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

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  85 
 
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 : «Ολοκλήρωση οριστικού δικτύου αποχέτευσης 
Ακαθάρτων ∆ήµου Καισαριανής» συνολικού προϋπολογισµού 
3.250.000,00€( µε Φ.Π.Α. 23%) µε πηγή χρηµατοδότησης από την 
περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ 9775.01.052) και αποδοχή της εν λόγω 
χρηµατοδότησης. 
 
 
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. 90/2016 του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
(Α∆Α: 6Θ4Χ7Λ7-ΧΡΖ) 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 
«Ολοκλήρωση Οριστικού ∆ικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων ∆ήµου Καισαριανής» 
συνολικού προϋπολογισµού 3.250.000,00€ (µε ΦΠΑ 23%). 
Σας επισυνάπτουµε το σχέδιο της προς σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης.  
 
Κατόπιν των παραπάνω:  

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

«Ολοκλήρωση Οριστικού ∆ικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων ∆ήµου 
Καισαριανής» συνολικού προϋπολογισµού 3.250.000,00€ (µε ΦΠΑ 23%) µε 
πηγή χρηµατοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ 9775.01.052). 

 
•••• την αποδοχή της χρηµατοδότησης για το Έργο, 
•••• των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης & 
•••• της σύναψης της Προγραµµατικής Σύµβασης και της εξουσιοδότησης 

για την υπογραφή της από τον ∆ήµαρχο. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

 

 

 

 

 

 

Για το έργο: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

1. Περιφέρεια Αττικής 

2. ∆ήµος Καισαριανής 

  

 

 

 

 
 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Για το έργο: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 

 

 

Στην Αθήνα σήµερα                                                      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, οδός Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας και εκπροσωπείται 
νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. Ηλία Σταµέλο 

 
      Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δηµοσίων έργων» όπως 

κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήµερα. 
3. Το Ν. 1068/1980 «Περί συστάσεως ενιαίου φορέα Υδρεύσεως – Αποχετεύσεως 

Πρωτευούσης». 
4. Την υπ’ αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της 

Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β – 04/11/2011). 
5. Την υπ΄αρ. ∆16γ/010/178/Γ-ΦΕΚ 846/Β/06.05.2009 «Περί έγκρισης Κανονισµού 

Λειτουργίας ∆ικτύου Αποχέτευσης (Κ.Λ.∆.Α.) της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.» 
6. Την υπ΄αρ. 369/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής σχετικά 

µε την έγκριση του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) της Περιφέρειας 
Αττικής οικ. έτους 2016. 

7. Την υπ΄αρ. 1/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής σχετικά µε 
την έγκριση του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους 2016. 

8. Το υπ΄αρ. 5466/16/29-01-2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής. 

9. To υπ΄αρ. 13634/09-12-2015 έγγραφο του ∆ήµου Καισαριανής προς τους Ο.Κ.Ω. 
10. Το υπ’ αρ. 14887/03-11-2015 έγγραφο της ΕΥ∆ΑΠ σχετικά µε την επικαιροποίηση 

της Υδραυλικής Μελέτης δικτύου ακαθάρτων σε τµήµατα του ∆ήµου Καισαριανής. 
11. Το από 23/12/2015  έγγραφο της ΕΥ∆ΑΠ. 
12. Το υπ΄αρ. 303/13-01-2016 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 
13. Το υπ΄αρ. 270129956/18-12-2015 έγγραφο της Εταιρείας Παροχής Αερίου 

Αττικής Α.Ε. (Φυσικό Αέριο Αττικής). 
14. Το υπ΄αρ. ΥΠΠΟΑ /Γ∆ΑΠΚ /ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ / ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ /371358 /218999 

/27294 /6342/18-01-2016 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών. 
15. Το υπ΄αρ. 1246/03-02-2016 έγγραφο του ∆ήµου Καισαριανής σχετικά µε την 

αίτηση απαλλαγής από περιβαλλοντολογική αδειοδότηση. 



16. To υπ΄αρ. 22324/14-03-2016 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Αττικής. 

17. Την υπ. αρ. 44/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής µε 
την οποία εγκρίθηκε η µελέτη του εν λόγω έργου. 

18. Την υπ. αρ. 90/2016 Aπόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για την 
έγκριση της σύναψης της παρούσας και των ειδικότερων όρων της. 

19. Την υπ. αρ. …………………... Aπόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καισαριανής για 
την έγκριση της σύναψης της παρούσας και των ειδικότερων όρων της. 

20. Την υπ’ αρ. …………………….  Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.    
 
