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ΘΕΜΑ: «1.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας 
Χαλκηδόνας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» 2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου  με τον αναπληρωτή 
του στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης  
για την κατασκευή του ανωτέρω έργου 3. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου 
για την υπογραφή της»  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
26.9.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
24179/21-9-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 21/2018) της Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίας Χαραμαρά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και 
στους  Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67  παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Η Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 
Η Γραμματέας :  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Ελευθέριου Πλάτανου). 

 
 

 
 

   
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

 

   
Αρ. Απόφασης: 223/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 24735/27-9-2018 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

                         
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               haramarag@yahoo.com 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 26.9.2018 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 21/2018 του 
Δ.Σ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το 
παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
3. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
5.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
6. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
7. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
9. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
10. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 

11. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
12. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
15. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
16. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
17. ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

  

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, 
μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 23 παρόντες 
και 10 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                           

Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Αγγελής Χρήστος 

Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος              Αράπογλου  Γεώργιος  

Ρόκου  Χαρίκλεια                                                 Πλάτανος  Ελευθέριος  

Καλύβης  Γεώργιος                                               Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα 
Γαλαζούλα  Αλίκη                                                  Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Χαραμαρά  Γεωργία                                             Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος                                    Κανταρέλης  Δημήτριος 
Ανδρέου  Χριστίνα                                                Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Ταβλαρίδης Παναγιώτης 

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος 

Πολίτου Στέλλα 

Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  
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Παπανικολάου  Νικόλαος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

Παπακώστας  Βασίλειος  

 
 
    
Σημειώνεται ότι στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο  η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 Οι κ.κ. Ν.Παπανικολάου, Ι.Τομπούλογλου και η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη 

αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την 

ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Β.Παπακώστας αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 15ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Π.Ταβλαρίδης και η κα Σ.Πολίτου αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά την 

συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 19ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την  

ψηφοφορία επί του 21ου θέματος της Η.Δ.. 

 

Απουσίες :  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ.Γαβριηλίδης, Χ.Αγγελής, Κ.Κάπουα-Τριοανταφύλλου και 

Μ.Κουτσάκης (σύνολο 4), απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά την κ. 

Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 
 

Η κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 1ο 

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε η Πρόεδρος του Δ.Σ. και την 

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  
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1ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 
Η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το 1ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης 
και με βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 22863/7-9-2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 

Θέμα : 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – 
Νέας Χαλκηδόνας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» 

2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του στην 
κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – 
Νέας Χαλκηδόνας για την κατασκευή του ανωτέρω έργου 

3. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης 

 
Σχετ : Η υπ’ αριθμ. 224/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, 

(ΑΔΑ:69Ω97Λ7-Ρ9Λ) 
 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. εισάγετε το θέμα για λήψη 

σχετικής απόφασης. 

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι: 

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι του σχεδίου Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας 

Χαλκηδόνας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» συνολικού 

προϋπολογισμού 1.100.000€ (με Φ.Π.Α.). Σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου της 

Προγραμματικής Σύμβασης απαιτείται η έγκριση των όρων της εν λόγω 

Προγραμματικής Σύμβασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο ορισμός εκπροσώπου του 

Δήμου μας με τον αναπληρωτή του στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
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Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για την κατασκευή του ανωτέρω έργου καθώς και 

εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, όρισε τους 

εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 8: συγκρότηση, αρμοδιότητες και 

λειτουργία της κοινής Επιτροπής παρακολούθησης), τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. 

Πατσαβό Παναγιώτη ως Πρόεδρο – τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την 

Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αναλογίδου Μαρία – Καλλιόπη και τον Περιφερειακό 

Σύμβουλο κ. Δανάκο Χριστόφορο ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά του την 

Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη. 

Έχοντας υπ' όψη τα ανωτέρω, το Δ.Σ. καλείται να προβεί στη λήψη απόφασης : 

 

1. Έγκρισης σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας 

για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» 

συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000€ (με Φ.Π.Α.)  

