
1 

 

                                                                                   ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
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ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                         Αξ. Πξση.: 234 
ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ                                      
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ                              
& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ     
ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Πιεξνθνξίεο: Δ. Παηζνύ 
ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 213-2004-616 
E-mail: dimotiko.symboulio@agiaparaskevi.gr                                                                                   

        ΑΠΟΠΑΜΑ 

                                                           Από ηα πξαθηηθά ηεο 42 / 2016 πλεδξίαζεο  
Αξηζκ. Απνθ. 393 / 2016                

           ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Λήυη απόθαζης για ηην έγκριζη ηοσ  ζτεδίοσ 

προγραμμαηικής ζύμβαζης για ηο έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΛΑΣΙΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΩΝ 

ΓΗΠΕΔΩΝ 5Υ5 ΣΟΤ 7ΟΤ & 9ΟΤ ΔΗΜ. ΥΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ» 

 

ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 29.12.2016 εκέξα 

Πέκπηε θαη ώξα 04.00κ.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην Αγίαο Παξαζθεπήο ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 39958/23.12.2016 

έγγξαθε πξόζθιεζε ηoπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ επηδόζεθε ζε 

θαζέλαλ από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 

ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄/87/7-6-10). Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία 

δεδνκέλνπ όηη από ην ζύλνιν ησλ -33- κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα -31- αξρίδεη ε 

ζπλεδξίαζε. Κιεζείο λόκηκα παξίζηαηαη ν θ. Γήκαξρνο. 

 
                    ΠΑΡΟΝΣΔ                  ΑΠΟΝΣΔ  

1. Βιάρνο Γεξάζηκνο - Πξόεδξνο Γ. 
2. Πεηζαηώδε Διηζάβεη 
3. ηδέξεο Ησάλλεο 
4. Παπακηραήι σηήξηνο 
5. Κνιώληα Υξύζα 
6. Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο 
7. Κνληνπνύινπ Μαξία 
8. Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ 
9. Γθόλεο Παλαγηώηεο 
10. Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα 
11. Φύιια ηπιηαλή 
12. ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή 
13. Γηώηζαο ππξίδσλ 
14. Βνζηαληδόγινπ Ησάλλεο 
15. Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο 
16. Ενξκπάο Βαζίιεηνο 
17. Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 
18. Λέθθαο Γηνλύζηνο 
19. Ζζαΐαο σηήξηνο 
20. Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο 
21. Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο 
22. Γηαλλαθόπνπινο Βαζίιεηνο 
23. Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία 

1. Κνληαμήο Γεκήηξηνο 
2. Γθηδηώηεο Αλδξέαο 
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24. Μπισλάθεο Ησάλλεο 
25. Φσηεηλνύ Εσή 
26. Λνγνζέηεο Ησάλλεο 
27. Γθηόθα Σεξςηρόξε 
28. Μπαιηόπνπινο Ησάλλεο 
29. Παπαζηαζάθεο Αζαλάζηνο 
30. Ρεκπνύηζηθα Μαξία 
31. Αλδξίηζνο Αζαλάζηνο 

 

 

ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ –ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

1. Σν 3ν, 4ν, 5ν, 6ν, 8ν, 10ν, 11ν, 12ν θαη 13ν Ζ.Γ. ζέκα απνζύξεηαη. 

 

Δπί ηνπ 7νπ  Ζ.Γ. ζέκαηνο 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζέησ ππόςε ζαο ην ζέκα πνπ αθνξά ζηε «Λήςε απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ  ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο γηα ην έξγν ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΛΑΣΗΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ ΣΩΝ ΓΖΠΔΓΩΝ 5Υ5 ΣΟΤ 7ΟΤ & 9ΟΤ 

ΓΖΜ. ΥΟΛΔΗΩΝ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ» θαη παξαθαιώ ηελ Αληηδήκαξρν θα. Δ. 

Πεηζαηώδε λα ην εηζεγεζεί. 

