.Π.Α. 

Τη χρηµατοδότηση του έργου αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο 
Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων-ΓΓ∆Ε (ΣΑΕ 068 – ενάριθµος 
1997ΣΕ06800002).  

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

Η ροή της χρηµατοδότησης θα είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στις 
σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα. 

Κάθε πιστοποίηση δαπάνης και λογαριασµός έργου που θα φέρει την 
έγκριση της αρµόδιας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 
Περιφέρειας Αττικής συνοδευόµενη από το τιµολόγιο και τα λοιπά 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόµο, καθώς και την προβλεπόµενη 
από το άρθρο 10 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 
διαβιβάζεται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών 
και ∆ικτύων (ΥΥΠΟΜΕ∆Ι), για τις περαιτέρω ενέργειες σχετικές µε την 
χρηµατοδότηση του εν λόγω έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 
Η πληρωµή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε την πρόοδό του και θα είναι 

σύµφωνη µε τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας για τα 
δηµόσια έργα. Το έργο χρηµατοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το ΥΥΠΟΜΕ∆Ι.  
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

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

Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής.   
Για  την εκτέλεση της σύµβασης και τη κατασκευή του έργου 

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 οριστική παραλαβή του έργου ο ∆ήµος Αχαρνών θα αναλάβει 
τη συντήρησή του. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 

 
Οι παρεµβάσεις θα υλοποιηθούν στο δηµοτικό οδικό δίκτυο του ∆ήµου 

Αχαρνών. 
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 µε άλλα συναφή ζητήµατα, ο ∆ήµος Αχαρνών ευθύνεται κατά 
νόµο (προς αποζηµίωση κ.λπ.).   

Επίσης, σε αυτή την περίπτωση ο ∆ήµος Αχαρνών 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. 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  
 

Η ισχύς της παρούσας σύµβασης (βλ. Παράρτηµα Ι) αρχίζει από την 
υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα δυο (32) µήνες. 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 της παρούσας. 

Ο χρόνος για την αποπεράτωση του έργου προσδιορίζεται σε έξι (6) 
µήνες, της προθεσµίας αρχοµένης από την υπογραφή της σύµβασης 
κατασκευής του έργου, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περί  δηµοσίων 
έργων διατάξεων. 

Μετά την οριστική παραλαβή, ο ∆ήµος Αχαρνών θα αναλάβει τη 
συντήρησή του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  
 
9.1       Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει:  
 

9.1.2 Την δηµοπράτηση του έργου και την υπογραφή σύµβασης µε τον 
ανάδοχο για την κατασκευή του έργου.  

9.1.3 Την υλοποίηση της κατασκευής του έργου (µε πόρους της ΣΑΕ 068 του 
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων-ΓΓ∆Ε).  

9.1.4 Τη µέριµνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης µέσω 
της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού ενός (1) αντιγράφου κάθε 
πιστοποίησης-εντολής πληρωµής, καθώς και των απαραίτητων 
δικαιολογητικών, προκειµένου να ενηµερώνεται η επιτροπή για την 
πρόοδο του έργου.   

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

9.1.6 Τον ορισµό τεχνικών υπαλλήλων που θα συµµετέχουν στην προσωρινή 
και οριστική παραλαβή του έργου. 

9.1.7 Τη διοικητική παράδοση του έργου.  
 
9.2 Ο ∆ήµος Αχαρνών αναλαµβάνει: 
 
9.2.1 Τη µέριµνα για την έκδοση των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων  και 

εγκρίσεων.  
9.2.2 Τη συµµετοχή δια των εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 
9.2.3 Τον ορισµό τεχνικού υπαλλήλου που θα συµµετέχει στην προσωρινή 

και οριστική παραλαβή του έργου.  
9.2.4 Τη µέριµνα µετά τη διοικητική παραλαβή, για τη λήψη κάθε επιπλέον 

µέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών στο έργο, µέχρι την 
οριστική παραλαβή. 

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

9.2.6 Τη µέριµνα για τη συντήρηση του έργου µετά την οριστική παραλαβή. 
 
ΑΡΘΡΟ 10:  ΣΥΣΤΑΣΗ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας σύµβασης 
συστήνεται Κοινή Επιτροπή, µε έδρα την Αθήνα, 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 Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Αττικής µε το νόµιµο αναπληρωτή του. 

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

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

 
Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς πρέπει να 
κοινοποιήσουν αµφίδροµα τα οριζόµενα από αυτούς µέλη της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης. 
 