2. Ορισμού εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του στην κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 

Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για την κατασκευή του ανωτέρω 

έργου. 

3. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας για την 

υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
ΣΥΝ: . Η υπ’αρ. 224/2018 Α.Π.Σ. Περιφέρειας Αττικής, ΑΔΑ:69Ω97Λ7-Ρ9Λ 
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Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 

 Προτείνεται ως εκπρόσωπος του Δήμου ο Δημ. Σύμβουλος της πλειοψηφίας 
και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Καλαμπόκης και ως 
αναπληρωτής του ο Δημ. Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Θεόδωρος 
Μανωλεδάκης. 

 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης η κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται 
και με την πρόταση για τους εκπροσώπους του Δήμου σε ψηφοφορία ενώπιον του 
Σώματος.  
 
 

 Η Δημ. Σύμβουλος κ. Δ.Ε.Γκούμα δήλωσε «παρών» κατά την διενεργηθείσα 
ψηφοφορία. 

 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, την 
πρόταση για τους εκπροσώπους του Δήμου, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 100 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), 
όπως οι τελευταίες αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 179 του Ν.4555/2018. 

 Την  υπ’ αριθμ. 224/18 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
 Το υποβληθέν Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου 
 Το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

 
 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(22 ΥΠΕΡ-1 «ΠΑΡΩΝ») 
 

1. Την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης 

μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας 

Χαλκηδόνας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Ν. 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000,00 € (με Φ.Π.Α.)  

 

2. Τον ορισμό ως εκπροσώπου του Δήμου του Δημ. Συμβούλου της 
πλειοψηφίας και Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Καλαμπόκη 
και ως αναπληρωτή του Δημ. Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Θεόδωρου 
Μανωλεδάκη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης (άρθρο 8: συγκρότηση, αρμοδιότητες και λειτουργία της κοινής 
Επιτροπής παρακολούθησης) μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για την κατασκευή του ανωτέρω 
έργου. 
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3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας κ. 

Αριστείδη Βασιλόπουλου για την υπογραφή της Προγραμματικής 

Σύμβασης. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   223/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

          ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ                                        ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χρηστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Ταβλαρίδης Παναγιώτης 

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος 

Πολίτου Στέλλα 

Τομπούλογλου Ιωάννης 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Κόντος  Απόστολος 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Αναγνώστου-Καρκάνη Αντωνία 

Παπακώστας  Βασίλειος 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                   ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
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Εσωτερική Διανομή :  
 

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Δημ. Σύμβουλο πλειοψηφίας κ. Θεόδωρο Μανωλεδάκη 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών 
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
- Τμήμα Λογιστηρίου 
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

 
 
Συνημμένο:    Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ        

 
 

 
 
 
 
 

Τίτλος έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

– Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

 
 
 
 
 
1. Περιφέρεια Αττικής 
2. Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας 
 

 
 
 
 

 
ΑΘΗΝΑ –                    2018 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – 

Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ   
 

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 Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» 
(Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στην οδό Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια, και 
εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Αριστείδη Βασιλόπουλο. 
 

Με βάση τις διατάξεις: 
 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει. 

2. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) 
απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο : 
«Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Του 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. 

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

6. Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

και έχοντας υπόψη: 
 