 

Συµφώνησαν 
Να συνάψουν  Προγραµµατική Σύµβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 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: Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου 

� Άρθρο 7: Χρονική διάρκεια της σύµβασης – Χρονοδιάγραµµα  

� Άρθρο 8: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων  

� Άρθρο 9: Σύσταση και ρόλος της Κοινής Επιτροπής 

� Άρθρο 10: Τροποποιήσεις της Προγραµµατικής Σύµβασης 

� Άρθρο 11: Αντισυµβατική Συµπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες 

� Άρθρο 12: Επίλυση ∆ιαφωνιών 

� Άρθρο 13: Τελικές διατάξεις 

 

ΑΡΘΡΟ 2 :  ΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Σκοπός  της  παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι η εκτέλεση του 

έργου: «Ολοκλήρωση Οριστικού ∆ικτύου Ακαθάρτων ∆ήµου Καισαριανής», 
συνολικού προϋπολογισµού 3.250.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%). 

 
Ο ∆ήµος Καισαριανής διαθέτει πεπαλαιωµένο, µη επαρκές δίκτυο αποχέτευσης 

ακαθάρτων στη µεγαλύτερη έκταση του. Στις οδούς του εν λόγω έργου υπάρχει σε 
λειτουργία παλαιός δηµοτικός αγωγός σε µικρό βάθος (µέγιστο βάθος 1,5 m) 
κατασκευασµένο από πήλινους σωλήνες πριν από πολλά χρόνια. Οι αγωγοί οι οποίοι 
βρίσκονται  στο οδόστρωµα ή στο πεζοδρόµιο, χωρίς να υπάρχουν πάντα εµφανή 
φρεάτια παρουσιάζουν πρόβληµα από εµφράξεις και καθιζήσεις µε αποτέλεσµα τη µη 
ορθή τους λειτουργία, είτε µε επιστροφές λυµάτων, είτε µε διαρροές στο υπέδαφος. 
Οι συνδέσεις ακινήτων µε τον παλαιό αυτό αγωγό είχαν κατασκευασθεί στη 
µεγαλύτερη πλειοψηφία τους την περίοδο εκείνη, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει 
φρεάτιο εξωτερικής διακλάδωσης στο πεζοδρόµιο. Ακίνητα που ανεγέρθησαν 



µεταγενέστερα της κατασκευής του αγωγού είτε χρησιµοποίησαν την υπάρχουσα 
σύνδεση ως έχει, είτε κατασκευάσθηκε νέα στο ίδιο µικρό βάθος. 

 
 
Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε µελέτη η οποία εκπονήθηκε και 

θεωρήθηκε τον Ιανουάριο του 2016 από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Καισαριανής, στη βάση της επικαιροποιηµένης υδραυλικής µελέτης που εγκρίθηκε µε 
το υπ΄αρ. 14887/03-11-2015 έγγραφο της ΕΥ∆ΑΠ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Οι οδοί, εντός σχεδίου πόλης, όπου θα κατασκευασθούν αγωγοί αποχέτευσης 

ακαθάρτων είναι οι εξής: 
1. Σικελιανού από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Ειρήνης 
2. Παπαδιαµάντη από Κρυστάλλη έως Σολωµού 
3. Κρυστάλλη από Σολωµού έως Βαλαωρίτου 
4. Σολωµού από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Ειρήνης 
5. Καζαντζάκη από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Ειρήνης 
6. Βαλαωρίτου από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Πολέµη 
7. Παλαµά από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Ειρήνης 
8. Πολέµη από 2ας Μαίου έως Βαλαωρίτου 
9. Ειρήνης από 2ας Μαίου έως Βαλαωρίτου 
10. Κάλβου από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Παλαµά 
11. Καρκαβίτσα από Παλαµά έως Βαλαωρίτου 
12. Τερτσέτη από Νάξου έως Θερµοπυλών 
13. Γραβιάς από Κασαµπά έως Θερµοπυλών 
14. Γραβιάς από Σεβαστοπούλου έως Τριών Ιεραρχών 
15. ∆ερβενακίων από Ρήγα Φεραίου έως Θερµοπυλών 
16. ∆ερβενακίων από Σεβαστοπούλου έως Τριών Ιεραρχών 
17. Θερµοπυλών από ∆ερβενακίων έως Τερτσέτη 
18. Ρήγα Φεραίου από ∆ερβενακίων έως Τερτσέτη 
19. Κασαµπά από ∆ερβενακίων έως Γραβιάς 
20. Τριών Ιεραρχών από Γραβιάς έως Τερτσέτη 
21. Τριών Ιεραρχών από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Βουτζά 
22. Σεβαστοπούλου από ∆ερβενακίων έως Τερτσέτη 
23. Σεβαστοπούλου από Σταµατιάδου έως Μακρυγιάννη 
24. Οµηρείου από Λογοθέτη έως Μακρυγιάννη 
25. Οµηρείου από Βουτζά έως Σταµατιάδη 
26. Μεσολογγίου από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Μακρυγιάννη 
27. Μακρυγιάννη από Μεσολογγίου έως Οµηρείου 
28. Οικονόµου από Οµηρείου έως Σεβαστοπούλου 
29. Λογοθέτη από Ανακρέοντος έως Σεβαστοπούλου 
30. Αγίου Πολυκάρπου από Φιλαδελφείας έως Λυδίας 
31. Ερυθρού Σταυρού από Κλαζοµενών έως Λυδίας 
32. Ερυθρού από Νέας Εφέσσου έως Πανιωνίου 
33. Κλαζοµενών από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Αγίου Πολυκάρπου 
34. Κλαζοµενών από Χρυς. Σµύρνης έως Συβρισαρίου 
35. Κλαζοµενών από Σολοµωνίου έως Ερυθρού Σταυρού 
36. Αναξαγόρα από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Χρυς. Σµύρνης 
37. Αναξαγόρα από Συβρισαρίου έως Ερυθρού Σταυρού 
38. Λυδίας από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Σολοµωνίδου 