10.1 Αντικείµενο και αρµοδιότητες της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 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. Ειδικότερα, 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 µε σχετικό πρακτικό συνεδρίασης συµφωνεί για την 
πληρωµή της δαπάνης 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 αιτιολογηµένα µε πρακτικό 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 Παρακολούθησης ορίζεται ένας από 

τους εκπροσώπους του Περιφερειακού Συµβουλίου σε σχετική 
απόφασή του.  

10.2.2    Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία 
από τα µέλη της. 

10.2.3     Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του ∆ήµου Αχαρνών. 
10.2.4   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 παρόντων µελών.    

10.2.5    Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης εκτελεί υπάλληλος του ∆ήµου 
Αχαρνών. 

 
 
 
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. 
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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 Παρακολούθησης του άρθρου 10 της παρούσας, 
αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

Ρητά συµφωνείται ότι οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης είναι υποχρεωτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη. 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 Η παρούσα σύµβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το 
περιεχόµενό της, υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα 
οποία κάθε συµβαλλόµενος θα λάβει δύο (2) 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                    

 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ   ΣΓΟΥΡΟΣ 

 ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ   
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 
 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ   ΝΤΟΥΡΟΣ 
 

 
 
 

Ακολουθεί συζήτηση και τέλος ο Προεδρεύων προτείνει τη λήψη σχετικής 
απόφασης. 
  
       
 
 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
     
  Αφού έλαβε υπόψη του, το κατεπείγον του θέµατος, την εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
 
Α) Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους προγραµµατικής σύµβασης 
µεταξύ του ∆ήµου Αχαρνών της Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση 
του έργου του θέµατος ως ακολούθως: 
 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

 

 

 

Για το Έργο: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ 

ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

3. Περιφέρεια Αττικής 

4. ∆ήµος Αχαρνών 

 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ –  …………… 2014 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ 

ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

  

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΨ8-ΔΕΣ



 10 

Στην Αθήνα σήµερα στις …………….. 2014, ηµέρα ……., οι παρακάτω 
συµβαλλόµενοι:  
 

3. 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. 

4. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ήµος Αχαρνών» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού), που 
εδρεύει στις Αχαρνές, οδός Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών, κ. Σωτήριο Ντούρο. 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

14. 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. 

15. 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). 

16. Το N. 3463/2006  «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήµερα. 

17. 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) κ.λπ., όπως κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/2008 
(ΦΕΚ 116Α – 18/06/2008) και ισχύουν σήµερα. 

18. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 107506/02-12-2013 έγγραφο του ∆ήµου Αχαρνών. 
19. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 238050/09-12-2013 έγγραφο της Περιφέρειας 

Αττικής.   
20. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 4030/30-12-2013 Απόφαση έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων. 
21. Την υπ’ αριθµ. 44/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 

Αχαρνών περί έγκρισης µελέτης του έργου: «Συντήρηση ή Ανακατασκευή 
Τµηµάτων κύριων οδικών αξόνων του ∆ήµου Αχαρνών». 

22. Την υπ’ αριθµ. οικ. ……./……… 2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής 
µε θέµα “Ορισµός ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταµένης Αρχής για 
την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση ή Ανακατασκευή Τµηµάτων κύριων 
οδικών αξόνων του ∆ήµου Αχαρνών » προϋπολογισµού 400.000,00 ευρώ 
(µε ΦΠΑ).” 

23. Την υπ’ αριθµ. ………… Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
σχετικά µε την έγκριση της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού 
Οικονοµικού έτους 2014, σύµφωνα µε την οποία το έργο εντάχθηκε στο 
Προϋπολογισµό του έτους 2014 της Περιφέρειας Αττικής. 

24. Την υπ’ αριθµ. ………. Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας και την 
εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή αυτής. 

25. Την υπ’ αριθµ. ……… Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Αχαρνών για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας και την 
εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή αυτής. 

26. Την υπ’ αριθµ. …… Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

 
       Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 
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ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
� Άρθρο 1: Περιεχόµενα της σύµβασης 
� 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  
� Άρθρο 9: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων  
� Άρθρο 10: Σύσταση, αρµοδιότητες και λειτουργία της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης 
� Άρθρο 11: Τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης 
� Άρθρο 12: Αντισυµβατική συµπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες  
� Άρθρο 13: Επίλυση διαφωνιών 
� Άρθρο 14: Τελικές διατάξεις 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι η εκτέλεση των απαιτούµενων 

εργασιών για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση ή Ανακατασκευή τµηµάτων 
κυρίων οδικών αξόνων του ∆ήµου Αχαρνών» συνολικής δαπάνης τετρακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (400.000,00€) (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%).  

