ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 7εο ζπλεδξίαζεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο
ήκεξα 13 Μαξηίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 18:30 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην

κεηά από ηελ 10181/7.3.2014 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζε θάζε

ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα ελόο είλαη
παξόληα

είθνζη επηά,

δει. νη θ.θ. 1. Ησάλλεο Νηθεθόξνο, Πξνέδξνο, 2. Κνιηνθώηεο Υαξάιακπνο,

Αληηπξόεδξνο, 3. εθηειήο Κσλ/λνο, 4. Γάζπαξε – Λνύβαξε Πελειόπε, 5. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 6. Βηδάιεο
Παλαγηώηεο, 7. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 8. Κσλζηαληηλόπνπινο Οδπζζέαο, 9.Φξαγθηνπδάθεο Αξηζηείδεο,
10.Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, 11. Γεκεηξόπνπινο Άγγεινο, 12. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 13. Καιιαξύηεο Υξήζηνο, 14.
Αληδηλάο Ησάλλεο, 15. Κπξηαθνπιέαο Παύινο, 16. Κνληνλίθαο Αιέμαλδξνο, 17. Βαζηιείνπ Αλδξέαο, 18.
Καινύδεο Κσλ/λνο, 19. Καπίξε Διέλε, 20. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, 21. Γηαλλόπνπινο Παξαζθεπάο, 22.
Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 23.Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο, 24. Μπελάο Γεώξγηνο, 25. Πνύινο Ησάλλεο,

26.

Κνθνηίλεο Υξήζηνο θαη 27. όθεο Γεώξγηνο, όηη νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. 1.εξέηε Υξηζηίλα, 2.Εαλληά
Δπθεκία, 3.Γεσξγάθεο Δπάγγεινο, 4. Αλησλίνπ Δπαγγειία, 5.Γηαλλόπνπινο Γηώξγνο, 6.Αλδξνπιάθε-Ληάπε
Μαξίθα, 7.Βαζηιαθόπνπινο Βαζίιεηνο, 8. Κσλζηαληέαο Αλαζηάζηνο, 9. Αξακπαηδήο Γαβξηήι, 10. Πίζζαο
Γεκήηξηνο, 11.Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, 12. Λαγθαδηλόο Θενθάλεο, 13.Παηζαβόο Παλαγηώηεο

θαη 14.

Πίθνπια Αξγπξώ, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, όηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζόπνπινο,
είλαη παξώλ, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηόπνπινο, ν Ννκηθόο
ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Μαληαδάθεο θαη ν Δηδηθόο ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Παπαγεσξγίνπ, ν
Αληηπξόεδξνο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ «ΠΑΟΓΖΛ», θ. Θεκηζηνθιήο Γηαλλόπνπινο, ν Γηεπζπληήο Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ θ. Γνπξιήο, ε ππάιιεινο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θ. Καιαβξπηηλνύ θαη ε Πξόεδξνο ηνπ σκαηείνπ
Δξγαδνκέλσλ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο, θ. Καξαγηαλλίδνπ.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 82/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε θπζηθνύ
ριννηάπεηα ηνπ Γεκνηηθνύ ζηαδίνπ Ζιηνύπνιεο θαη βειηηώζεηο ησλ ππνδνκώλ ηνπ» θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπ
Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο.
Ο Αληηδήκαξρνο θ. Υαηδεδάθεο, πνπ εηζεγήζεθε ην 4 ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζρεηηθό έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, κε ηελ νπνία απνζηέιιεη πξνο ην Γήκν
Ζιηνύπνιεο ζρέδην Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηνπ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο
γηα ην έξγν «Αληηθαηάζηαζε θπζηθνύ ριννηάπεηα ηνπ Γεκνηηθνύ ζηαδίνπ Ζιηνύπνιεο θαη βειηηώζεηο ησλ
ππνδνκώλ ηνπ» θαη θάιεζε ην ώκα λα εγθξίλεη ηνπο όξνπο ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο θαη λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ
Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο.
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Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ)
Οκόθσλα Απνθαζίδεη
1. Δγθξίλεη ηελ Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε κεηαμύ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηνπ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο γηα ην
έξγν «Αληηθαηάζηαζε θπζηθνύ ριννηάπεηα ηνπ Γεκνηηθνύ ζηαδίνπ Ζιηνύπνιεο θαη βειηηώζεηο ησλ ππνδνκώλ
ηνπ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ

Για ηο έργο:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΒΔΛΤΙΩΣΔΙΣ ΣΤΟ
ΓΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΓΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ

1.