39. Ούλωφ Πάλµε από Χρυσ. Σµύρνης έως Σολοµωνίδου 
40. Εθν. Μακαρίου από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Ερυθρού Σταυρού 
41. Νέας Εφέσσου από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Ερυθρού Σταυρού 
42. Πανιωνίου από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Σκοπευτηρίου 
43. Σµύρνης από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Σολοµωνίδου 
44. Κένεντυ από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Συβρισαρίου 
45. Μισούντος από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Χρυς. Σµύρνης 
46. Συβρισαρίου από Κλαζοµενών έως Φιλολάου 
47. Φιλολάου από Συβρισαρίου έως Αρσινόης 
48. Κοιµήσεως Θεοτόκου από Εθν. Μακρίου έως ∆αµάρεως 
49. ∆αµάρεως από Σκοπευτηρίου έως Φορµίωνος 
50. Κουκλουτζά από Ιέρωνος έως Θήρωνος 
51. Θήρωνος από Κουκλουτζά έως Γρ. Θεολόγου 
52. Ευριδίκης από ∆ράκοντος έως Μεγ. Αλεξάνδρου 
53. Ευφρονίου από Αλκµεονιδών έως ∆ράκοντος 
54. Μίστου από Ευφρονίου έως Κρίτωνος 
55. Πέλοπος από Λαέρτου έως Νέας Εφέσσου 
56. Κάλχαντος από Φορµίωνος έως Αδριανουπόλεως 
57. Τραπεζούντος από Αµασείας έως ∆ήλου 
58. ∆ήλου από Φορµίωνος έως Αδριανουπόλεως 
59. Κένεντυ από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Ηρώων Πολυτεχνείου 
60. Πανιωνίου από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης  έως Ηρώων Πολυτεχνείου 
61. Μιχαήλ Καραολή από Μοσχονησίων έως Νέας Εφέσσου 
62. Λυδίας από Βρυούλων έως Λεων. Μανωλίδη 
63. Αναξαγόρα από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Ηρώων Πολυτεχνείου 
64. Βρυούλων από Φιλαδελφείας έως Οδεµησίου 
65. Οµηρείου από Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης έως Ανατ. Θράκης 
66. Σειρήνων από Αδριανουπόλεως έως Φορµίωνος 
67. ∆ιστόµου από ∆ήλου έως Αµασείας 
68. Καλαβρύτων από ∆ήλου έως Αµασείας 
69. Ηρ. Κωνσταντοπούλου από ∆ήλου έως Αµασείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.250.000,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α  (23%) και αφορά αποκλειστικά στην κατασκευή 
του έργου, τυχόν δε υπόλοιπο µετά τη δηµοπράτηση δεν επανατίθεται στο ∆ήµο 
Καισαριανής 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  9775.01.052 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής).  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής λαµβάνει απόφαση για την 
αποδοχή της χρηµατοδότησης του έργου και την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων 
στο κεφάλαιο εσόδων και εξόδων του προϋπολογισµού. 

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

Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 
Η οριστική µελέτη εκπονήθηκε από το ∆ήµο Καισαριανής και εγκρίθηκε από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο  µε την υπ. αρ. 44/2016 απόφαση του.  
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και τη 

κατασκευή του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των Ν.1418/84, Ν.3263/04, Π.∆.609/85 
όπως κωδικοποιήθηκαν µε τον Ν. 3669/08 και ισχύουν σήµερα. Μετά την οριστική 
παραλαβή του έργου ο ∆ήµος Καισαριανής  θα αναλάβει και τη συντήρηση του. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 

 
Οι παρεµβάσεις θα υλοποιηθούν στο δηµοτικό οδικό δίκτυο του ∆ήµου 

Καισαριανής. Με το υπ’ αριθµ. ΦΕΚ 401/Α/14-10-1937 εγκρίθηκε σχέδιο ρυµοτοµίας 
Καισαριανής (Αττικής) µε το σχετικό Κτηµατολογικό ∆ιάγραµµα.  

