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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 27 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.20702/21.7.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα σαράντα ένα, δηλ. οι κ.κ. 1) Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2) Καλαντίδης Δημήτριος,
Αντιπρόεδρος, 3) Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4) Γιαννάκης Χρήστος, 5) Χωματά Αικατερίνη, 6) Χατζηδάκης
Γεώργιος, 7) Παπαδόπουλος Κων/νος, 8) Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9) Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 10) Σερέτη
Χριστίνα, 11) Καλαρρύτης Χρήστος, 12) Ζαννιά Ευφημία, 13) Αντζινάς Ιωάννης, 14) Βιδάλης Παναγιώτης,
15) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 16) Δημητρόπουλος Άγγελος, 17) Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 18)
Καλούδης Κων/νος, 19) Μπασούρης Μαρίνος, 20) Κούρτης Ανδρέας, 21) Παναγιώταρης Αναστάσιος, 22)
Νικηφόρος Ιωάννης, 23) Γρηγορέας Ιωάννης, 24) Γεωργίου Δημήτριος, 25) Καπίρη Ελένη, 26) Κοκοτίνης
Χρήστος, 27) Ασβεστάς Δημήτριος, 28) Χρυσουλάκης Φώτιος, 29) Αντύπας Γεώργιος, 30) Δουβή Αγγελική,
31) Αναγνώστου Ιωάννης, 32) Αγαδάκος Γεώργιος, 33) Τσατσούλη Αναστασία, 34) Μαργαρώνης
Παναγιώτης, 35) Ευσταθίου Αναστάσιος, 36) Κουρής Μιχαήλ, 37) Πανταζόπουλος Δημήτριος, 38) Πούλος
Ιωάννης, 39) Πίκουλα Αργυρώ, 40) Σόφης Γεώργιος και 41) Σεφτελής Κων/νος, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος
Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος και ο Νομικός
Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Μανταδάκης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 262/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή χρηματοδότησης, έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας
Αττικής και Δήμου Ηλιούπολης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αντιολισθηρού οδοστρώματος από
σκυρόδεμα σε διάφορους δρόμους με μεγάλη κλίση» και εξουσιοδότηση Δημάρχου.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
Έχοντας υπόψη:
α. την υπ. αριθ. 392/2016 (ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07) απόφαση του Περιφέρειας Αττικής με την οποία έγινε η
έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017 και εντάχθηκε το
έργο «Κατασκευή αντιολισθηρού οδοστρώματος από σκυρόδεμα σε διάφορους δρόμους με μεγάλη κλίση»
προϋπολογισμού 750.000,00 € (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με ΚΑΕ 9781.01.031.
β. την υπ. αριθ. 133/2017 (ΑΔΑ: ΩΞΩΗΩΡΥ-ΝΣΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη μελέτη του ανωτέρου έργου.
γ. την υπ. αριθ. 129/2017 (ΑΔΑ: ΩΖΥΘΩΡΥ-4Κ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκε η διάθεση και ψήφιση πίστωσης του ανωτέρου έργου.
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δ. το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης.
Παρακαλούμε να εισάγετε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα κάτωθι θέματα, προς συζήτηση και λήψη ή μη
απόφασης:
1. Την αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αντιολισθηρού οδοστρώματος από
σκυρόδεμα σε διάφορους δρόμους με μεγάλη κλίση» ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €)
(περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με Κ.Α.Ε. 9781.01.031,
2. Της έγκρισης των όρων της προγραμματική σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Ηλιούπολης για το έργο «Κατασκευή αντιολισθηρού οδοστρώματος από σκυρόδεμα σε διάφορους δρόμους
με μεγάλη κλίση» συνολικού προϋπολογισμού 750.000,00 € (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α) και
3. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, παρ. 5 άρθρο 77 Ν.
4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/15.6.1959 διόρθ. 145 και 197 Α’, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α) Ν. 4172/2013
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Αναγνώστου, Αγαδάκος, Πίκουλα)
1. Εγκρίνει την αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αντιολισθηρού
οδοστρώματος από σκυρόδεμα σε διάφορους δρόμους με μεγάλη κλίση» ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ
(600.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με Κ.Α.Ε. 9781.01.031
2. Εγκρίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Ηλιούπολης για το έργο «Κατασκευή αντιολισθηρού οδοστρώματος από σκυρόδεμα σε διάφορους
δρόμους με μεγάλη κλίση» συνολικού προϋπολογισμού 750.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), ως
εξής:
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τίτλος Έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ (ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ)»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.