1. Το  με αριθμό 150264/01-08-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής με το οποίο ελέγχθηκε η υπ’ αριθ. 114/2018 μελέτη του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ». 
2. Την υπ’ αριθ. 114/2018 μελέτη του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», συνολικού 
προϋπολογισμού 1.100.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας.        
3. Το υπ’ αριθ. 21227/13-08-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας με το οποίο  προσκομίσθηκαν  στην 
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Περιφέρεια Αττικής το Τεχνικό Δελτίο Έργου, η λίστα των προς συντήρηση οδών 
καθώς και συμπληρωματικά στοιχεία του έργου.    
4. Την με αριθμό 204/2018 (Ο.Ε.) (ΑΔΑ : 96ΟΔ46ΜΩ0Ι-ΩΚ4) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας  με την οποία 
εγκρίθηκε η 6η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 και 
αποφασίστηκε η εγγραφή νέου Κ.Α. με τίτλο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» συνολικού 
προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με πίστωση έτους 2018 4.000,00 ευρώ.  
5. Την με αριθμό 205/2018 (ΑΔΑ : 7ΧΤ746ΜΩ0Ι-Τ19) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας  με την οποία εγκρίθηκε η 
10η  αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 και δημιουργεί πίστωση με 
Κ.Α. 00.1326.017,  με τίτλο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», ποσού 4.000,00 ευρώ.  
6. Την με αριθμό 207/2018 (ΑΔΑ : 73ΟΘ46ΜΩ0Ι-Ε7Η) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας  με την οποία εγκρίθηκε η 
υπ’ αριθ. 114/2018 μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσής της, του έργου με τίτλο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ».   
7. Την με αριθμό 423/2017 (ΑΔΑ : ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) απόφαση  του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’  αριθ. 179/2018 (ΑΔΑ : 
6Κ5Α7Λ7-ΕΨ7) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,  με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και 
περιλαμβάνεται το ανωτέρω έργο. 
8.Την με αριθμό 425/2017 (Ο.Ε.) (ΑΔΑ : 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση  του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο  Προϋπολογισμός 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και προβλέφθηκε η σχετική πίστωση 
του έργου (ΚΑΕ 9781.01.034).      
9. Το με αριθμό 21005/09-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του 
Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι οδοί που θα 
συντηρηθούν με την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», ανήκουν στα διοικητικά όρια 
του Δήμου και η αρμοδιότητα συντήρησής τους ανήκει στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας 
– Νέας Χαλκηδόνας.  
10. Το με αριθμό 21006/09-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του 
Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας με το οποίο ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
και Αναπληρωτής Δημάρχου βεβαιώνει ότι ο Δήμος αδυνατεί να υλοποιήσει το έργο 
στο σύνολό με ίδιους πόρους και αιτείται την οικονομική συμβολή της Περιφέρειας 
Αττικής. 
11. Την με αριθμό ___/2018 (ΑΔΑ : _______-___) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας. 
12. Την με αριθμό ___/2018 (ΑΔΑ : _______-___) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας  με την οποία εγκρίθηκαν 
οι όροι της παρούσας. 
13. Την με αριθμό  ___/2018 πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
14. Την με αρ. πρωτ. _____/__-__-2018 (ΑΔΑ : _______-___) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης Περιφέρειας Αττικής. 
 
 
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων 
μερών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» από το Δήμο 
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. 
 
2. Σκοπός του έργου είναι να καλυφθούν χρόνιες ανάγκες για τη συμπλήρωση της 
υφιστάμενης υποδομής που αφορά την εσωτερική οδοποιία του Δήμου, η βελτίωση 
της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στους δρόμους, καθώς και η 
ασφαλής διέλευση οχημάτων και πεζών.     
 
3. Το έργο περιγράφεται στην τεχνική μελέτη του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας 
Χαλκηδόνας που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
και εγκρίθηκε με την με αριθμό 207/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Το έργο αφορά σε ασφαλτόστρωση οδών που χρήζουν αποκατάστασης λόγω 
εκτεταμένης φθοράς σε πολλά σημεία του οδοστρώματος. Για την ορθή 
αποκατάσταση θα γίνεται εκσκαφή – φρεζάρισμα του ασφαλτικού των 
οδοστρωμάτων σε όλο το πλάτος, ανύψωση ή καταβιβασμός των φρεατίων ΟΚΩ, 
επάλειψη με ασφαλτική συγκολλητική, ισοπεδωτική στρώση, και ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου. Επίσης όπου απαιτείται θα 
γίνει και διαγράμμιση των οδών.  
Οι οδοί επί των οποίων θα υλοποιηθεί το έργο παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.     
Αναλυτικά οι εργασίες περιλαμβάνονται στην Τεχνική Έκθεση και τις  Τεχνικές 
Προδιαγραφές της μελέτης.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο θα υλοποιηθεί σε οδούς που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.   
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό του 
ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000,00€), στο οποίο 
συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, 
απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α.  που αναλογεί. 
 
