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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    20/4/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  83 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 10ης/20.4.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 20η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 
2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,20/4/2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 4353 /15.4.2016, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι ένα (21) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Βεχλίδη Μαρία 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Καµπάκας Αντώνης 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Ιωαννίδης Θεόδωρος 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ  6. Μαζαράκη Έλλη 
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Αξιώτης Χρήστος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
15. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
16. Γαβρίλης  Γεώργιος  
17. Βούρλος ∆ηµήτρης  
18. Λυκούδης Αλεβίζος  
19. Βοσκόπουλος Χρήστος  



20. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
 
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 
 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση των όρων και της σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης 
και εξουσιοδότηση από το ∆.Σ για την υπογραφή της Π.Σ από τον 
∆ήµαρχο για το έργο : «Βελτίωση και αναβάθµιση της διαµόρφωσης δύο 
παιδοτόπων στο ∆ήµο Καισαριανής» συνολικού προϋπολογισµού 
189.545,69€  ( µε Φ.Π.Α. 23%) µε πηγή χρηµατοδότησης από την 
περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ 9779.01.172). 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  
της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Κωνστατοπούλου Βασιλικής  η 
οποία έχει ως εξής : 
 

 
 Με την απόφαση υπ’ αριθµ. 91/2016 του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
(Α∆Α: 66ΨΦ7Λ7-ΥΞ7) που µας διαβιβάστηκε από την Περιφέρεια Αττικής εγκρίθηκε 
από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής η σύναψη και οι όροι Προγραµµατικής 
Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Καισαριανής για το έργο 
«Βελτίωση και αναβάθµιση της διαµόρφωσης δύο παιδοτόπων στο ∆ήµο 
Καισαριανής» συνολικού  προϋπολογισµού 189.545,69 € (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.). 
Σας επισυνάπτουµε το σχέδιο της προς σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης.  
 
Κατόπιν των παραπάνω:  

 
Εισηγούµαστε την έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το Έργο : 

«Βελτίωση και αναβάθµιση της διαµόρφωσης δύο παιδοτόπων στο ∆ήµο 
Καισαριανής» συνολικού προϋπολογισµού 189.545,69€ (µε ΦΠΑ 23%) µε 
πηγή χρηµατοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ 9779.01.172)  

 
1. των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης. 
2. της σύναψης της Προγραµµατικής Σύµβασης και της εξουσιοδότησης 

για την υπογραφή της από τον ∆ήµαρχο. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

 

 

 

 

 

 

Για το έργο: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆ΥΟ 

ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

1. Περιφέρεια Αττικής 

2. ∆ήµος Καισαριανής 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ –                    2016 



 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

Βελτίωση και αναβάθµιση της διαµόρφωσης δύο παιδοτόπων στο ∆ήµο 

Καισαριανής 

 

Στην Αθήνα σήµερα ……………, 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 κα. Ειρήνη ∆ούρου. 

2. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ήµος Καισαριανής» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού), που 
εδρεύει στην Καισαριανή, Βρυούλων & Κλαζοµενών και εκπροσωπείται νόµιµα 
από τον ∆ήµαρχο κ. Ηλία Σταµέλο 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

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

2. 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. 
3669/2008 (ΦΕΚ 116Α – 18/06/2008) όπως ισχύει σήµερα. 

5. Το άρθρο 47 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/14-4-2014).  
6. Την µε αριθµό 28492/2009 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 

931/Β’/2009) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την µε αριθµό 
27934/2014 απόφαση του ίδιου Υπουργού (ΦΕΚ 2029/Β’/2014). 

7. Την µε Α.Π. 30681/7-8-2014, 44 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
8. Τα υπ΄αριθµ. 8124/21-07-2015, 11523/09-12-2015 και 1715/17-02-2016 

έγγραφα του ∆ήµου Καισαριανής µε τα οποία µας διαβιβάστηκε η µελέτη και 
λοιπά συµπληρωµατικά στοιχεία για το έργο. 