Περιφέρεια Αττικής

2.

Δήμος Ηλιούπολης

ΑΘΗΝΑ –

2
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ (ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ)»
Στην Αθήνα σήμερα ……………………………..………, ημέρα ………………. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1.

Το Ν.Π.Δ.Δ. 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 Ειρήνη Δούρου

2.

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Ηλιούπολης» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στην Ηλιούπολη, Σοφ.
Βενιζέλου 112-114 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Βασίλειο Βαλασόπουλο

Με βάση τις διατάξεις:
1.

Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως οι παρ. 1α και 5 αυτού αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85).

2.

Το ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση».

3.

Του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 109290/39629/23-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β’/2912-2016) και ισχύει.

4.

Το ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

5.

Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.

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

7.

Το 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.

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

9.

Το Ν. 4320/2015 (Α΄29), άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων».

και έχοντας υπόψη:
1.

Το με αριθμό οικ. 17052/16-06-2017 έγγραφο του Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης, με το
οποίο υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής η επικαιροποιημένη μελέτη του έργου με τίτλο: «Κατασκευή
αντιολισθηρού οδοστρώματος από σκυρόδεμα σε διάφορους δρόμους με μεγάλη κλίση (Δήμος
Ηλιούπολης)».

2.

Το με αριθμό 232618/21-03-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την
επάρκεια της μελέτης.

3.

Το με αριθμό πρωτ. οικ. 17105/16-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης του Δήμου
Ηλιούπολης σχετικά με την βεβαίωση για την ύπαρξη των επιλεγμένων οδών εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου.

4.

Το με αρ. πρωτ. οικ. 13218/31-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης του Δήμου
Ηλιούπολης σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.
3
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5.

Την με αριθμό 133/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης, με την οποία εγκρίθηκε
η με αριθμό 9/2017 μελέτη του εν λόγω έργου.

6.

Την με αριθμό 392/2016 απόφαση

του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το

Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017.
7.

Την με αριθμό 393/2016 (ο.ε.) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο
Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
έτους 2017 και προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του έργου (Κ.Α.Ε. 9781.01.031).

8.

Την με αριθμό …… /2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι
της παρούσας.

9.

Την με αριθμό …… /2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι
της παρούσας.

10. Την με αριθμό ……. /2017 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
11. Την με αρ. πρωτ. …….. (Α.Δ.Α. ……….) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου με
τίτλο: «Κατασκευή αντιολισθηρού οδοστρώματος από σκυρόδεμα σε διάφορους δρόμους με μεγάλη κλίση (Δήμος
Ηλιούπολης)» με χρηματοδότηση από την Περιφέρειας Αττικής.
Στην περιοχή παρέμβασης το υπάρχον οδόστρωμα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθηρές πλάκες οι οποίες, είτε έχουν
υποστεί εκτεταμένες ζημιές, είτε λόγω παλαιότητας έχουν χάσει μεγάλο μέρος των αντιολισθηρών ιδιοτήτων τους. Η
αποξήλωση των υφιστάμενων αυτών πλακών και η αντικατάσταση τους με αντιολισθηρό οδόστρωμα από σκυρόδεμα θα
έχει ως αποτέλεσμα την ασφαλέστερη μετακίνηση των διερχόμενων οχημάτων.
Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι:
1.

Εκσκαφές, αντιστηρίξεις και επιχώσεις

2.

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

3.

Αποξήλωση υπάρχουσας πλακόστρωσης

4.

Καθαίρεση υπάρχουσας βάσης πεζοδρομίου από σκυρόδεμα

5.

Αποξήλωση κρασπέδων και τοποθέτηση νέων

6.

Κατασκευή αντιολισθηρού οδοστρώματος από σκυρόδεμα

7.

Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων επίσκεψης.

Οι εργασίες περιγράφονται εκτενέστερα στην με αριθμό 9/2017 τεχνική μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε το
Φεβρουάριο του 2017 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης και εγκρίθηκε με την με αριθμό
133/2017 Aπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι οδοί όπου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες, όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, είναι οι
κάτωθι:
1.

Οδός Αρτεμισίου από Πατριάρχου Γρηγορίου έως Φωτομαρά

2.

Οδός Γορτυνίας από Βερμίου έως Κιθαιρώνος

3.

Οδός Γορτυνίας από Πινδάρου έως Βερμίου

4.

Οδός Γρυπάρη από Μαρίνου Αντύπα έως Σολωμού
4
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5.

Οδός Δημοσθένους από Αριστοτέλους έως Θουκυδίδου

6.

Οδός Ζήριας από Κλειούς έως Παρνασσού

7.

Οδός Ίδης από Αιτωλικού έως Ταυγέτου

8.

Οδός Κλειούς από Μπέλλες έως Ζηρίας

9.

Οδός Κριεζώτου από Ελευθερίας έως Λευκωσίας

10. Οδός Κυλλήνης από Πατριάρχου Γρηγορίου έως Χειμμάρας
11. Οδός Ολυμπιονικών από Τσώρτσιλ έως Φλωρίνης
12. Οδός Ολύμπου από Τύρφης έως Ζηρίας
13. Οδός Πάρνωνος από Φίλου έως Μυκηνών
14. Οδός Πάρου από Μαραθωνομάχων έως Αθανασίου Διάκου
15. Οδός Πλαταιών από Πατριάρχου Γρηγορίου έως Αιτωλικού
16. Οδός Τυμφρηστού από Κασσάνδρας έως Ολύμπου
17. Οδός Τύρφης από Κασσάνδρας έως Ολύμπου
18. Οδός Φίλου από προέκταση Πάρνωνος έως Φιλιππάκη
19. Οδός Χελμού από Βερμίου έως Πινδάρου
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό των 750.000,00 €, στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί και αφορά
αποκλειστικά στην κατασκευή του έργου.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Ηλιούπολης ως εξής:
Η Περιφέρεια Αττικής θα καταβάλει το ποσό των 600.000,00 €. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της
Περιφέρειας και έχει Κ.Α.Ε. 9781.01.031.
Το υπόλοιπο ποσό των 150.000,00 € θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηλιούπολης, σύμφωνα με την
133/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τυχόν δε υπόλοιπο από το ποσό των 600.000,00 € μετά τη δημοπράτηση του έργου δεν επαναδιατίθεται στο Δήμο για
την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου.
Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας
Αττικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του Δήμου Ηλιούπολης
Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 4: ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και σύμφωνα με την υπ΄αρ. 9/2017 μελέτη.
Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από το Δήμο Ηλιούπολης των εφαρμοζόμενων διατάξεων για την
ανωτέρω δημοπράτηση, δε δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας
Αττικής για τη χρηματοδότηση του έργου.
Η Περιφέρεια Αττικής δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων τα οποία διεκδικούν
δικαιώματα από αυτόν ή άλλων προσώπων που μετείχαν στη σχετική διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης του
έργου.
Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Ηλιούπολης αναλαμβάνει την ευθύνη για την άρτια και προσήκουσα
συντήρησή του έργου, με δικές του δαπάνες και ευθύνη.
ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα (40) μήνες.
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Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
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.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει:
1.

Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και στη σύμβαση με τον ανάδοχο μέχρι του
ποσού των 600.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

2.

Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Β. Ο Δήμος Ηλιούπολης αναλαμβάνει:
1.

Τη χρηματοδότηση του έργου για το επιπλέον των 600.000,00 € ποσό που θα προκύψει μετά τη δημοπράτηση
του έργου και την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

2.

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

3.

Τη διαδικασία της δημοπράτησης, της υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο και την εκτέλεση του έργου,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις ισχύουσες κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές
ασφαλείας.

4.

Τη χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη θεωρημένη
μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.