Περιθέρεια Αηηικής

2.

Γήμος Ηλιούπολης

2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
Γηα ηο έργο : « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΒΔΛΤΙΩΣΔΙΣ ΣΤΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΤΑΓΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

ηελ Αζήλα ζήκερα …..…………………….., εκέρα ………………….οη παραθάηφ ζσκβαιιόκελοη
:
1. Η Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα (πγγξνύ 15-17 - Σ.Κ. 11741), όπσο
εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θ. Ισάλλε γνπξό,
2. Ο Γήκος Ηιηούποιες , λόκηκα

εθπροζφπούκελος από ηολ Γήκαρτο,

θ. Βαζίιεηο

Βαιαζόποσιο
Έτοληας σπόυε :
1.

Σν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»

2. Σν Π.Γ. 145/2010 (ΦΔΚ 238Α - 27/12/2010) «Οξγαληζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο» θαη ηελ ππ’
αξ. 44403/04-11-2011 Απόθαζε Έγθξηζε Σξνπνπνίεζεο ηνπ Ο.Δ.Τ. ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο
(ΦΔΚ 2494Β – 04/11/2011)
3. Σν N. 3463/2006 ¨Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ¨, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα
4. Σηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο «πεξί θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» ζύκθσλα κε ην Ν. 1418/84 θαη ην
Π.Γ. 609/86, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ κε ην Ν. 2229/94, Π.Γ. 368/94, Ν.
2576/98, 3263/04 θιπ θαη όπσο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην Ν. 3669/2008 θαη ηζρύνπλ ζήκεξα
5. Σν ππ. αξ. 251/17-10-2013 αίηεκα ηνπ Γήκνπ Ηιηνύπνιεο
6. Σηο ππ. αξ. 326/2013 θαη 370/2013 απνθάζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Αηηηθήο ζύκθσλα
κε ηηο νπνίεο εγθξίζεθε αληίζηνηρα, ε 2 ε Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθηειεζηέσλ Έξγσλ
2013 θαη ε 5ε Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 2013 ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηηο νπνίεο εληάρζεθε
ην αλσηέξσ έξγν.
7. Σελ ππ. αξ. 414/2013 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία Δγθξίλεηαη ε κειέηε

«

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΦΤΙΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΔΙ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΓΙΟ
ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ »
8. Σελ ππ. αξηζ.

……….. απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Αηηηθήο γηα ηελ έγθξηζε ησλ

όξσλ ηεο παξνύζαο.
9. Σελ ππ. αξ. ……….. απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ηιηνύπνιεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ όξσλ
ηεο παξνύζαο
10. Σελ ππ’ αξηζ. ……….

πξάμε ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ.
πκθώλεζαλ

Να ζπλάςνπλ Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε, νη όξνη ηεο νπνίαο έρνπλ σο εμήο :
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ΑΡΘΡΟ 1 :
Πεξηερόκελα ηεο ζύκβαζεο :
 θνπόο θαη αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο
 Γεσγξαθηθή πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ
 Πξνϋπνινγηζκόο – Υξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ
 Φνξέαο εθηέιεζεο θαη θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ
 Ιδηνθηεζηαθό θαζεζηώο – Υξήζε ρώξνπ
 Υξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο – Υξνλνδηάγξακκα
 Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ
 ύζηαζε θαη ξόινο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο
 Σξνπνπνίεζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο
 Αληηζπκβαηηθή πκπεξηθνξά – πλέπεηεο – Ρήηξεο
 Δπίιπζε Γηαθσληώλ
 Σειηθέο δηαηάμεηο

ΑΡΘΡΟ 2 : ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
Σθνπόο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΒΔΛΤΙΩΣΔΙΣ ΣΤΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΓΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ ριννηάπεηα θαη ηνπ απνζηξαγγηζηηθνύ
δηθηύνπ ηνπ Δεκνηηθνύ Σηαδίνπ ηεο Ηιηνύπνιεο θαη πεξηιακβάλεη ηα έμεο::