9. Το υπ’αριθµ. οικ.18172/29-01-2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων. 
10. Την υπ’αριθµ. 43/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καισαριανής σχετικά 

µε την έγκριση της µελέτης εφαρµογής του έργου µε τίτλο «Βελτίωση και 
αναβάθµιση της διαµόρφωσης δύο παιδοτόπων στο ∆ήµο Καισαριανής» 
προϋπολογισµού 189.545,69€ (συµπ. ΦΠΑ 23%). 

11. Τις υπ. αριθµ. 369/2015 και 1/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής σχετικά µε την έγκριση του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων έτους  
2016 και του Προϋπολογισµού έτους 2016 µε τις οποίες το έργο εντάχθηκε στο 
Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας 
αντίστοιχα για το έτος 2016, µε τίτλο «Βελτίωση και αναβάθµιση της 
διαµόρφωσης δύο παιδοτόπων στο ∆ήµο Καισαριανής» και Προϋπολογισµό 
189.562,00€ (ΚΑΕ. 9779.01.172). 



12. Την υπ. αριθµ.     91/2016  Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας. 

13. Την υπ. αριθµ.  ………./2016  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καισαριανής 
για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας. 

      
 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: Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης του έργου 
� Άρθρο 6: Χρήση χώρου 
� Άρθρο 7: Χρονική διάρκεια της σύµβασης – Χρονοδιάγραµµα του έργου 
� Άρθρο 8: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 
� Άρθρο 9: Σύσταση και ρόλος της Κοινής Επιτροπής 
� Άρθρο 10: Τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης 
� Άρθρο 11: Αντισυµβατική συµπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες 
� Άρθρο 12: Επίλυση διαφωνιών 
� Άρθρο 13: Τελικές διατάξεις 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η εκτέλεση των απαιτούµενων 
εργασιών για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση και αναβάθµιση της 
διαµόρφωσης δύο παιδοτόπων στο ∆ήµο Καισαριανής» συνολικής δαπάνης 
189.545,69€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%).  

Το έργο αφορά σε παρεµβάσεις που θα γίνουν σε δύο (2) υφιστάµενους 
παιδότοπους/παιδικές χαρές σε πάρκα του ∆ήµου Καισαριανής.  

Η µία παιδική χαρά βρίσκεται µέσα στο πάρκο Σκοπευτηρίου και καταλαµβάνει 
έκταση περίπου 1000µ2 ενώ η άλλη βρίσκεται µέσα στο πάρκο της 2ας Μάη και 
καταλαµβάνει έκταση περίπου 1100µ2. 

Στην υφιστάµενη παιδική χαρά στο πάρκο Σκοπευτηρίου προβλέπονται 
εργασίες διαµόρφωσης και εξυγίανσης του εδάφους και εργασίες για την υπόβαση 
του δαπέδου ασφαλείας των οργάνων. Τα όργανα και τα δάπεδα θα είναι 
πιστοποιηµένα κατά ΕΛΟΤ και θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας 
των προτύπων. Στο έργο επίσης προβλέπονται συµπληρωµατικές φυτεύσεις, 
τοποθέτηση ξύλινου φράκτη, µικρές επεκτάσεις του δικτύου αυτοποτίσµατος, 
αντικατάσταση των ιστών φωτισµού, εργασίες συντήρησης των υπαρχόντων 
καθιστικών και χρωµατισµοί τσιµεντένιων στοιχείων για οριοθέτηση των χώρων 
παιχνιδιού. 

Στην υφιστάµενη παιδική χαρά στο πάρκο 2ας Μάη προβλέπονται εργασίες 
διαµόρφωσης του εδάφους και δηµιουργία έξι επίπεδων χώρων παιχνιδιού. Τα όργανα 
και τα δάπεδα θα είναι πιστοποιηµένα κατά ΕΛΟΤ και θα πληρούν τις προδιαγραφές 
ασφαλείας και υγείας των προτύπων.  Οι διάδροµοι κίνησης και το πεζοδρόµιο της 
εισόδου του πάρκου θα διαµορφωθούν ώστε να είναι κατάλληλα για χρήση από 
ΑΜΕΑ και παιδικά καροτσάκια. Στο χώρο της παιδικής χαράς βρίσκεται κτίσµα στο 
οποίο προβλέπονται εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης ώστε να χρησιµοποιηθεί 
σαν αναψυκτήριο και χώρο στέγασης της/του φύλακα. Τέλος θα δηµιουργηθούν 
κανάλια απορροής οµβρίων, θα αντικατασταθούν οι ιστοί φωτισµού, θα γίνουν 
συµπληρωµατικές φυτεύσεις και µικρή επέκταση του δικτύου αυτοποτίσµατος. 