Οι απαιτούµενες εργασίες αφορούν στην εκτέλεση εργασιών επισκευής 
και ανακατασκευής κύριων οδικών αξόνων του ∆ήµου Αχαρνών. Ειδικότερα, 
στο ∆ήµο Αχαρνών το δηµοτικό οδικό δίκτυο παρουσιάζει εκτεταµένες βλάβες, 
π.χ. σηµαντικές καθιζήσεις και ζυµώσεις ασφαλτοτάπητα κ.α., λόγω του 
σηµαντικού κυκλοφοριακού φόρτου, των επεµβάσεων που έχουν γίνει- τοµές 
οδοστρώµατος- στο πλαίσιο έργων, κ.α. 

Ως εκ τούτου, υφίσταται ανάγκη αποκατάστασης και συντήρησης του 
οδικού δικτύου του ∆ήµου Αχαρνών, καθώς έχει αυξηθεί σηµαντικά ο δείκτης 
επικινδυνότητάς του, λόγω εκτεταµένης φθοράς του, σύµφωνα µε την τεχνική 
περιγραφή της µελέτης και τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές που τη 
συνοδεύουν, όπως ισχύουν.  

Η υλοποίηση του έργου θα συµβάλλει στη βελτίωση του οδικού δικτύου 
του ∆ήµου Αχαρνών και ως εκ τούτου στην ασφαλή και άνετη µετακίνηση πεζών 
και οχηµάτων.   
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Το έργο θα εκτελεστεί στο δηµοτικό οδικό δίκτυο του ∆ήµου Αχαρνών σε 

έξι (6) οδούς σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές της 
υπ’ αριθµ. 9/2014 µελέτης και αφορά το δηµοτικό οδικό δίκτυο. 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων 

χιλιάδων ευρώ (400.000,00€) (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, αλλά δύναται να διατεθεί για τυχόν αύξηση Φ.Π.Α. 

Τη χρηµατοδότηση του έργου αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο 
Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων-ΓΓ∆Ε (ΣΑΕ 068 – ενάριθµος 
1997ΣΕ06800002).  

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΨ8-ΔΕΣ
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Κάθε αύξηση της συµβατικής δαπάνης (πλέον της νόµιµης 
αναθεώρησης), που θα προκύψει από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
(ΑΠΕ) ή συµπληρωµατική σύµβαση θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του 
∆ήµου Αχαρνών. 

Η ροή της χρηµατοδότησης θα είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στις 
σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα. 

Κάθε πιστοποίηση δαπάνης και λογαριασµός έργου που θα φέρει την 
έγκριση της αρµόδιας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 
Περιφέρειας Αττικής συνοδευόµενη από το τιµολόγιο και τα λοιπά 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόµο, καθώς και την προβλεπόµενη 
από το άρθρο 10 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 
διαβιβάζεται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών 
και ∆ικτύων (ΥΥΠΟΜΕ∆Ι), για τις περαιτέρω ενέργειες σχετικές µε την 
χρηµατοδότηση του εν λόγω έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 
Η πληρωµή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε την πρόοδό του και θα είναι 

σύµφωνη µε τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας για τα 
δηµόσια έργα. Το έργο χρηµατοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το ΥΥΠΟΜΕ∆Ι.  
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

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

Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής.   
Για  την εκτέλεση της σύµβασης και τη κατασκευή του έργου 

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 οριστική παραλαβή του έργου ο ∆ήµος Αχαρνών θα αναλάβει 
τη συντήρησή του. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 

 
Οι παρεµβάσεις θα υλοποιηθούν στο δηµοτικό οδικό δίκτυο του ∆ήµου 

Αχαρνών. 
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 µε άλλα συναφή ζητήµατα, ο ∆ήµος Αχαρνών ευθύνεται κατά 
νόµο (προς αποζηµίωση κ.λπ.).   

Επίσης, σε αυτή την περίπτωση ο ∆ήµος Αχαρνών 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  
 
 

Η ισχύς της παρούσας σύµβασης (βλ. Παράρτηµα Ι) αρχίζει από την 
υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα δυο (32) µήνες. 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 της παρούσας. 

Ο χρόνος για την αποπεράτωση του έργου προσδιορίζεται σε έξι (6) 
µήνες, της προθεσµίας αρχοµένης από την υπογραφή της σύµβασης 
κατασκευής του έργου, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περί  δηµοσίων 
έργων διατάξεων. 

Μετά την οριστική παραλαβή, ο ∆ήµος Αχαρνών θα αναλάβει τη 
συντήρησή του έργου. 