-

Απνμήισζε ηνπ ήδε εγθαηεζηεκέλνπ ριννηάπεηα θαη αθαίξεζε ηνπ επηθαλεηαθνύ
ρώκαηνο
Δηάζηξσζε άκκνπ πνηακνύ θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ αλάπηπμε
ριννηαπήησλ
Δηακόξθσζε θιίζεσλ γηα ηελ απνξξνή ηνπ επηθαλεηαθνύ λεξνύ
Καηαζθεπή επηθαλεηαθνύ απνζηξαγγηζηηθνύ δηθηύνπ
Καηαζθεπή εθ λένπ δεπηεξεύνληνο θαη ηξηηεύνληνο ζπζηήκαηνο άξδεπζεο
Δηάζηξσζε λένπ πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα
Ειαηνρξσκαηηζκνί, επηρξίζκαηα ζηνπο ρώξνπο ησλ απνδπηεξίσλ
Απνθαηάζηαζε ηνπ ζηίβνπ πεξηκεηξηθά ηνπ πνδνζθαηξηθνύ γεπέδνπ

ΑΡΘΡΟ 3 : ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζην Ο.Σ 567 πνπ πεξηθιείεηαη από ηηο νδνύο Υξπζάθε, Γπκλαζηεξίνπ ,
Ηξώο Κσλζηαληνπνύινπ θαη Υ. Σξηθνύπε ηνπ Γήκνπ Ηιηνύπνιεο

4

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 399.973,01 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Φ.Π.Α (23%) ) θαη αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ηπρόλ δε ππόινηπν κεηά ηε
δεκνπξάηεζε δελ επαλαηίζεηαη ζην Δήκν γηα ηελ επέθηαζε ηνπ έξγνπ ή γηα ηελ εθηέιεζε άιινπ
έξγνπ αιιά δύλαηαη λα δηαηεζεί γηα ηπρόλ αύμεζε ηνπ Φ.Π.Α.
Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηνπο ίδηνπο πόξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο

(ΚΑΕ

9777.01.025 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο).
Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο ιακβάλεη απόθαζε γηα ηελ απνδνρή ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ εγγξαθή ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ ζην θεθάιαην εζόδσλ θαη
εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
Κάζε πηζηνπνίεζε δαπάλεο θαη ινγαξηαζκόο έξγνπ πνπ θέξεη ηελ έγθξηζε ηεο Δ/λζεο Τερληθώλ
Υπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο ζπλνδεπόκελε από ην ηηκνιόγην θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνύληαη από ην λόκν θαζώο θαη ηελ πξνβιεπόκελε από ην άξζξν 9 έθζεζε ηεο Κνηλήο Επηηξνπήο,
δηαβηβάδεηαη ζηε Δ/λζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ε Υ.Δ.Ε εθδίδεη ηζόπνζν ρξεκαηηθό έληαικα
πιεξσκήο επ’ νλόκαηη ηνπ δήκνπ Ηιηνύπνιεο γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ππόςε έξγνπ.
Η ξνή ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ζα είλαη ζύκθσλε κε ηα νξηδόκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο
λνκνζεζίαο γηα ηα δεκόζηα έξγα.
Κάζε αύμεζε ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο (πιένλ ηεο λόκηκεο αλαζεώξεζεο), πνπ ζα πξνθύςεη
από ΑΠΕ ή ζπκπιεξσκαηηθή ζύκβαζε ζα βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνπο πόξνπο ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΔΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΚΑΙ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Η κειέηε εθπνλήζεθε από ην Δήκν Ηιηνύπνιεο θαη εγθξίζεθε από ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ
Δήκνπ Ηιηνύπνιεο κε ηελ ππ. αξ. 414/2013 απόθαζε.
Τν έξγν ζα δεκνπξαηεζεί θαη ζα εθηειεζηεί από ηε Δ/λζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ
Ηιηνύπνιεο. Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαη ηε θαηαζθεπή ηνπ,
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Ν.1418/84, Ν.3263/04, Π.Δ.609/85 όπσο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηνλ Ν.
3669/08 θαη ηζρύνπλ ζήκεξα. Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ν Δήκνο Ηιηνύπνιεο

ζα

αλαιάβεη θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ .

ΑΡΘΡΟ 6 : ΙΓΙΟΚΣΗΙΑΚΟ ΚΑΘΔΣΩ – ΥΡΗΗ ΥΩΡΟΤ
Οη παξεκβάζεηο ζα πινπνηεζνύλ ζε έθηαζε πνπ βξίζθεηαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ
δήκνπ Ηιηνύπνιεο, κέζα ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην πόιεο, ζην Ο.Τ. 567 (Δεκνηηθό Σηάδην Δήκνπ
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Ηιηνύπνιεο), πνπ ζύκθσλα κε ην Γεληθό Πνιενδνκηθό Σρέδην Δήκνπ Ηιηνύπνιεο (ΦΕΚ 407/Δ/88) έρεη
ρξήζε αζιεηηζκνύ.
Πεξηήιζε ζην Δήκν Ηιηνύπνιεο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 8408/13.3.44

ζπκβνιαίνπ ηνπ

Σπκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Ισάλλνπ Μηρ. Καξηζνύλε. Έρεη θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία κεηαγξαθώλ ηνπ
Δήκνπ Αζελαίσλ ζηνλ ηόκν 1303 κε αξηζκό 268.
Η έθηαζε ηνπ Δεκνηηθνύ ζηαδίνπ Ηιηνύπνιεο ζηελ νπνία γίλεηαη ε επέκβαζε είλαη 9.720,00 η.κ. .
Ο Δήκνο Ηιηνύπνιεο

είλαη ν κόλνο ππεύζπλνο γηα θαηαβνιή απνδεκηώζεσλ ή άιιεο

ππνρξεώζεηο έλαληη ηνπ αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ ή άιισλ πξνζώπσλ ειθόλησλ δηθαηώκαηα από κία ηέηνηα
αδπλακία ή θαζπζηέξεζε ή δηαθνπή πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ- ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η ηζρύο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ε δηάξθεηά ηεο νξίδεηαη ζε
είθνζη ελληά (29) κήλεο . Η ζύκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη δώδεθα (12) κήλεο κε έγγξαθε
ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
Ο ρξόλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε ηξεηο ( 3 ) κήλεο, ηεο πξνζεζκίαο αξρνκέλεο
από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ ζρεηηθώλ πεξί
δεκνζίσλ έξγσλ δηαηάμεσλ.
Τν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα Ι,
πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ
Η Πεξηθέξεηα Αηηηθήο αλαιακβάλεη :

Α.


Τε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ, όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζηε κειέηε θαη ζηε ζύκβαζε κε ηνλ
αλάδνρν θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 399.973,01 € επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ) .



Τε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ηεο ζηελ Κνηλή Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο



Τελ παξαθνινύζεζε ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ



Τνλ έιεγρν ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηελ Δ/λζε Οηθνλνκηθνύ θαη ηε κέξηκλα γηα
ηελ απνζηνιή ηνπο ζηελ αξκόδηα Υ.Δ.Ε. γηα εθθαζάξηζε θαη έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ
ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ.

Β.


Ο Δήκνο Ηιηνύπνιεο αλαιακβάλεη :
Τε κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνύκελσλ αδεηνδνηήζεσλ θαη εγθξίζεσλ πξηλ ηε
δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ.



Τε δεκνπξάηεζε, ππνγξαθή ζύκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν θαη θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε
ηνπο θαλόλεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη ηηο ηζρύνπζεο θάζε θνξά ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη
πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο.
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Τνλ νξηζκό ηερληθνύ ππαιιήινπ πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ
έξγνπ.



Τελ ππνρξέσζε λα ρξεκαηνδνηήζεη θάζε επηπιένλ δαπάλε κειεηώλ θαη εξγαζηώλ πνπ δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζεσξεκέλε κειέηε θαη ε αλάγθε ηνπο πξνθύπηεη από εγθξίζεηο θαη
αδεηνδνηήζεηο.



Τε κέξηκλα γηα ηελ απνκάθξπλζε όζσλ θηλεηώλ επξίζθνληαη επί ηνπ ρώξνπ, ώζηε λα είλαη
δπλαηή ε απξόζθνπηε εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ε έλαξμε ησλ εξγαζηώλ.



Τηο αηηήζεηο πξνο ηηο ΔΕΚΟ, ηηο δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ εμ απηώλ θαη ηελ θαηαζθεπή όισλ ησλ
απαηηνύκελσλ ζπλδέζεσλ κε ηα δίθηπα θνηλήο σθειείαο.



Τε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ηνπ ζηελ Κνηλή Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο.



Τε κέξηκλα γηα απνζηνιή ζηε Δ/λζε Οηθνλνκηθώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ηνπ ζπλόινπ ησλ
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζε ηξία επηθπξσκέλα (3) αληίγξαθα γηα θάζε πηζηνπνίεζε,
πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξνύλ απξόζθνπηα νη δηαδηθαζίεο πιεξσκήο.