Σκοπός των παρεµβάσεων είναι η αναβάθµιση των δύο παιδικών χαρών και η 
συµµόρφωση µε τις νέες προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας προκειµένου να 
υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης της καταλληλότητας τους και χορήγησης της 
απαιτούµενης Άδειας Λειτουργίας. 

 
 
  

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τα δύο πάρκα στα οποία θα εκτελεστούν οι εργασίες βρίσκονται στα χωρικά 
όρια του ∆ήµου Καισαριανής και πιο συγκεκριµένα: 
Α) Το πάρκο Σκοπευτηρίου (το τµήµα στο οποίο θα εκτελεστούν οι εργασίες) 
περικλείεται από τις οδούς Ηρώ Κωνσταντοπούλου, Νέας Εφέσου και Ερυθρού 
Σταυρού. Ο χώρος παρέµβασης είναι όπισθεν του 4ου και 5ου νηπιαγωγείου, κοντά 
στο υπό κατασκευή µουσείο Εθνικής Αντίστασης. 
Β) Το πάρκο 2ας Μάη περικλείεται από τις οδούς 2ας Μαΐου, Ειρήνης και Τερτσέτη.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σύµφωνα µε τη µελέτη στο ποσό 
των 189.545,69€ ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%), αφορά 
αποκλειστικά την εκτέλεση του έργου, τυχόν δε υπόλοιπο µετά τη δηµοπράτηση δεν 
επαναδιατίθεται για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου, αλλά 
δύναται να διατεθεί για τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηµατοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής 
(ΚΑΕ 9779.01.172 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής). 

Κάθε πιστοποίηση δαπάνης και λογαριασµός έργου που φέρει την έγκριση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου συνοδευόµενη από το τιµολόγιο και τα λοιπά 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόµο, διαβιβάζεται από το ∆ήµο στη ∆/νση 
Οικονοµικών της  Περιφέρειας Αττικής. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου η Υ.∆.Ε εκδίδει ισόποσο 
χρηµατικό ένταλµα πληρωµής επ’ ονόµατι του ∆ήµου  για την χρηµατοδότηση του 
υπόψη έργου. 

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

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

ΑΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η µελέτη εκπονήθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καισαριανής και  εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αρ. 43/2016 
απόφαση. 

Το έργο θα δηµοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Καισαριανής. Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης 
και τη κατασκευή του εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 3669/08 όπως ισχύει σήµερα.  

Σε περίπτωση µη τήρησης ή πληµµελούς τήρησης από το ∆ήµο των 
εφαρµοζόµενων παραπάνω διατάξεων, δεν δηµιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή 
οποιαδήποτε αξίωση εις βάρος της Περιφέρειας για τη χρηµατοδότηση του έργου. 

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



 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο (2) υφιστάµενες παιδικές χαρές του ∆ήµου 
Καισαριανής. 

Α) Παιδική χαρά Πάρκου Σκοπευτηρίου: Με το ΦΕΚ 193/Β/1984, ο χώρος του 
σκοπευτηρίου Καισαριανής έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικός τόπος. Με το ΦΕΚ 
187/∆/2011 (περί καθορισµού µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού) 
η περιοχή του Πάρκου Σκοπευτηρίου βρίσκεται εντός των ορίων Β Ζώνης Υµηττού 
όπου επιτρέπεται η δηµιουργία χώρων αναψυχής, πολιτισµού και αθλητισµού.  