2.Το έργο συγχρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής έως 
το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) με ΚΑΕ 9781.01.034 
και από πόρους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για το 
επιπλέον ποσό, ήτοι 600.000,00€, με Κ.Α. 30.7333.024, σύμφωνα με τις 
204/2018 (ο.ε.)(ΑΔΑ: 96ΟΔ46ΜΩ0Ι-ΩΚ4)  και 205/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΤ746ΜΩ0Ι-Τ19) 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.  
 
3. Τυχόν υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση που αφορά στους διατιθέμενους πόρους 
της Περιφέρειας Αττικής δεν επαναδιατίθεται για την επέκταση του έργου ή για την 
εκτέλεση άλλου έργου.  
 
4. Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση 
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την 
έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 
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5. Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης βαρύνει 
αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. Το έργο θα δημοπρατηθεί από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και 
θα εκτελεστεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα 
δημόσια έργα. 
 
2. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας 
– Νέας Χαλκηδόνας των εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν 
δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της 
Περιφέρειας Αττικής για τη χρηματοδότηση του έργου. 
 
3. 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. 
 
4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας 
Χαλκηδόνας αναλαμβάνει την ευθύνη για την άρτια και προσήκουσα συντήρησή του 
έργου,  με δικές του δαπάνες και ευθύνη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της 
ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η 
εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την 
Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη 
με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης του άρθρου 8. 
 
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο 
Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 
 
3. 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: 
 

 Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και 
μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00€) ευρώ, 
(συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.). 

 Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
 
  Β.   Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας αναλαμβάνει: 
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 Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη, για το 
επιπλέον των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00€) ευρώ, ήτοι μέχρι 
των εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00€)  (συμπεριλαμβανομένου  του 
Φ.Π.Α.). 

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

 Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη 
κατασκευής του έργου και την παραλαβή του. 

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

 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. 

 Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  
 Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από 

υπάλληλό του. 

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

 Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία 
υλοποίησης του  έργου. 

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

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

 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.  

 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.  

 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. 

 Την αποστολή στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής κάθε 
πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας 
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 
1. Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι 
των όποιων αξιώσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του αναδόχου, 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 και τη μη έγκαιρη 
έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.  
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2. 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 Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας ευθύνεται 
κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια 
Αττικής διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του Δήμου. 

 
3.  Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας 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. 
 
4. Ο Δήμος οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του και 
γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των 
έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων. 
 
5. 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, να καταβάλει ποσά σε τρίτα 
πρόσωπα, η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα 
ποσά από τον Δήμο 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, Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής με 
τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της αυτής Γενικής Διεύθυνσης γ) ένας (1) 
εκπρόσωπος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με τον αναπληρωτή 
του, ο οποίοι προτείνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
2. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.  
 
3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
 
α) 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 που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την 
βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης 
 
γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου 
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δ) εισηγείται αιτιολογημένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ανάγκη 
τροποποίησης 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 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 και σε κάθε περίπτωση για κάθε θέμα αυτής εφαρμόζονται οι 
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999). 
 
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 
1. 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. 
 
2. Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της 
σύμβασης δεν επιτρέπονται. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 
1.  Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.  
 
2. 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. 
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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 των Αθηνών. 
 
 
 
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). 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
 

 
 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 

 
           
            ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ       

        ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ      
   ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ      
          ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ                           
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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