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, είτε από µη λήψη των όποιων απαιτουµένων κατά νόµο 
αδειών και εγκρίσεων, ο ∆ήµος Καισαριανής ευθύνεται κατά νόµον (προς αποζηµίωση 
κ.λ.π.) έναντι της Περιφέρειας Αττικής. 

Επίσης σε αυτή την περίπτωση 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. 

Ο ∆ήµος Καισαριανής είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων 
τρίτων σχετιζόµενων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων 
παρέµβασης είτε µε τη µη λήψη όλων των κατά νόµο απαιτούµενων αδειών και 
εγκρίσεων. 

 
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 (40) µήνες. Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί µε 
συµφωνία των συµβαλλοµένων και µε σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσας.  

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου προσδιορίζεται σε δέκα πέντε (15) 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, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της 

παρούσας κι όπως θα περιγράφεται στη µελέτη και στη σύµβαση  κατασκευής 
του έργου µε τον ανάδοχο, µέχρι του ποσού των 3.250.000,00 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%). 

2. Τη δηµοπράτηση από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, την 
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. 

3. Τον ορισµό εκπροσώπων της που θα συµµετέχουν 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. 

4. Την παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου. 
5. Την διοικητική παράδοση του έργου µετά τη σύνταξη της βεβαίωσης περαίωσης 

των εργασιών. 
 

  Β.   Ο ∆ήµος Καισαριανής αναλαµβάνει : 
6. Τη µέριµνα για τη λήψη των απαιτούµενων σχεδίων αγωγών δικτύων από τους 

Ο.Κ.Ω. (ΕΥ∆ΑΠ, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο) πριν τη δηµοπράτηση του έργου. 
7. Τις αιτήσεις προς τις ∆ΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την 

κατασκευή όλων των απαιτούµενων συνδέσεων µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας. 
8. Την υποχρέωση να χρηµατοδοτήσει κάθε επιπλέον δαπάνη µελετών ή/και 

εργασιών, απόδοση τελών, που σχετίζονται µε το έργο και δεν 
συµπεριλαµβάνονται στη θεωρηµένη µελέτη. 

9. Τη µέριµνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση λοιπών απαιτούµενων 
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν τη δηµοπράτηση του έργου. 

10. Τη µέριµνα για την αποµάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί της περιοχής 
παρέµβασης, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου 
και η έναρξη των εργασιών. 

11. Τη συµµετοχή εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  
12. Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από 

υπάλληλό του. 
13. 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. 

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

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 σύµβασης 
συστήνεται Κοινή Επιτροπή, µε έδρα την Καισαριανή, αποτελούµενη από πέντε (5) 
µέλη, τα οποία είναι:  

� ∆ύο (2) εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συµβουλίου µε τους νόµιµους 
αναπληρωτές τους εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως Πρόεδρος. 

� Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού και Υποδοµών της Περιφέρειας Αττικής µε το νόµιµο 
αναπληρωτή του. 

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

� Ένας (1) εκπρόσωπος του ∆ήµου Καισαριανής 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. 
 

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 εντολής 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 ένας από τους Περιφερειακούς 
Συµβούλους που θα ορισθεί µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, κατόπιν 
απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 

9.2.2 Η επιτροπή συγκαλείται µετά την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη 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 
 

Καµία τροποποίηση της Σύµβασης δεν µπορεί να γίνει για το αντικείµενο και τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου, όπως ορίζονται στα άρθρα 2 και 5 της παρούσας. 

Για τυχόν τροποποίηση των λοιπών σηµείων της Προγραµµατικής Σύµβασης, 
απαιτείται η συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών και η υπογραφή σχετικής 
τροποποιητικής σύµβασης. 
 
 



ΑΡΘΡΟ 11. 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 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 το έργο : « Ολοκλήρωση Οριστικού ∆ικτύου Αποχέτευσης 
Ακαθάρτων ∆ήµου Καισαριανής» συνολικού προϋπολογισµού 
3.250.000,00€  ( µε Φ.Π.Α. 23%) µε πηγή χρηµατοδότησης από την 
περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ 9775.01.052)  όσο αφορά  : 
 

• Την αποδοχή της χρηµατοδότησης για το Έργο 
• 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 