Β) Παιδική χαρά Πάρκου 2ας Μάη: Το οικοδοµικό τετράγωνο στο οποίο 
βρίσκεται η παιδική χαρά έχει παραχωρηθεί στο ∆ήµο Καισαριανής για την ίδρυση 
παιδικής χαράς όπως φαίνεται στο κτηµατολογικό διάγραµµα συνοικισµού 
Καισαριανής εξ αναδασώσεως που ακολουθεί το ΦΕΚ 46/Α/1956 (περί άρσεως 
πράξεως αναδασώσεως). 

Ο ∆ήµος Καισαριανής είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων 
τρίτων 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.  

Σε περίπτωση αδυναµίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας 
οποιονδήποτε νοµικών ή πραγµατικών ελαττωµάτων σχετιζοµένων είτε µε το 
καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό και πολεοδοµικό καθεστώς, είτε µε 
άλλα συναφή ζητήµατα, είτε από µη λήψη των όποιων απαιτουµένων κατά νόµο 
αδειών και εγκρίσεων, ο ∆ήµος Καισαριανής ευθύνεται κατά νόµο  έναντι της 
Περιφέρειας Αττικής. 

Ο ∆ήµος Καισαριανής 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 ή διακοπή υλοποίησης του 
έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά 
της ορίζεται σε σαράντα δύο (42) µήνες. Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί µε 
έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων. 

Ο χρόνος για την αποπεράτωση του έργου προσδιορίζεται σε εννέα (9) µήνες, 
της προθεσµίας αρχοµένης από την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου, 
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περί  δηµοσίων έργων διατάξεων. 

Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης παρατίθεται 
στο Παράρτηµα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Α.  Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει : 

   1. Τη χρηµατοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη µελέτη και µέχρι  
     του ποσού των 189.545,69€ ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου  του Φ.Π.Α.). 
 2. Τη συµµετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

   
Β.   Ο ∆ήµος Καισαριανής αναλαµβάνει : 

1. Την ευθύνη να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη 
νοµιµοποίηση του κτίσµατος που βρίσκεται εντός της πλατείας 2ας Μάη πριν τη 
δηµοπράτηση του έργου. 



2. Τη µέριµνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση όλων των απαιτούµενων 
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν τη δηµοπράτηση του έργου. 

3. Τη δηµοπράτηση, υπογραφή σύµβασης µε τον ανάδοχο και κατασκευή του 
έργου σύµφωνα µε τους κανόνες των δηµοσίων έργων και τις ισχύουσες κάθε 
φορά τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας.  

4. 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. 

5. Την υποχρέωση να χρηµατοδοτήσει κάθε επιπλέον δαπάνη µελετών και 
εργασιών που δεν συµπεριλαµβάνονται στη θεωρηµένη µελέτη και η ανάγκη 
τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.  

6. 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. 

7. Τη συµµετοχή εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  
8. Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από 

υπάλληλό του. 
9. Τη µέριµνα για αποστολή στη ∆/νση Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής του 

συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών σε τρία επικυρωµένα (3) αντίγραφα 
για κάθε πιστοποίηση, προκειµένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες 
πληρωµής. 

10. Τη µέριµνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης µέσω της 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1) 
αντιγράφου κάθε πιστοποίησης. 

11. Να προωθήσει τυχόν αναγκαίες διαδικασίες αρµοδιότητας του ή δυνατότητα 
παρέµβασής και γενικότερα να µεριµνά για την οµαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη 
και ολοκλήρωση των έργων και απορρόφηση των πιστώσεων. 

12. Τις αιτήσεις προς τις ∆ΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την 
κατασκευή όλων των απαιτούµενων συνδέσεων µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας. 

13. Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου µετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση 
και µέχρι την οριστική παραλαβή του. 

14. Τη µέριµνα για την πιστοποίηση της καταλληλότητας και χορήγησης της 
απαιτούµενης άδειας λειτουργίας των δύο (2) παιδοτόπων/παιδικών χαρών µετά 
την ολοκλήρωση των εργασιών. 