ΠΔΣΑΣΧΓΖ Δ.: Ύζηεξα από ηα: 

α) έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

κε αξ πξση.ΤΠΠΑ/ΓΓΤΑ.ΓΣΤ.ΣΥΠΑΤΥΑΠ/391187/26567/2144/304  24/11/0216 

γηα ηελ έγθξηζε ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ 

πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ην Π.Γ.Δ 2016, 

β) ηελ από 25/10/2016 απόθαζε έγθξηζεο ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο, 

Αλάπηπμεο θαη ηνπξηζκνύ κε ΑΓΑ (7Η234653Ο7-99Ν, γηα ηα έξγα πνπ αθνξνύλ ζην 

Σνκέα ηνπ Αζιεηηζκνύ, ζαο δηαβάδσ ην ζρέδην πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο  κεηαμύ 

ησλ : 

«ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ – ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  -  ΓΔΝΗΚΖ  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ  ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ» θαη «ΓΖΜΟΤ  ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ» 

 

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ  ΤΜΒΑΖ 

Μεηαμύ ησλ : 

«ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ – ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  -  ΓΔΝΗΚΖ  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ  ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ» 

«ΓΖΜΟΤ  ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ» 

 

Γηα ηελ Πξάμε: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΛΑΣΗΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ 

ΣΧΝ ΓΖΠΔΓΧΝ 5Υ5 ΣΟΤ 7ΟΤ & 9ΟΤ ΓΖΜ. ΥΟΛΔΗΧΝ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ» 

 

ΥΔΓΗΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΛΑΣΗΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ 

ΣΧΝ ΓΖΠΔΓΧΝ 5Υ5 ΣΟΤ 7ΟΤ & 9ΟΤ ΓΖΜ. ΥΟΛΔΗΧΝ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ» 
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ην Μαξνύζη   ζήκεξα  ηελ ………      ηνπ έηνπο 2016, εκέξα ηεο 

εβδνκάδνο……………………., νη παξαθάησ θνξείο θαινύκελνη ζην εμήο 

«ζπκβαιιόκελνη»: 

I. To Διιεληθό Γεκόζην – Τπ.Πν.Α/Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ, λόκηκα 

εθπξνζσπνύκελν από ηνλ Τθππνπξγό Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ θ. Γεώξγην 

Βαζηιεηάδε 

II. Ο   Γήκνο   ,   λόκηκα   εθπξνζσπνύκελνο   από   ηνλ  Γήκαξρν  θ. Ησάλλε 

ηαζόπνπιν 

 

 Έρνληαο ππόςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α'/2010), όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, 

2.   Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 286 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α'/2010),, 

3.   Σελ   ππ'   αξηζκ …………………..απόθαζε  ηνπ   Γεκνηηθνύ   πκβνπιίνπ 

..............., κε      ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζύλαςε ηεο παξνύζεο πξνγξακκαηηθήο 

ζύκβαζεο 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 104/2014 «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη       

Αζιεηηζκνύ» (ΦΔΚ 171A/2014) όπσο ηζρύεη, 

5.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ  Π.Γ. 70/2015  «Αλαζύζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ. Αλαζύζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θαη κεηνλνκαζία ηνπ 

ζε Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Μεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνύ 

ζε Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζε Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. Μεηαθνξά Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ.» (ΦΔΚ 114Α'/2015), 

6.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.  125/2016 «Γηνξηζκόο Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ 

Τπνπξγώλ, θαη Τθππνπξγώλ» (ΦΔΚ 210Α/ 05.11.2016), 

7. Σελ ππ’ αξηζ ΤΠΠΟΑ/375614/9900/11.11.2016 απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη 

ηεο Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ , πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ 

Τθππνπξγό Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ Γεώξγην Βαζηιεηάδε. (ΦΔΚ 

3672Β/11.11.2016). 

8.  To   ζρεηηθό   ηερληθό   δειηίν   ηνπ   έξγνπ   «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

ΠΛΑΣΗΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ ΣΩΝ ΓΖΠΔΓΩΝ 5Υ5 ΣΟΤ 7ΟΤ & 9ΟΤ ΓΖΜ. 

ΥΟΛΔΗΩΝ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ»  πξνο έγθξηζε θαη  ρξεκαηνδόηεζε ηνπ από ην 

Πξόγξακκα Γεκνζίσλ  Δπελδύζεσλ 2016. 

