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ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ 323
Αποδοχή προγραμματικήσ ςύμβαςησ Περιφέρειασ Αττικήσ και Δήμου Παπάγου - Φολαργού, για το
έργο «Αναβάθμιςη 1ου Λυκείου Φολαργού» οδού Καραΰςκάκη και οριςμόσ επιτροπήσ
Πρακτικϐ τόσ με αριθ. 17/2018 ςυνεδρύαςησ του Δημοτικοϑ υμβουλύου τοϑ Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ, τησ 12ησ
του μηνϐσ Δεκεμβρίου, του ϋτουσ 2018.
τον Φολαργϐ ςόμερα, 12.12.2018, ημϋρα Σετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικϐ υμβοϑλιο του Δόμου Παπϊγου Φολαργοϑ, ςυνόλθε ςε τακτική δημϐςια ςυνεδρύαςη ςτο Δημοτικϐ Κατϊςτημα Φολαργοϑ, ϑςτερα απϐ την με
αριθμϐ πρωτ. 28333/07.12.2018 πρϐςκληςη του Προϋδρου του Αθαναςύου Βαλυρϊκη, που επιδϐθηκε και
δημοςιεϑθηκε νϐμιμα, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87).
Διαπιςτώθηκε πωσ υπϊρχει νϐμιμη απαρτύα, δεδομϋνου ϐτι ςε ςϑνολο 33 μελών παραβρϋθηκαν ςτη
ςυνεδρύαςη 26 και ονομαςτικϊ οι:
ΠΑΡΟΝΣΕ
Δημότριοσ Οικονϐμου
Φρϑςα Παρύςη
Μαρύα Αθαναςϊκου - Μουντϊκη
Αθανϊςιοσ Αυγουρϐπουλοσ
Ειρόνη Βεντουζϊ - Παπανικολϊου
Μιχαόλ Φατζόσ
Βικτωρύα Νικϊκη
Δόμητρα Ρουφογϊλη
ΑγλαϏα ουρανό

Αθανϊςιοσ Βαλυρϊκησ
Μαρύα Δημητριϊδου
Βαςιλικό Μπουφοϑνου
Μιχαόλ Σρϊκασ
Βαςύλειοσ ιαμϊνησ
Ιωϊννησ κουτϋρησ
Κων/νοσ - Πολυχρϐνησ Σύγκασ
Περικλόσ Ζόκασ
Ιωϊννησ Κεχρόσ

Δημότριοσ Σοϑτουζασ
Αικατερύνη Υαςοϑλη
Νικϐλαοσ τϊππασ
Γεωργύα Μπρϋμπου
Γεώργιοσ Ρεμοϑνδοσ
Φριςτύνα Πολυκαλϊ
Νικϐλαοσ Κουτϊκησ
Νικϐλαοσ Καραγιϊννησ

ΑΠΟΝΣΕ
Ωννα - Μαρύα Σςικρικώνη
Γεωργύα Αρβανύτη
Γεώργιοσ Σςουροπλόσ

Αθανϊςιοσ Φαρακτινιώτησ
Νικϐλαοσ Αποςτολϐπουλοσ
Γεώργιοσ Ανυφαντόσ

Παναγιώτησ Δεμϋςτιχασ

(οι οποίοι δεν προςήλθαν αν και προςκλήθηκαν νόμιμα).

Επύςησ προςκλόθηκαν και παραβρϋθηκαν ςτη ςυνεδρύαςη, οι Πρϐεδροι των Δημοτικών Κοινοτότων
Παπϊγου και Φολαργοϑ κ.κ. Μαρύα Δημϊκου και Αικατερύνη Γκοϑμα αντύςτοιχα.
τη ςυνεδρύαςη παρϐντεσ όταν επύςησ ο Δόμαρχοσ κοσ Ηλύασ Αποςτολϐπουλοσ και η Δημοτικό υπϊλληλοσ
κα Ειρόνη Πετροποϑλου για την τόρηςη των πρακτικών τόσ ςυνεδρύαςησ.
Ο Πρϐεδροσ κόρυξε την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ και αναφερϐμενοσ ςτο 12ο θϋμα τησ Ημερόςιασ Διϊταξησ,
ϋδωςε τον λϐγο ςτη Διευθϑντρια Σεχνικών Τπηρεςιών κα Φριςτύνα Βαςςϊλου, η οπούα ειςηγόθηκε τα κϊτωθι:
Σην Πϋμπτη 06-12-2018 εγκρύθηκε απϐ το Περιφερειακϐ υμβοϑλιο Αττικόσ, με την υπ΄ αριθ. 353/2018
απϐφαςό του, η προγραμματικό ςϑμβαςη μεταξϑ τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ και του Δόμου Παπϊγου -Φολαργοϑ,
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για την υλοπούηςη του ϋργου «Αναβϊθμιςη 1ου Λυκεύου Φολαργοϑ» τησ οδοϑ Καραώςκϊκη τησ Δημοτικόσ
Κοινϐτητασ Φολαργοϑ. τη ςυνεδρύαςη αυτό παραβρϋθηκε αντιπροςωπεύα τοϑ Δόμου μασ, αποτελοϑμενη απϐ
τον Αντιδόμαρχο Σεχνικών Ϊργων, Ποιϐτητασ Ζωόσ και προώθηςησ τησ Βιώςιμησ Αςτικόσ Κινητικϐτητασ κο
Αθανϊςιο Αυγουρϐπουλο, τη Διευθϑντρια τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ κα Φριςτύνα Βαςςϊλου και τον Πολιτικϐ
Μηχανικϐ υπϊλληλο τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ κο Δημότριο Ωνθη.
Καλεύται το Δημοτικϐ υμβοϑλιο: α) να εγκρύνει το ςχϋδιο προγραμματικόσ ςϑμβαςησ, ϐπωσ αυτϐ μασ
προωθόθηκε απϐ την Περιφϋρεια Αττικόσ και β) να ορύςει ϋναν (1) εκπρϐςωπο ςτην κοινό επιτροπό
παρακολοϑθηςησ τησ ςϑμβαςησ, καθώσ και τον αναπληρωτό του.
Σο Δημοτικϐ υμβοϑλιο, μετϊ απϐ διαλογικό ςυζότηςη και αφοϑ ϋλαβε υπϐψη τισ διατϊξεισ τοϑ ϊρθρου
65 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονιςμϐ Λειτουργύασ τοϑ Δημοτικοϑ υμβουλύου,