15. 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.  

16. 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, καθώς και µε την τοποθέτηση 
αναµνηστικής πινακίδας σε εµφανές σηµείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

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

� ∆ύο (2) Περιφερειακοί Σύµβουλοι Αττικής µε τις/τους αναπληρώτριες/τές 
τους, η/ο µία/ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής. 



� Μία/Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού & Υποδοµών της Περιφέρειας Αττικής µε την/τον 
αναπληρώτρια/τή της/του.  

� Μία/Ένας (1) εκπρόσωπος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Αττικής µε την/τον αναπληρώτρια/τή της/του. 

� Μία/Ένας (1) εκπρόσωπος του ∆ήµου Καισαριανής µε την/τον 
αναπληρώτρια/τή της/του. 

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

 

9.1 Αντικείµενο και αρµοδιότητες της Κοινής Επιτροπής 

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

9.1.1 Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 
προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής και ειδικότερα 
ενηµερώνεται για την κάθε εντολή πληρωµής και συντάσσει σχετικό πρακτικό. 

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

9.1.3 Εισηγείται στους συµβαλλόµενους αιτιολογηµένα µε πρακτικό της, την 
παράταση υλοποίησης του αντικειµένου και της χρονικής διάρκειας της 
προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής. 
 

9.2. Συνεδριάσεις – Λειτουργία- Αποφάσεις 

9.2.1 Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι µία/ένας από τις/τους Περιφερειακούς 
Συµβούλους που θα ορισθεί µε την/τον νόµιµο αναπληρώτρια/τή της/του, 
κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 

9.2.2 Η επιτροπή συγκαλείται µετά την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη της/του 
προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις 
τουλάχιστον µέρες πριν την ηµεροµηνία συνεδρίασης. 

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

9.2.4 Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του ∆ήµου Καισαριανής και κατά 
περίπτωση στα Γραφεία της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Αττικής. 

9.2.5 Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σε 
αυτή τα 3/5 των µελών της και αποφασίζει για κάθε θέµα µε απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων µελών της. 

9.2.6 Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης και τήρησης Πρακτικών εκτελεί υπάλληλος 
του ∆ήµου Καισαριανής.  

 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Όλοι οι όροι της σύµβασης είναι ουσιώδεις. Καµία τροποποίηση της Σύµβασης 
δεν γίνεται για το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. 



Για τυχόν απαιτούµενη τροποποίηση σε άλλα σηµεία της Προγραµµατικής 
Σύµβασης εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών 
και η υπογραφή σχετικής τροποποιητικής σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, που 
θεωρούνται όλοι σηµαντικοί, από οποιονδήποτε 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.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 12 :  ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΩΝΙΩΝ 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση 
και ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να επιλύεται από 
τα αρµόδια ∆ικαστήρια. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αυτά συµφωνήθηκαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συµβαλλόµενα 
µέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε 
τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συµβαλλόµενος θα 
λάβει δύο (2). 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

 

 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 

 
 

            ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΡΟΥ 

 ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

 
 

        ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 





 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει  για το έργο : « Βελτίωση και αναβάθµιση της διαµόρφωσης δύο 
παιδοτόπων στο ∆ήµο Καισαριανής» συνολικού προϋπολογισµού 
189.545,69€  ( µε Φ.Π.Α. 23%) µε πηγή χρηµατοδότησης από την 
περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ 9779.01.172)    : 

• Τους όρους της Προγραµµατικής Σύµβασης 
• Της σύναψης της Προγραµµατικής Σύµβασης καθώς και της 

εξουσιοδότησης για την υπογραφή της από τον ∆ήµαρχο. 

 

 

 

 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12) 
Αξιώτης Χρήστος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη Αικατερίνη 15) 
Κατσαρέλης Νικόδηµος  16) Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 27) Γαβρίλης 
Γεώργιος 18) Βούρλος ∆ηµήτριος  19) Λυκούδης Αλεβίζος 20) Βοσκόπουλος 
Χρήστος 21) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος .  
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    21/4/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
   
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 