Τε κέξηκλα γηα απνζηνιή ζηελ Κνηλή Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο κέζσ ηεο Δ/λζεο Αλαπηπμηαθνύ
Πξνγξακκαηηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ελόο (1) αληηγξάθνπ

θάζε πηζηνπνίεζεο κε ηα

ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξνύλ απξόζθνπηα νη δηαδηθαζίεο
πιεξσκήο.


Να πξνσζήζεη ηπρόλ αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο αξκνδηόηεηαο ηνπ ή δπλαηόηεηα παξέκβαζήο θαη
γεληθόηεξα λα κεξηκλά γηα ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε εμέιημε θαη νινθιήξσζε ησλ έξγσλ θαη
απνξξόθεζε ησλ πηζηώζεσλ.



Τελ επζύλε γηα ηε θύιαμε ηνπ έξγνπ κεηά ηε δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε θαη κέρξη ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ.



Τε θαζνιηθή κέξηκλα, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ
εγθαηαζηάζεώλ ηνπ, ηε θύιαμε ηνπ θαη γεληθά ηε ιήςε θάζε επηπιένλ κέηξνπ γηα ηελ απνηξνπή
βιαβώλ ή θαηαζηξνθώλ.



Τελ ππνρξέσζε λα πξνζδώζεη δεκνζηόηεηα ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ από ηελ Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο, κέζσ αλνηθηήο εθδήισζεο, αλαθνίλσζεο ζηνλ ηνπηθό ηύπν θαη ην ηνπηθό ξαδηόθσλν,
θαζώο θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε αλακλεζηηθήο πηλαθίδαο ζε εκθαλέο ζεκείν.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Γηα ηελ ορζή παραθοιούζεζε ηες εθαρκογής ηες παρούζας ζσλίζηαηαη Κοηλή Δπηηροπή,
αποηειούκελε από πέληε (5) κέιε, ηα οποία είλαη:
 Γύν (2) Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, ν έλαο
εθ ησλ νπνίσλ νξίδεηαη πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
 Έλαλ (1) εθπξόζσπν ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε
ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
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Έλαλ (1) εθπξόζσπν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ.

 Έλαλ (1) εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ Ηιηνύπνιεο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
Ακέζφς κεηά ηελ σπογραθή ηες ζύκβαζες, οη ζσκβαιιόκελοη θορείς πρέπεη λα
θοηλοποηήζοσλ ακθίδροκα ηα ορηδόκελα από ασηούς κέιε ηες Κοηλής Δπηηροπής.

9.1

Αληηθείκελο θαη αρκοδηόηεηες ηες Κοηλής Δπηηροπής

Αληηθείκελν ηεο Κνηλήο Επηηξνπήο είλαη ν ζπληνληζκόο θαη ε παξαθνινύζεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο θαη εηδηθόηεξα ε ηήξεζε ησλ
όξσλ απηήο, ε παξαθνινύζεζε ηεο απνξξόθεζεο ησλ πηζηώζεσλ θαη ε εηζήγεζε ζηα ζπκβαιιόκελα
κέξε γηα θάζε δήηεκα πνπ ηπρόλ δελ ξπζκίδεηαη κε ηελ ζύκβαζε απηή. Ελδεηθηηθά, ε Επηηξνπή έρεη ηηο
αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο:
9.1.1

Παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο
ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο απηήο θαη εηδηθόηεξα ζπκθσλεί κε έγγξαθε απόθαζή ηεο
γηα ηελ δαπάλε θάζε εληνιήο πιεξσκήο.

9.1.2

Εηζεγείηαη ζηνπο ζπκβαιιόκελνπο γηα θάζε κέηξν πνπ θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ απξόζθνπηε
πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο

9.1.3

Εηζεγείηαη ζηνπο ζπκβαιιόκελνπο κε αηηηνινγεκέλε θαη έγγξαθε απόθαζή ηεο, ηελ παξάηαζε
πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο απηήο.

9.2

Σσνεδριάζεις – Λειηοσργία – Αποθάζεις

9.2.1

Πξόεδξνο ηεο Κνηλήο Επηηξνπήο είλαη έλαο από ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο Σπκβνύινπο πνπ ζα
νξηζζεί κε ηνλ λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ
Αηηηθήο.