ΑΠΟΥΑΙΕ ΟΜΟΥΩΝΑ
Εγκρύνει ςϑμφωνα με την ανωτϋρω ειςόγηςη:
1.

το ςχϋδιο προγραμματικόσ ςϑμβαςησ μεταξϑ τόσ Περιφϋρειασ Αττικόσ και του Δόμου Παπϊγου Φολαργοϑ, για την υλοπούηςη του ϋργου «Αναβϊθμιςη 1ου Λυκεύου Φολαργοϑ» τησ οδοϑ Καραώςκϊκη
τησ Δημοτικόσ Κοινϐτητασ Φολαργοϑ, το οπούο ϋχει ωσ εξόσ:
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ΦΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ

Σίτλοσ έργου:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 1ου ΛΤΚΕΙΟΤ ΦΟΛΑΡΓΟΤ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΚΑΡΑΙΚΑΚΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΦΟΛΑΡΓΟΤ»

ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.

Περιφέρεια Αττικήσ

2.

Δήμοσ Παπάγου - Φολαργού

ΑΘΗΝΑ -

2019
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 1ου ΛΤΚΕΙΟΤ ΦΟΛΑΡΓΟΤ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΚΑΡΑΙΚΑΚΗ ΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΦΟΛΑΡΓΟΤ»

την Αθόνα ςόμερα …………………………………………, ημϋρα ………………………… οι παρακϊτω
ςυμβαλλϐμενοι:
1.

Σο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμύα «Περιφέρεια Αττικήσ» (Ο.Σ.Α. β΄ βαθμοϑ), που εδρεϑει ςτην Αθόνα, Λ.
υγγροϑ 15-17 και εκπροςωπεύται νϐμιμα απϐ την Περιφερειϊρχη Αττικόσ Ειρήνη Δούρου

2.

Σο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμύα «Δήμοσ Παπάγου - Φολαργού» (Ο.Σ.Α. α΄ βαθμοϑ), που εδρεϑει ςτον Ωνω
Φολαργϐ, Λ. Περικλϋουσ 55 και εκπροςωπεύται νϐμιμα απϐ τον Δόμαρχο Παπϊγου - Φολαργοϑ Ηλία
Αποςτολόπουλο
Με βϊςη τισ διατϊξεισ:

1.

Σου ϊρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και Αποκεντρωμϋνησ ΔιούκηςησΠρϐγραμμα Καλλικρϊτησ)», ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει με το ϊρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΥΕΚ
133/Α’/19-7-2018).

2. Σου ν. 4071/2012 «Ρυθμύςεισ για την τοπικό ανϊπτυξη την αυτοδιούκηςη και την Αποκεντρωμϋνη
Διούκηςη».
3. Σου ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημϐςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ
Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
4. Σου ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νϐμων και πρϊξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο ”Πρϐγραμμα Διαϑγεια” και
ϊλλεσ διατϊξεισ», ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
5. Σου ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κϑρωςη του Κώδικα Νϐμων για το Ελεγκτικϐ υνϋδριο», ϐπωσ τροποποιόθηκε
και ιςχϑει.
6. Σου ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ
2011/85/ΕΕ) – δημϐςιο λογιςτικϐ και ϊλλεσ διατϊξεισ», ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
7. Σου ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μϋτρα ςτόριξησ και ανϊπτυξησ τησ ελληνικόσ οικονομύασ, οργανωτικϊ θϋματα
Τπουργεύου Οικονομικών και ϊλλεσ διατϊξεισ», ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
8. Σην με αριθμϐ 37419/13479/08-05-2018 (ΥΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απϐφαςη του υντονιςτό
Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Αττικόσ: «Ϊγκριςη τησ 121/2018 απϐφαςησ του Περιφερειακοϑ υμβουλύου
Περιφϋρειασ Αττικόσ, περύ τροποπούηςησ - επικαιροπούηςησ του Οργανιςμοϑ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ τησ
Περιφϋρειασ Αττικόσ».
και ϋχοντασ υπϐψη:
1.