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΨ8-ΔΕΣ
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ΑΡΘΡΟ 9: ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  
 
9.1       Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει:  
 

9.1.8 Την δηµοπράτηση του έργου και την υπογραφή σύµβασης µε τον 
ανάδοχο για την κατασκευή του έργου.  

9.1.9 Την υλοποίηση της κατασκευής του έργου (µε πόρους της ΣΑΕ 068 του 
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων-ΓΓ∆Ε).  

9.1.10 Τη µέριµνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης µέσω 
της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού ενός (1) αντιγράφου κάθε 
πιστοποίησης-εντολής πληρωµής, καθώς και των απαραίτητων 
δικαιολογητικών, προκειµένου να ενηµερώνεται η επιτροπή για την 
πρόοδο του έργου.   

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

9.1.12 Τον ορισµό τεχνικών υπαλλήλων που θα συµµετέχουν στην προσωρινή 
και οριστική παραλαβή του έργου. 

9.1.13 Τη διοικητική παράδοση του έργου.  
 
9.3 Ο ∆ήµος Αχαρνών αναλαµβάνει: 
 
9.3.1 Τη µέριµνα για την έκδοση των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων  και 

εγκρίσεων.  
9.3.2 Τη συµµετοχή δια των εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 
9.3.3 Τον ορισµό τεχνικού υπαλλήλου που θα συµµετέχει στην προσωρινή 

και οριστική παραλαβή του έργου.  
9.3.4 Τη µέριµνα µετά τη διοικητική παραλαβή, για τη λήψη κάθε επιπλέον 

µέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών στο έργο, µέχρι την 
οριστική παραλαβή. 

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

9.3.6 Τη µέριµνα για τη συντήρηση του έργου µετά την οριστική παραλαβή. 
 
ΑΡΘΡΟ 10:  ΣΥΣΤΑΣΗ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας σύµβασης 
συστήνεται Κοινή Επιτροπή, µε έδρα την Αθήνα, αποτελούµενη από πέντε (5) 
µέλη, τα οποία είναι:  

� ∆ύο (2) εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συµβουλίου µε τους νόµιµους 
αναπληρωτές τους. 

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

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

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

 
Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς πρέπει να 
κοινοποιήσουν αµφίδροµα τα οριζόµενα από αυτούς µέλη της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης. 
 

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΨ8-ΔΕΣ
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10.2 Αντικείµενο και αρµοδιότητες της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης. 

Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 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. Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

 

10.1.4 Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 
της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής και 
ειδικότερα µε σχετικό πρακτικό συνεδρίασης συµφωνεί για την 
πληρωµή της δαπάνης κάθε εντολής πληρωµής. 

10.1.5 Εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει 
αναγκαίο, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της 
προγραµµατικής σύµβασης. 

10.1.6 Εισηγείται στους συµβαλλόµενους αιτιολογηµένα µε πρακτικό 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 Παρακολούθησης ορίζεται ένας από 

τους εκπροσώπους του Περιφερειακού Συµβουλίου σε σχετική 
απόφασή του.  

10.2.2    Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία 
από τα µέλη της. 

10.2.3     Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του ∆ήµου Αχαρνών. 
10.2.4   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 παρόντων µελών.    

10.2.5    Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης εκτελεί υπάλληλος του ∆ήµου 
Αχαρνών. 

 
 
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 

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΨ8-ΔΕΣ
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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 Παρακολούθησης του άρθρου 10 της παρούσας, 
αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

Ρητά συµφωνείται ότι οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης είναι υποχρεωτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη. 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 Η παρούσα σύµβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το 
περιεχόµενό της, υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα 
οποία κάθε συµβαλλόµενος θα λάβει δύο (2). 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                    

 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ   ΣΓΟΥΡΟΣ 

 ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ   
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 
 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ   ΝΤΟΥΡΟΣ 
 
 
 
Β) Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο και τον 
εξουσιοδοτεί να υπογράψει τις προκύπτουσες συµβάσεις. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ  Βρεττός Μιχάλης         
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  --- 
 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  
 
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Γκίκας Παναγιώτης, Γκίκας Χρήστος, 
Γρηγοριάδης Παναγιώτης, Ελευθεράκου Ελένη, Ελευθεριάδης Στυλιανός, 
Καλάργαλης Ιωάννης, Κατσανδρής Ιωάννης, Κορνιλάκης Παναγιώτης, Ντούρος 
Παναγιώτης, Ξαγοράρης Νικόλαος, Πετάκος Γεώργιος, Σαββίδη Κυριακή, 
Σαββίδης Κωνσταντίνος, Χριστοπούλου Σοφία, Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος 

 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΝΤΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
 

 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΨ8-ΔΕΣ