9.2.2

Η επηηξνπή ζπγθαιείηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο κε επζύλε ηνπ πξνέδξνπ ηεο θαη κε
γξαπηή πξόζθιεζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα επηδνζεί ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ ηελ
εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο.

9.2.3

Η επηηξνπή ζπλέξρεηαη έθηαθηα όηαλ ην δεηήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία από ηα κέιε ηεο.

9.2.4

Η επηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο θαη θαηά πεξίπησζε ζηα Γξαθεία
ηεο Δ/λζεο Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.

9.2.5

Η επηηξνπή ζπλεδξηάδεη έγθπξα όηαλ είλαη παξόληα ή εθπξνζσπνύληαη ζε απηή ηα 3/5 ησλ
κειώλ ηεο θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα κε απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ
παξεπξηζθνκέλσλ.

9.2.6

Φξέε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο θαη ηήξεζεο Πξαθηηθώλ εθηειεί ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ
Ηιηνύπνιεο.
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ΑΡΘΡΟ 10 : ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
Όινη νη όξνη ηεο ζύκβαζεο είλαη νπζηώδεηο. Κακία ηξνπνπνίεζε ηεο Σύκβαζεο δελ γίλεηαη γηα ην
αληηθείκελν θαη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Γηα ηπρόλ απαηηνύκελε ηξνπνπνίεζε ζε άιια ζεκεία ηεο Πξνγξακκαηηθήο Σύκβαζεο εθηόο ησλ
αλσηέξσ, απαηηείηαη

ε ζπκθσλία

ησλ

ζπκβαιιόκελσλ

κεξώλ

θαη ε

ππνγξαθή

ζρεηηθνύ

ηξνπνπνηεηηθνύ εγγξάθνπ

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ – ΤΝΔΠΔΙΔ – ΡΗΣΡΔ
Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο απηήο ηεο ζύκβαζεο, πνπ ζεσξνύληαη όινη
ζεκαληηθνί, από νπνηνλδήπνηε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, παξέρεη ζηνλ έηεξν ην δηθαίσκα λα
αμηώζεη απνθαηάζηαζε ησλ αληηζπκβαηηθώλ ελεξγεηώλ ζε εύινγν ρξόλν θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ή
ακέιεηαο ηεο απνθαηάζηαζεο, έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία αμηώλνληαο θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία.
ΑΡΘΡΟ 12. ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΩΝΙΩΝ
Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη εξκελεία ησλ όξσλ
ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαη πνπ δελ ζα επηιύεηαη από ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο, δύλαηαη λα επηιύεηαη από ηα αξκόδηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο.

ΑΡΘΡΟ 13 : ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Απηά ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε θαη πξνο
απόδεημε απηώλ ζπληάρζεθε ην παξόλ ην νπνίν ππνγξάθηεθε ζε ηέζζεξα (4) πξσηόηππα όπσο
αθνινπζεί, από ηα νπνία ν θάζε ζπκβαιιόκελνο ζα ιάβεη δύν (2).
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

ΑΣΣΙΚΗ

ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ΙΩΑΝΝΗ ΓΟΤΡΟ

ΒΑΙΛΔΙΟ ΒΑΛΑΟΠΟΤΛΟ
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2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Ζιηνύπνιεο, Βαζίιεην Βαιαζόπνπιν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο αλσηέξσ
πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 82/2014 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Κ.εθηειήο, Δ.Εαλληά, Δ.Γεσξγάθεο, Π.Λνύβαξε-Γάζπαξε,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Κ.Παπαδόπνπινο,Δ.Αλησλίνπ,Π.Βηδάιεο, Α.Μαξθνπιάθε,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 18.3.2014

Ο.Κσλζηαληηλόπνπινο, Α.Φξαγθηνπδάθεο, Γ.Υαηδεδάθεο

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Α.Γεκεηξόπνπινο,Υ.Γηαλλάθεο,Υ.Καιιαξύηεο,Γ.Γηαλλόπνπινο,
Η.Αληδηλάο,Π.Κπξηαθνπιέαο, Μ.Αλδξνπιάθε-Ληάπε,

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Α.Κνληνλίθαο,Β.Βαζηιαθόπνπινο,Α.Βαζηιείνπ,Κ.Καινύδεο,
Δ.Καπίξε, Η.Αλαγλώζηνπ, Υ. Κνιηνθώηεο,
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