9. Σελ απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ κε  

ΑΓΑ: 7Η234653Ο7-99Ν, κε ηελ νπνία εληάρζεθε ην έξγν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΛΑΣΗΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ ΣΩΝ ΓΖΠΔΓΩΝ 5Υ5 ΣΟΤ 7ΟΤ & 

9ΟΤ ΓΖΜ. ΥΟΛΔΗΩΝ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ»  ζην  Πξόγξακκα   Γεκνζίσλ 

Δπελδύζεσλ (Α E016)ζπκθσλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα εμήο:

  

ΠΡΟΟΗΜΗΟ 

Ζ ύκβαζε απηή ππνγξάθεηαη ζηα πιαίζηα ηεο Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ 

ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ Αζιεηηζκνύ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
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- Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ, πνπ ζθνπό έρεη λα βνεζήζεη ηνπο Οξγαληζκνύο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Με ηνλ ηξόπν απηό δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο ΟΣΑ λα 

γίλνπλ θνξείο ηεο αζιεηηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο  αλάπηπμεο ηνπ 

ηόπνπ θαη λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηε ζσζηή θαη νξγαλσκέλε 

επηζηεκνληθά θαη κε ζύγρξνλα κέζα αλάπηπμεο ηνπ αγσληζηηθνύ αζιεηηζκνύ θαη ηεο 

άζιεζεο ησλ πνιηηώλ γεληθόηεξα. 

 

Δηδηθόηεξα, κε ηελ παξνύζα ύκβαζε θαζνξίδεηαη ην βαζηθό πιαίζην ζπκθσλίαο ησλ 

ζπκβαιιόκελσλ  κεξώλ  θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα  κέζα,  νη ηξόπνη θαη νη δηαδηθαζίεο 

πινπνίεζεο απηήο ηεο ζπκθσλίαο, πνπ έρεη ζθνπό ηελ νπζηαζηηθή θαη 

νινθιεξσκέλε αζιεηηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ, κε ηελ ελεξγεηηθή θαη ζπληνληζκέλε 

παξέκβαζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ.             

Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο, ν νπνίνο δηαζέηεη ηζρπξό έκςπρν πιηθό ζε όια ηα 

αζιήκαηα,      απνθάζηζε λα δεηήζεη από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ ηελ 

ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ηεο αζιεηηθήο ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ πξνβαίλνληαο ζηελ 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ γύκλαζεο ησλ ρξεζηώλ ησλ (γηπέδοσ, ζηαδίοσ, 

γσμναζηηρίοσ, κλπ) γεπέδσλ 5Υ5 ησλ 7νπ & 9νπ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ. 

Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ - Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ εμάιινπ, 

εθθξάδνληαο ηε δηαθεξπγκέλε επηζπκία θαη δέζκεπζε  ηεο λα  βνεζήζεη ηελ Σνπηθή  

Απηνδηνίθεζε  λα  απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πξνπνλεηηθώλ θαη αγσληζηηθώλ αλαγθώλ θαη ζέινληαο ηαπηόρξνλα λα δώζεη 

πεξαηηέξσ ώζεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο αζιεηηθήο ππνδνκήο, ελέηαμε ζην πξόγξακκά 

ηεο ηηο εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ γεπέδσλ 5Υ5 ησλ 7νπ & 

9νπ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Πξνο ην ζθνπό απηό, ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ - Γεληθή Γξακκαηεία 

Αζιεηηζκνύ θαη ν Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο αλαιακβάλνπλ από θνηλνύ ηηο 

παξαθάησ δεζκεύζεηο γηα ηηο εξγαζίεο αλαθαίληζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ παξαπάλσ 

εγθαηαζηάζεσλ, κε ηνπο αθόινπζνπο επί κέξνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο:       

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΝΟΜΗΚΖ ΒΑΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

Ζ παξνύζα ζύκβαζε είλαη πξνγξακκαηηθή θαη ζηεξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

100 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α'/2010) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 ηε ζύκβαζε απηή πεξηέρνληαη: 

1:          Σν αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο 

2:           Σα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ  

3:           Οη πόξνη, ηα πνζά ρξεκαηνδόηεζεο θαη ν ηξόπνο πιεξσκήο 

4: Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 

5: Ζ θνηλή επηηξνπή 

6: Ρήηξεο 

7: Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο – Σειηθέο Γηαηάμεηο 

8: Δπίιπζε δηαθνξώλ 

            9: Αθξνηειεύηην 
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ΑΡΘΡΟ 2ν ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο, ζηελ θπξηόηεηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ε παξαπάλσ 

αζιεηηθή εγθαηάζηαζε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ - 

Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ, πξνγξακκαηίδεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΛΑΣΗΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ ΣΩΝ ΓΖΠΔΓΩΝ 

5Υ5 ΣΟΤ 7ΟΤ & 9ΟΤ ΓΖΜ. ΥΟΛΔΗΩΝ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ» ην νπνίν ζα 

αλαθέξεηαη ράξηλ ζπληνκίαο «ην Έξγν»  

Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξαπάλσ έξγν αθνξνύλ :  