Σο με αριθ. πρωτ. 7656/03-04-2018 ϋγγραφο τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ του Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ
ςχετικϊ με την αλλαγό τύτλου και αϑξηςη του Προϒπολογιςμοϑ του ϋργου.
2. Σα με αριθ. πρωτ. 22330/15-10-2018 και 23705/01-11-2018 ϋγγραφα τησ Δ/νςησ Σεχνικών Τπηρεςιών του
Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ, με τα οπούα διαβιβϊςθηκαν ςτη Δ/νςη Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ
ςυμπληρωματικϊ ςτοιχεύα για την επικαιροποιημϋνη μελϋτη με τύτλο: «Αναβάθμιςη 1ου Λυκείου
Φολαργού επί τησ οδού Καραΰςκάκη τησ Δημοτικήσ Κοινότητασ Φολαργού», καθώσ η απϐφαςη
Δημοτικοϑ υμβουλύου ςχετικϊ με την ϋγκριςη αυτόσ.
3. Σο με αριθ. πρωτ. οικ. 202560/17-10-2018 ϋγγραφο τησ Δ/νςησ Σεχνικών Ϊργων Περιφϋρειασ Αττικόσ
ςχετικϊ με την επϊρκεια τησ τεχνικόσ μελϋτησ.
4. Σην με αριθ. 227/2018 Ωδεια Δϐμηςησ τησ Δ/νςησ Τπηρεςύασ Δϐμηςησ του Δόμου Αγύασ Παραςκευόσ.
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5. Σο Απϐςπαςμα Κτηματολογικοϑ Διαγρϊμματοσ με αριθμϐ ΚΑΕΚ 051480544 001/0/0.
6. Σο με αριθ. πρωτ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΥΑ ΑΘΗΝΨΝ/ΣΠΚΑΦΜΑΕΕ/227705/133902/18613/4235/09-10-2015
ϋγγραφο του Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ & Αθλητιςμοϑ.
7. Σην με αριθ. 107/2018 Απϐφαςη Δημοτικοϑ υμβουλύου Παπϊγου - Φολαργοϑ ςχετικϊ με την ϋγκριςη τησ
μελϋτησ του ϋργου.
8. Σα Διατϊγματα ΥΕΚ 41/Δ/14-4-1962 και ΥΕΚ 132/Δ/25-8-1966 περύ τροποποιόςεωσ του ρυμοτομικοϑ
ςχεδύου Φολαργοϑ.
9. Σην με αριθμϐ 423/2017 Απϐφαςη του Περιφερειακοϑ υμβουλύου Αττικόσ, με την οπούα εγκρύθηκε το
Πρϐγραμμα Εκτελεςτϋων Ϊργων τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ οικονομικοϑ ϋτουσ 2018, ςτο οπούο
περιλαμβϊνεται το παρϐν ϋργο (Κ.Α.Ε. 9733.02.018) - (ΑΔΑ: ΧΥ8Ν7Λ7-ΥΨΧ).
10. Σην με αριθμϐ 425/2017 (ο.ε.) Απϐφαςη του Περιφερειακοϑ υμβουλύου Αττικόσ, με την οπούα εγκρύθηκε
ο Προϒπολογιςμϐσ τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ οικονομικοϑ ϋτουσ 2018 και Ολοκληρωμϋνου Πλαιςύου
Δρϊςησ 2018 και προβλϋφθηκε η ςχετικό πύςτωςη για το παρϐν ϋργο (ΑΔΑ: 6ΤΟΖ7Λ7-ΔΙ5).
11. Σην με αριθμϐ 179/2018 Απϐφαςη του Περιφερειακοϑ υμβουλύου Αττικόσ με την οπούα εγκρύθηκε η 2η
Σροποπούηςη του Προγρϊμματοσ Εκτελεςτϋων Ϊργων τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ οικονομικοϑ ϋτουσ 2018
και προβλϋφθηκε αϑξηςη τησ πύςτωςησ του ϋργου ςϑμφωνα με τη νϋα επικαιροποιημϋνη μελϋτη (ΑΔΑ:
6Κ5Α7Λ7-ΕΧ7).
12. Σην με αριθμϐ 181/2018 Απϐφαςη του Περιφερειακοϑ υμβουλύου Αττικόσ με την οπούα εγκρύθηκε η 2η
Σροποπούηςη του Προϒπολογιςμοϑ τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ οικονομικοϑ ϋτουσ 2018 (ΑΔΑ: 6ΧΖΠ7Λ7Λ0Υ).
13. Σην με αριθ. …… /2018 Απϐφαςη του Περιφερειακοϑ υμβουλύου Αττικόσ για την ϋγκριςη τησ ςϑναψησ
και των ειδικϐτερων ϐρων τησ παροϑςασ (ΑΔΑ: …………………………).
14. Σην με αριθ. …… /2018 Απϐφαςη του Δημοτικοϑ υμβουλύου Παπϊγου - Φολαργοϑ για την ϋγκριςη τησ
ςϑναψησ και των ειδικϐτερων ϐρων τησ παροϑςασ (ΑΔΑ: …………………………).
15. Σην με αριθ. πρωτ. ……………………………… Απϐφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ τησ Περιφϋρειασ
Αττικόσ (ΑΔΑ: ………………………….).
16. Σην με αριθ. ……… /2019 Πρϊξη του Ε΄ Κλιμακύου του Ελεγκτικοϑ υνεδρύου.
ςυμφώνηςαν και ςυναποδϋχθηκαν τα παρακϊτω:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ - ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Αντικεύμενο τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ εύναι η εκτϋλεςη των απαιτοϑμενων εργαςιών για την υλοπούηςη
του ϋργου: «Αναβάθμιςη 1ου Λυκείου Φολαργού επί τησ οδού Καραΰςκάκη τησ Δημοτικήσ Κοινότητασ
Φολαργού» ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ 1.922.500,00€ για λογαριαςμϐ του Δόμου με χρηματοδϐτηςη απϐ την
Περιφϋρεια Αττικόσ και υλοπούηςη απϐ το Δόμο Παπϊγου - Φολαργοϑ.
Σο φυςικϐ αντικεύμενο τησ μελϋτησ του ϋργου του τύτλου, αφορϊ ςε παρεμβϊςεισ ςτα υφιςτϊμενα κτύρια,
ςτον αϑλειο χώρο και ςτον ϊμεςα περιβϊλλοντα χώρο του ςχολικοϑ ςυγκροτόματοσ του 1 ου Λυκεύου
Δημοτικόσ Κοινϐτητασ Φολαργοϑ, του Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ.
Οι παρεμβϊςεισ ςτα κτύρια, αποςκοποϑν ςτη ςτατικό ενύςχυςη, ςτην μεύωςη των ενεργειακών
καταναλώςεων, για την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ και την αντύςτοιχη βελτύωςη των ςυνθηκών λειτουργύασ του
ςυγκροτόματοσ, περιλαμβϊνοντασ και τη βελτύωςη τησ προςβαςιμϐτητασ των ΑΜΕΑ / ΑΜΚ ςτουσ χώρουσ
του.
Οι παρεμβϊςεισ ςτον αϑλειο και περιβϊλλοντα εξωτερικϐ χώρο του ςχολεύου, αποςκοποϑν ςτη
δημιουργύα χώρων με ευνοώκϐ μικροκλύμα για τη βελτύωςη των ςυνθηκών θερμικόσ ϊνεςησ των χρηςτών και
τον ευρϑτερο περιοριςμϐ του φαινομϋνου τησ λεγϐμενησ «αςτικόσ θερμικόσ νηςύδασ», καθώσ και ςτη
βελτύωςη των ςυνθηκών λειτουργύασ του ςχολεύου με τη δημιουργύα υπαύθριων λειτουργιών (αθλοπαιδιϋσ,
καθιςτικϊ κ.α.) και τη βελτύωςη τησ προςβαςιμϐτητασ των ΑΜΕΑ / ΑΜΚ.
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Σο υφιςτϊμενο κτιριακϐ ςυγκρϐτημα του 1ου λυκεύου Φολαργοϑ, εκτεύνεται ςε διϊταξη Π, ϐπωσ φαύνεται
ςτο κϊτωθεν ςχεδιϊγραμμα.