5.

Τη μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του οδικού δικτύου, ώστε να είναι δυνατή η
έναρξη των εργασιών.

6.

Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

7.

Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από υπάλληλό του.

8.

Τη μέριμνα για τη συντήρηση του έργου, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την
αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.

9.

Τη μέριμνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης προς ενημέρωση της.

10. Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου.
11. Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων
συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.
12. Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή
του.
13. Την 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.
14. 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.
15. Τη μέριμνα για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο από τον ανάδοχο σύμφωνα με πρότυπο
σχέδιο της Περιφέρειας μετά από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν την αποπληρωμή
του 1ου λογαριασμού.
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16. Την αποστολή στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής κάθε πιστοποίησης
δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
συνοδευόμενη από το τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, σε τρία
επικυρωμένα (3) αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.
ΑΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμος Ηλιούπολης είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του
αναδόχου, σχετιζομένων με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών/εγκρίσεων και τη μη έγκαιρη έναρξη
και ολοκλήρωση του έργου.
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
για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύμβαση και τον νόμο υποχρεώσεις του Δήμου, ο Δήμος
Ηλιούπολης ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί
αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του Δήμου και δικαιούται επιπροσθέτως να αναζητήσει από τον Δήμο ποσά ήδη
καταβληθέντα στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης.
Ο Δήμος Ηλιούπολης είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων και για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων
στην εργολαβική σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων
που διεκδικούν δικαιώματα από την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή
υλοποίησης του έργου.
Ο Δήμος οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και
απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των εργασιών και την απορρόφηση των πιστώσεων.
Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την Περιφέρεια Αττικής, ο ανάδοχος ή
άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Αττικής και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Αττικής
υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Ηλιούπολης, να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια
Αττικής μπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον Δήμο Ηλιούπολης δυνάμει της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ

8:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ,

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΗΣ

ΚΟΙΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
1.

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης,
αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι:
α) δύο (2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αττικής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από το

Περιφερειακό Συμβούλιο
β) δύο (2) υπάλληλοι της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας
Αττικής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της αυτής Γενικής Διεύθυνσης
γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Ηλιούπολης με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
2.

Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, εκ των μελών της Επιτροπής, με απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

3.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση όλων των εργασιών που
απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και η τήρηση των όρων αυτής. Η Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
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παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και την
τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε λογαριασμού – πιστοποίησης

 εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της
προγραμματικής σύμβασης
 ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου
 εισηγείται αιτιολογημένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ανάγκη τροποποίηση των όρων της
προγραμματικής σύμβασης.
4.

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του Προέδρου της και με γραπτή
πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της τρεις
τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης.

5.

Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει
έστω και ένα τακτικό μέλος της.

6.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου Ηλιούπολης ή στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της. Κατά
τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που
εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του συνόλου των μελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για
κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της.

7.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό
σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει.

8.

Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί
υπάλληλος του Δήμου ο οποίος ορίζεται με απόφαση του δημάρχου.

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα
αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την
τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται
τροποποιητική σύμβαση.
Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο, τον προϋπολογισμό και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης δεν
επιτρέπονται.
ΑΡΘΡΟ 10: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον έτερο
αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου
χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή
αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους
της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως.
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας
σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα
αρμόδια Δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το
παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).
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3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ηλιούπολης, κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο, για την υπογραφή της
προγραμματικής σύμβασης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 262/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Μ. ΚΟΥΡΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά, Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 28.7.2017

Ι.Αντζινάς, Π. Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα, Κ.Καλούδης Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης
Α.Παναγιώταρης, Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ.Γεωργίου,
Ε.Καπίρη, Δ.Καλαντίδης, Δ. Ασβεστάς, Φ. Χρυσουλάκης

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Γ.Αντύπας, Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ.Αγαδάκος,Χ.Κοκοτίνης
Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης, Μ. Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος,
Α.Ευσταθίου,, Α. Πίκουλα, Γ.Σόφης, Κ. Σεφτελής,
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