1. - Απνμήισζε θαη απνθνκηδή πιαζηηθνύ ριννηάπεηα 

2. Σνπνζέηεζε λένπ έηνηκνπ πξνο ρξήζε πιαζηηθνύ ριννηάπεηα (4εο γελεάο) ζε 

ξνιά 4,00κ πιάηνο θαη 25,00κ κήθνο , κε πνιπνπξεζαληθή θόιια θαη 

ηνπνζέηεζε δηαγξακκίζεσλ. Γηάζηξσζε  ραιαδηαθή άκκνπ 10kg/m2 θαη ελ 

ζπλερεία δηάζηξσζε ζηνηβάδαο ειαζηηθώλ θόθθσλ 10kg/m2 κε θνθνκεηξηθή 

δηαβάζκηζε 0,50-1,05mm. 

3. πλνιηθή επηθάλεηα δηάζηξσζεο ησλ 2 γεπέδσλ 1.350m2 

  

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ύκβαζεο είλαη ε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ  Αγίαο 

Παξαζθεπήο κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην 

παξαπάλσ έξγν. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν  ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ζηα (γήπεδο, ζηάδιο, γσμναζηήριο, κλπ) γήπεδα 5Υ5 

ησλ 7νπ & 9νπ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ  ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, ηα ζπκβαιιόκελα 

κέξε, δειαδή ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ δηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Αζιεηηζκνύ θαη ν Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο αλαιακβάλνπλ, ν θαζέλαο ζην κέξνο 

πνπ νξίδεηαη παξαθάησ, ηηο αθόινπζεο ππνρξεώζεηο: 

Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ - Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ 

νξίδεηαη σο : 

1. Φνξέαο Υξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ θαη  αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο κέρξη  ηνπ  ύςνπο  ησλ  εγθεθξηκέλσλ πηζηώζεσλ βάζε ηνπ άξζξνπ  4 

ηεο παξνύζεο,   ήηνη  ηε  δηελέξγεηα  ησλ  πιεξσκώλ ζηνπο  δηθαηνύρνπο  αλαδόρνπο 

ηνπ   έξγνπ κε  ηελ πξνζθόκηζε  όισλ   ησλ  λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ ζηηο αξκόδηεο 

Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ. Γηα ηηο πιεξσκέο απηέο νξίδεηαη 

ππεύζπλνο ινγαξηαζκνύ ν θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο νξίδεηαη σο: 

 

1. Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο έρεη ηελ επζύλε πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ.  Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016  (ΦΔΚ 

147/Α/08.08.16) 

2. Πξντζηακέλε Αξρή είλαη ε  Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 

θαη είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ησλ δηαθεξύμεσλ θαη 

ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

πξνζθνξώλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

3. Γηεπζύλνπζα / Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ είλαη ε 

Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο ζηειερσκέλε κε ην 
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απαηηνύκελν επηζηεκνληθό θαη ινηπό πξνζσπηθό. 

 

ηα πιαίζηα απηά, ν Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο αλαιακβάλεη εηδηθόηεξα: 

- Να εθπνλήζεη ηηο απαηηνύκελεο κειέηεο, ζπληάμεη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο 

θαη λα ζπληάμεη θαη εθδώζεη ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ.  

- Να δηελεξγήζεη ηνλ δηαγσληζκό, λα θαηαθπξώζεη ην απνηέιεζκά ηνπ θαη λα 

ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύκβαζε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

- Να ειέγρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ην έξγν θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη λα ην 

παξαιάβεη από ηνλ αλάδνρν. ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο 

παξαιαβήο, γηα ηα έξγα ησλ νπνίσλ ν πξνϋπνινγηζκόο μεπεξλάεη ηηο 

60.000€ πιένλ Φ.Π.Α. ζα ππάξρεη θαη έλα κέινο πνπ ζα νξηζηεί από ηελ 

Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ  γηα λα ηελ εθπξνζσπήζεη. 

 

- Σε δηεπθόιπλζε ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα 

ηελ    πινπνίεζε    ηνπ    αληηθεηκέλνπ    ηεο    παξνύζαο    ζύκβαζεο    ζηε 

ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ. 