Σα τμόματα Α & Β, που εύναι τα παλαιϐτερα κτύρια, εύναι διώροφα με υπϐγειο και φϋρουν κεραμοςκεπό.
Υιλοξενοϑν αύθουςεσ διδαςκαλύασ. Σα τμόματα Δ1 & Δ2 εύναι τριώροφα με υπϐγειο μϐνο ςτο Δ2 και
φιλοξενοϑν αύθουςεσ διδαςκαλύασ. Σο τμόμα Γ εύναι ιςϐγειο και λειτουργεύ ωσ γυμναςτόριο. Σο τμόμα Ε εύναι
ιςϐγειο και φιλοξενεύ την διούκηςη.
ε ϐλο το κτιριακϐ ςυγκρϐτημα θα υλοποιηθεύ η μελϋτη ςτατικόσ ενύςχυςησ, με ςτϐχο την ςτατικό
αναβϊθμιςό του ςϑμφωνα με τον αντιςειςμικϐ κανονιςμϐ του 1985.
Για την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ θα υλοποιηθοϑν η μϐνωςη κτιρύων με ςϑςτημα εξωτερικόσ
θερμομϐνωςησ, η μϐνωςη δωμϊτων και ςτεγών, η τοποθϋτηςη ςυςτημϊτων ςκύαςησ, η αντικατϊςταςη ό/και
βελτύωςη κουφωμϊτων και η τοποθϋτηςη θερμομονωτικών υαλοπινϊκων.
Αντύςτοιχα για τη βελτύωςη τησ προςβαςιμϐτητασ των ΑΜΕΑ προτεύνεται η διαμϐρφωςη ραμπών,
χώρων υγιεινόσ και ανελκυςτόρα, ειδικών προδιαγραφών.
Θα τοποθετηθεύ ανελκυςτόρασ για την εξυπηρϋτηςη ατϐμων με ειδικϋσ ανϊγκεσ, ςτον αϑλειο χώρο,
εςωτερικϊ του Π που θα γειτνιϊζει με το τμόμα Β το κεραμοςκεπϋσ.
Σο ϋργο περιγρϊφεται αναλυτικϊ ςτην τεχνικό μελϋτη που ςυντϊχθηκε και θεωρόθηκε τον Νοϋμβριο του
2018 απϐ τη Διεϑθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών του Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ και εγκρύθηκε με την με αριθμϐ
107/2018 Απϐφαςη του Δημοτικοϑ υμβουλύου Παπϊγου - Φολαργοϑ.
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Σο ϋργο θα εκτελεςθεύ ςτο 1ο Λϑκειο Φολαργοϑ, το οπούο βρύςκεται ςτη ςυμβολό των οδών Καραώςκϊκη
και Π. Μελϊ ςτη Δημοτικό Κοινϐτητα Φολαργοϑ.
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Ο προϒπολογιςμϐσ του ϋργου ανϋρχεται ςϑμφωνα με τη μελϋτη ςτο ποςϐ των 1.922.500,00€, ςτο οπούο
ςυμπεριλαμβϊνεται η εκτιμώμενη δαπϊνη αναθεώρηςησ, οι απρϐβλεπτεσ δαπϊνεσ, οι απολογιςτικϋσ δαπϊνεσ
και ο Υ.Π.Α. που αναλογεύ.
Σο ϋργο θα χρηματοδοτηθεύ απϐ ύδιουσ πϐρουσ τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ με Κ.Α.Ε. 9733.02.018.
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Συχϐν υπϐλοιπο μετϊ τη δημοπρϊτηςη δεν επαναδιατύθεται για την επϋκταςη των εργαςιών ό για την
εκτϋλεςη ϊλλου ϋργου.
Η αποπληρωμό των εργαςιών θα πραγματοποιεύται απϐ την αρμϐδια Διεϑθυνςη Οικονομικών τησ
Περιφϋρειασ Αττικόσ, ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, με την ϋκδοςη χρηματικοϑ εντϊλματοσ πληρωμόσ.
Κϊθε αϑξηςη τησ ςυμβατικόσ δαπϊνησ, εκτϐσ τησ δαπϊνησ αναθεώρηςησ, θα βαρϑνει αποκλειςτικϊ τουσ
πϐρουσ του Δόμου.
ΑΡΘΡΟ 4: ΥΟΡΕΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΚΑΙ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
Σο έργο θα δημοπρατηθεί και θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών του Δήμου Παπάγου
- Φολαργού, ςϑμφωνα με την τεχνικό μελϋτη και ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ που ιςχϑουν για τα δημϐςια ϋργα.
ε περύπτωςη μη τόρηςησ ό πλημμελοϑσ τόρηςησ απϐ το Δόμο Παπϊγου - Φολαργοϑ των
εφαρμοζϐμενων διατϊξεων για την ανωτϋρω δημοπρϊτηςη, δεν δημιουργεύται οποιαδόποτε υποχρϋωςη τησ
Περιφϋρειασ Αττικόσ ό οποιαδόποτε αξύωςη ςε βϊροσ τησ για τη χρηματοδϐτηςη του ϋργου.
Η Περιφϋρεια Αττικόσ δεν ευθϑνεται ϋναντι του αναδϐχου του ϋργου ό ϊλλων προςώπων τα οπούα
διεκδικοϑν δικαιώματα απϐ αυτϐν ό ϊλλων προςώπων που μετεύχαν ςτη ςχετικό διαδικαςύα ανϊθεςησ τησ
ςϑμβαςησ εκτϋλεςησ του ϋργου.
Μετϊ την οριςτικό παραλαβό του ϋργου ο Δόμοσ Παπϊγου - Φολαργοϑ αναλαμβϊνει την ευθϑνη για την
ϊρτια και προςόκουςα ςυντόρηςη του ϋργου με δικϋσ του δαπϊνεσ και ευθϑνη.
ΑΡΘΡΟ 5: ΦΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ - ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η ιςχϑσ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ αρχύζει απϐ την υπογραφό τησ και η διϊρκειϊ τησ ορύζεται ςε ςαράντα
τέςςερισ (44) μήνεσ. το χρονικϐ αυτϐ διϊςτημα περιλαμβϊνεται η εκτϋλεςη των εργαςιών και η ςυντόρηςη
του ϋργου απϐ τον ανϊδοχο μϋχρι την οριςτικό του παραλαβό. Η Προγραμματικό ϑμβαςη δϑναται να
παραταθεύ κατϊ δϑο (2) επιπλϋον ϋτη.
Σο χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ τησ προγραμματικόσ ςϑμβαςησ παρατύθεται ςτο Παρϊρτημα Ι, το οπούο
αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ παροϑςησ.
Παρϊταςη τησ χρονικόσ διϊρκειασ τησ προγραμματικόσ ςϑμβαςησ επιτρϋπεται μϐνο με ϋγγραφη
ςυμφωνύα των ςυμβαλλομϋνων, κατϐπιν ειδικώσ αιτιολογημϋνησ ειςόγηςησ τησ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ.
Συχϐν παρϊταςη δεν μπορεύ να ςυνεπϊγεται επϋκταςη του φυςικοϑ ό οικονομικοϑ αντικειμϋνου αυτόσ.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Α. Η Περιφέρεια Αττικήσ αναλαμβάνει:
1. Ση χρηματοδϐτηςη του ϋργου, ϐπωσ αυτϐ περιγρϊφεται ςτη μελϋτη και μϋχρι του ποςοϑ των
1.922.500,00€ (ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α.).
2. Σον οριςμϐ εκπροςώπων τησ ςτην Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ.
Β. Ο Δήμοσ Παπάγου - Φολαργού αναλαμβάνει:
1. Ση μϋριμνα για την ϋκδοςη και τυχϐν αναθεώρηςη των απαιτοϑμενων αδειοδοτόςεων και
εγκρύςεων πριν απϐ τη δημοπρϊτηςη του ϋργου.
2. Ση δημοπρϊτηςη, την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ με τον ανϊδοχο, την εκτϋλεςη του ϋργου και την
παραλαβό του, ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ και τισ ιςχϑουςεσ κϊθε φορϊ τεχνικϋσ
προδιαγραφϋσ και προδιαγραφϋσ αςφαλεύασ.
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3. Ση χρηματοδϐτηςη κϊθε επιπλϋον δαπϊνησ μελετών και εργαςιών που δεν ςυμπεριλαμβϊνονται
ςτη θεωρημϋνη μελϋτη και η ανϊγκη τουσ προκϑπτει απϐ εγκρύςεισ και αδειοδοτόςεισ.
4. Ση μϋριμνα για την απομϊκρυνςη ϐςων κινητών ευρύςκονται επύ του χώρου, ώςτε να εύναι
δυνατό η απρϐςκοπτη ϋναρξη των εργαςιών.
5. Σον οριςμϐ εκπροςώπων του ςτην Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ.
6. Ση γραμματειακό υποςτόριξη τησ Κοινόσ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ με υπϊλληλϐ του.
7. Ση μϋριμνα για αποςτολό ςτην Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ μϋςω τησ Διεϑθυνςησ
Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ ενϐσ (1) αντιγρϊφου κϊθε
πιςτοπούηςησ προσ ενημϋρωςό τησ.
8. Σην εν γϋνει ενημϋρωςη τησ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ για την πορεύα υλοπούηςησ του ϋργου.
9. Σισ αιτόςεισ προσ τισ ΔΕΚΟ, τισ δαπϊνεσ που προκϑπτουν εξ αυτών και την καταςκευό ϐλων των
απαιτοϑμενων ςυνδϋςεων με τα δύκτυα κοινόσ ωφελεύασ.
10. Σην ευθϑνη για τη φϑλαξη του ϋργου μετϊ τη διοικητικό παραλαβό για χρόςη και μϋχρι την
οριςτικό παραλαβό του.
11. Σην καθολικό μϋριμνα, μετϊ την οριςτικό παραλαβό, για τη ςυντόρηςη του ϋργου και των
εγκαταςτϊςεών του, τη φϑλαξη του και γενικϊ τη λόψη κϊθε επιπλϋον μϋτρου για την αποτροπό
βλαβών ό καταςτροφών.
12. Σην υποχρϋωςη να προςδώςει δημοςιϐτητα ςτη χρηματοδϐτηςη του ϋργου απϐ την Περιφϋρεια
Αττικόσ, μϋςω ανοικτόσ εκδόλωςησ ό ανακούνωςησ ςτον τοπικϐ τϑπο και το τοπικϐ ραδιϐφωνο.
13. Ση μϋριμνα για την καταςκευό ενημερωτικόσ πινακύδασ για το ϋργο απϐ τον ανϊδοχο ςϑμφωνα
με πρϐτυπο ςχϋδιο τησ Περιφϋρειασ μετϊ απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ και ςε κϊθε
περύπτωςη πριν την αποπληρωμό του 1ου λογαριαςμοϑ.
14. Σην αποςτολό ςτην αρμϐδια Δ/νςη Οικονομικόσ Διαχεύριςησ τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ κϊθε
πιςτοπούηςησ δαπϊνησ και λογαριαςμϐ ϋργου που φϋρει την ϋγκριςη τησ Δ/νςησ Σεχνικών
Τπηρεςιών του Δόμου ςυνοδευϐμενη απϐ το τιμολϐγιο και τα λοιπϊ δικαιολογητικϊ που
απαιτοϑνται απϐ το νϐμο, ςε τρύα επικυρωμϋνα (3) αντύγραφα, προκειμϋνου να προχωροϑν
απρϐςκοπτα οι διαδικαςύεσ πληρωμόσ.
ΑΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΕ ΕΤΘΤΝΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
Ο Δόμοσ Παπϊγου - Φολαργοϑ εύναι ο μϐνοσ υπεϑθυνοσ ϋναντι των ϐποιων αξιώςεων τρύτων,
ςυμπεριλαμβανομϋνου του αναδϐχου, ςχετιζομϋνων με τη μη λόψη ϐλων των κατϊ νϐμο απαιτοϑμενων
αδειών / εγκρύςεων και τη μη ϋγκαιρη ϋναρξη και ολοκλόρωςη του ϋργου.
ε περύπτωςη αδυναμύασ ό καθυςτϋρηςησ υλοπούηςησ του ϋργου εξαιτύασ οποιωνδόποτε νομικών ό
πραγματικών ελαττωμϊτων ςχετιζομϋνων εύτε με το καθεςτώσ ιδιοκτηςύασ, εύτε με το περιβαλλοντικϐ και
πολεοδομικϐ καθεςτώσ, εύτε για ϊλλουσ λϐγουσ που ανϊγονται ςτισ κατϊ την παροϑςα ςϑμβαςη και τον νϐμο
υποχρεώςεισ του Δόμου, ο Δόμοσ Παπϊγου - Φολαργοϑ ευθϑνεται κατϊ νϐμο ϋναντι τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ.
την περύπτωςη αυτό η Περιφϋρεια Αττικόσ διατηρεύ αξιώςεισ αποζημύωςησ ϋναντι του Δόμου και δικαιοϑται
επιπροςθϋτωσ να αναζητόςει απϐ τον Δόμο ποςϊ όδη καταβληθϋντα ςτο πλαύςιο τησ παροϑςασ
προγραμματικόσ ςϑμβαςησ.
Ο Δόμοσ Παπϊγου - Φολαργοϑ εύναι ο μϐνοσ υπεϑθυνοσ για καταβολό αποζημιώςεων και για την
εκπλόρωςη των προβλεπϐμενων ςτην εργολαβικό ςϑμβαςη και την κεύμενη νομοθεςύα υποχρεώςεων ϋναντι
του αναδϐχου του ϋργου ό ϊλλων προςώπων που διεκδικοϑν δικαιώματα απϐ την αναφερϐμενη ςτην
προηγοϑμενη παρϊγραφο αδυναμύα ό καθυςτϋρηςη ό διακοπό υλοπούηςησ του ϋργου.
Ο Δόμοσ Παπϊγου - Φολαργοϑ οφεύλει να προωθεύ κϊθε αναγκαύα διαδικαςύα αρμοδιϐτητϊσ του και
γενικϐτερα να μεριμνϊ για την ομαλό και απρϐςκοπτη εξϋλιξη και ολοκλόρωςη των εργαςιών και την
απορρϐφηςη των πιςτώςεων.
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ε περύπτωςη που παρϊ τισ απαλλακτικϋσ κατϊ την παροϑςα ςϑμβαςη ρότρεσ για την Περιφϋρεια
Αττικόσ, ο ανϊδοχοσ ό ϊλλα τρύτα πρϐςωπα εγεύρουν αξιώςεισ κατϊ τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ και για
οποιονδόποτε λϐγο η Περιφϋρεια Αττικόσ υποχρεωθεύ, παρϊ την αποκλειςτικό ευθϑνη του Δόμου Παπϊγου Φολαργοϑ, να καταβϊλει αποζημύωςη ςε τρύτα πρϐςωπα, η Περιφϋρεια Αττικόσ μπορεύ να αναζητόςει
αναγωγικϊ τα ςυγκεκριμϋνα ποςϊ απϐ το Δόμο Παπϊγου - Φολαργοϑ δυνϊμει τησ παροϑςασ προγραμματικόσ
ςϑμβαςησ.
ΑΡΘΡΟ 8: ΤΓΚΡΟΣΗΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Για την ορθό παρακολοϑθηςη τησ εφαρμογόσ τησ παροϑςασ ςυγκροτεύται Κοινό Επιτροπό
Παρακολοϑθηςησ, αποτελοϑμενη απϐ πϋντε (5) μϋλη, ωσ εξόσ:
α) δϑο (2) Περιφερειακοϑσ υμβοϑλουσ Αττικόσ με τουσ αναπληρωτϋσ τουσ, οι οπούοι ορύζονται απϐ το
Περιφερειακϐ υμβοϑλιο,
β) δϑο (2) υπαλλόλουσ τησ Γενικόσ Δ/νςησ Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ & Τποδομών τησ Περιφϋρειασ
Αττικόσ με τουσ αναπληρωτϋσ τουσ, υπαλλόλουσ τησ αυτόσ Γενικόσ Διεϑθυνςησ,
γ) ϋναν (1) εκπρϐςωπο του Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ με τον αναπληρωτό του, οι οπούοι ορύζονται απϐ
το Δημοτικϐ του υμβοϑλιο.
Ο Πρϐεδροσ τησ Κοινόσ Επιτροπόσ και ο αναπληρωτόσ του ορύζονται με την απϐφαςη του Περιφερειακοϑ
υμβουλύου.
Αντικεύμενο τησ Κοινόσ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ εύναι η παρακολοϑθηςη ϐλων των εργαςιών που
απαιτοϑνται για την εκτϋλεςη τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ και η τόρηςη των ϐρων αυτόσ.
Ειδικϐτερα, η Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ ϋχει τισ ακϐλουθεσ αρμοδιϐτητεσ:







παρακολουθεύ την πορεύα υλοπούηςησ τησ προγραμματικόσ ςϑμβαςησ ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ
αυτόσ και την τόρηςη του χρονοδιαγρϊμματοσ και ενημερώνεται για την πληρωμό κϊθε
λογαριαςμοϑ - πιςτοπούηςησ που ϋχει εγκριθεύ αρμοδύωσ απϐ τη Διευθϑνουςα Τπηρεςύα.
ειςηγεύται τησ ςυμβαλλϐμενουσ για κϊθε μϋτρο που κρύνει αναγκαύο για την βϋλτιςτη υλοπούηςη
τησ προγραμματικόσ ςϑμβαςησ.
ενημερώνεται για την υλοπούηςη τησ καταςκευόσ του ϋργου.
αποφαύνεται για την επύλυςη κϊθε διαφορϊσ που προκϑπτει απϐ την ερμηνεύα και εκτϋλεςη των
ϐρων τησ παροϑςασ.
ειςηγεύται αιτιολογημϋνα ςτο Περιφερειακϐ υμβοϑλιο για την ανϊγκη τροποπούηςη των ϐρων
τησ προγραμματικόσ ςϑμβαςησ.

Η Επιτροπό ςυγκαλεύται μετϊ απϐ την υπογραφό τησ παροϑςασ με ευθϑνη του Προϋδρου τησ και με
γραπτό πρϐςκληςη, η οπούα θα πρϋπει να επιδοθεύ τϐςο ςτα τακτικϊ ϐςο και ςτα αναπληρωματικϊ μϋλη τησ
τρεισ τουλϊχιςτον μϋρεσ πριν απϐ την ημερομηνύα τησ ςυνεδρύαςησ.
Η Επιτροπό ςυνϋρχεται τακτικϊ κϊθε τρεισ μόνεσ απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ και ϋκτακτα ϐταν το
ζητόςει ϋςτω και ϋνα τακτικϐ μϋλοσ τησ.
Η Επιτροπό ςυνεδριϊζει ςτα γραφεύα του Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ ό ςτα γραφεύα τησ Δ/νςησ
Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ, κατϊ τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτην πρϐςκληςη
του Προϋδρου τησ. Κατϊ τη ςυνεδρύαςη υπϊρχει απαρτύα αν μετϋχουν ςτη ςϑνθεςη τησ Επιτροπόσ τακτικϊ ό
αναπληρωματικϊ μϋλη που εκπροςωποϑν τουλϊχιςτον τα τρύα πϋμπτα του ςυνϐλου των τακτικών μελών
τησ. Η Επιτροπό αποφαςύζει νομύμωσ για κϊθε θϋμα με την απϐλυτη πλειοψηφύα του ςυνϐλου των παρϐντων
μελών τησ και ςε κϊθε περύπτωςη για κϊθε θϋμα αυτόσ εφαρμϐζονται οι ςχετικϋσ διατϊξεισ του Κώδικα
Διοικητικόσ Διαδικαςύασ (Ν. 2690/1999).
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Η Διευθϑνουςα Τπηρεςύα πριν απϐ τισ τακτικϋσ ςυνεδριϊςεισ τησ Επιτροπόσ υποβϊλλει ςε αυτό
ενημερωτικϐ ςημεύωμα για την πορεύα του ϋργου και τα τυχϐν προβλόματα που ϋχουν ανακϑψει.
Ση γραμματειακό υποςτόριξη τησ Επιτροπόσ, καθώσ και την τόρηςη των ςχετικών πρακτικών
αναλαμβϊνει υπϊλληλοσ του Δόμου, ο οπούοσ ορύζεται με απϐφαςη του Δημϊρχου.
ΑΡΘΡΟ 9: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
Η Προγραμματικό ϑμβαςη τροποποιεύται ϋπειτα απϐ ειςόγηςη τησ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ προσ τα
αντιςυμβαλλϐμενα μϋρη ειδικώσ αιτιολογημϋνη αναφορικϊ με τουσ λϐγουσ που επιβϊλλουν την τροποπούηςη.
Για την τροποπούηςό τησ λαμβϊνεται απϐφαςη των αρμοδύων οργϊνων των ςυμβαλλομϋνων μερών και
υπογρϊφεται τροποποιητικό ςϑμβαςη.
Σροποποιόςεισ αναφορικϊ με το αντικεύμενο, τον προϒπολογιςμϐ και τον τρϐπο εκτϋλεςησ τησ
ςϑμβαςησ δεν επιτρϋπονται.
ΑΡΘΡΟ 10: ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ - ΤΝΕΠΕΙΕ - ΡΗΣΡΕ
Όλοι οι ϐροι τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ θεωροϑνται ουςιώδεισ.
Η παρϊβαςη οποιουδόποτε απϐ αυτοϑσ απϐ οποιονδόποτε απϐ τουσ ςυμβαλλϐμενουσ, παρϋχει ςτον
ϋτερο το δικαύωμα να αξιώςει αποκατϊςταςη των ςυνεπειών των αντιςυμβατικών ενεργειών εντϐσ εϑλογου
χρϐνου και ςε αντύθετη περύπτωςη το δικαύωμα να καταγγεύλει τη ςϑμβαςη μονομερώσ αξιώνοντασ κϊθε
θετικό ό αποθετικό ζημύα του, καθώσ και να εγεύρει κϊθε ϊλλη ςχετικό αξύωςη που προβλϋπεται ςτον νϐμο ό
ειδικώσ ςτουσ ϐρουσ τησ παροϑςησ προγραμματικόσ ςυμβϊςεωσ.
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ
Για κϊθε διαφορϊ μεταξϑ των ςυμβαλλομϋνων μερών που αφορϊ ςτην εκτϋλεςη και ερμηνεύα των ϐρων
τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ και η οπούα δεν επιλϑεται απϐ την Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ τησ παροϑςασ
ςϑμβαςησ, αρμϐδια εύναι τα Δικαςτόρια των Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 12: ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Σα παραπϊνω ςυνομολϐγηςαν και ςυναποδϋχθηκαν τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη και προσ απϐδειξη αυτών
ςυντϊχθηκε το παρϐν το οπούο υπογρϊφεται ςε τϋςςερα (4) πρωτϐτυπα, απϐ τα οπούα ο κϊθε
ςυμβαλλϐμενοσ θα λϊβει δϑο (2).
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
Η ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ

ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΦΟΛΑΡΓΟΤ
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΤΡΟΤ

ΗΛΙΑ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ
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2. ωσ εκπρϐςωπϐ του ςτην κοινό επιτροπό παρακολοϑθηςησ τησ ςϑμβαςησ, τον Αντιδόμαρχο
Σεχνικών Ϊργων, Ποιϐτητασ Ζωόσ και προώθηςησ τησ Βιώςιμησ Αςτικόσ Κινητικϐτητασ κο
Αθανϊςιο Αυγουρϐπουλο, με αναπληρωτό
του τον Δημοτικϐ ϑμβουλο κο Αθανϊςιο
Φαρακτινιώτη.

Κατϊ τη διαδικαςύα τησ ψηφοφορύασ απουςύαζαν οι Δημοτικού ϑμβουλοι κ.κ. Φρϑςα Παρύςη, Μιχαόλ Φατζόσ,
Περικλόσ Ζόκασ, Ιωϊννησ Κεχρόσ, Δημότριοσ Σοϑτουζασ, Φριςτύνα Πολυκαλϊ και Νικϐλαοσ Καραγιϊννησ.

Η απόφαςη έλαβε τον αριθμό 323/2018.
Ο Γραμματϋασ

Ο Πρϐεδροσ

Μιχαόλ Σρϊκασ

Αθανϊςιοσ Βαλυρϊκησ

Σα Μέλη
Δ. Οικονϐμου, Μ. Αθαναςϊκου - Μουντϊκη, Α. Αυγουρϐπουλοσ, Ε. Βεντουζϊ - Παπανικολϊου, Β. Νικϊκη, Δ.
Ρουφογϊλη, Α. ουρανό, Μ. Δημητριϊδου, Β. Μπουφοϑνου, Β. ιαμϊνησ, Ι. κουτϋρησ, Κ.-Π. Σύγκασ, Α. Υαςοϑλη,
Ν. τϊππασ, Γ. Μπρϋμπου, Γ. Ρεμοϑνδοσ, Ν. Κουτϊκησ.