- Σελ   παξαρώξεζε , ζθξάγηζε  θαη θύιαμε ηνπ   πεξηβάιινληνο    ρώξνπ   

ησλ νηθνπέδσλ ζηα νπνία ζα ιάβνπλ ρώξα νη σο άλσ εξγαζίεο 

αλαβάζκηζεο θαη   αλαθαίληζεο,   γηα   όιν   ην   ρξνληθό   δηάζηεκα   θαηά   

ην   νπνίν   ζα δηαξθέζνπλ νη σο άλσ εξγαζίεο θαη κέρξη ηελ πεξάησζε θαη 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ απηώλ. 

- Σελ ηήξεζε όισλ ησλ λόκηκσλ θαη απαξαίηεησλ πξνδηαγξαθώλ 

αζθάιεηαο από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ 

έξγνπ. εκεηώλεηαη ξεηά όηη από ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ν Γήκνο  είλαη ν 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο απηνύ, δηαηεξώληαο ην ζύλνιν ηεο 

επζύλεο θύιαμεο θαη ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθώλ αζθάιεηαο ηεο 

Αζιεηηθήο Δγθαηάζηαζεο. 

- Να κεξηκλήζεη γηα ηελ ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ αζθάιηζεο αζηηθήο επζύλεο 

από ηνλ ίδην ή ηνλ εξγνιάβν θαηαζθεπήο γηα ηελ θαηαβνιή ηπρόλ 

απνδεκηώζεσλ ιόγσ αηπρεκάησλ ή άιιεο αηηίαο κε αθνξκή ή ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο. 

- Σε δέζκεπζε λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε όζσλ αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ 

απαηηνύληαη από Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνύο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ.  

- Να αλαξηήζεη ζε εκθαλέο ζεκείν πηλαθίδαο ειαρίζησλ δηαζηάζεσλ 1m ρ 

1,50 m κε  ηε δαπάλε θαηαζθεπήο  θαη  εγθαηάζηαζεο  ηεο  λα  βαξύλεη ηνλ 

αλάδνρν κε  ηελ επηζήκαλζε όηη  ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη θαη  πινπνηείηαη 

κε πόξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ - Γεληθή  Γξακκαηεία 

Αζιεηηζκνύ / Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ 2016 

- Σελ απνθιεηζηηθή ζπληήξεζε κε ηδία δαπάλε ηνπ σο άλσ έξγνπ κεηά 

      ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ από ηνλ αλάδνρν. 

Από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, απηό ζα πεξηέιζεη απηνδηθαίσο ζην Γήκν 

Αγίαο Παξαζθεπήο 

 

Δπίζεο, ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ - Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ 

θαη ν Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο αλαιακβάλνπλ ηελ  ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζηελ 

Κνηλή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνύζαο  θάζε αλαγθαία δηεπθόιπλζε πνπ 

πξνβιέπεηαη  ζηελ  παξνύζα  ζύκβαζε  γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ  έξγνπ ηεο θαη  
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ιακβάλνπλ θάζε αλαγθαίν κέηξν πνπ απνξξέεη από ηελ παξνύζα γηα ηελ απξόζθνπηε 

νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.  
 

ΑΡΘΡΟ 4ν ΠΟΡΟΗ  ΚΑΗ ΠΟΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ – ΣΡΟΠΟ  ΠΛΖΡΧΜΖ 

Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ εηζεγήζεθε κε ηελ κε αξηζ. πξση. 

ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΤ/ΓΟΤΣΑ/ΣΚΔΣΠΠΓΔΔΔΜ/337484/41351/4291/2402/13.10.2016 

πξόηαζε ην πνζό ησλ 50.000,00 επξώ γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ. Σν παξαπάλσ 

πνζό εγθξίζεθε κε ηελ από 25-10-2016 απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο, 

Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ θαη έιαβε ηνλ ελάξηζκν: 2016Δ01600028 

Δηδηθόηεξα κε ηελ σο άλσ ππνπξγηθή απόθαζε, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν 

κε ΑΓΑ: 7Η234653Ο7-99Ν εληάρζεθε ην ελ ιόγσ έξγν ζην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) 2016 ζηε ΑΔ 016 ηνπ έξγνπ θαη δόζεθε ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδαο από ηελ ππνγξαθή ηεο σο άλσ Τ.Α., λα εθηειεί εληνιέο θαηαλνκήο 

ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, θαη Αζιεηηζκνύ κέρξη ηνπ ύςνπο ησλ 

πηζηώζεσλ πνπ εγθξίζεθαλ με ηελ ελ ιόγσ ππνπξγηθή απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνύ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν-

αληηθείκελν ηεο παξνύζαο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο θαη δε κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 

50.000,00 .επξώ. 

Ζ έγθξηζε ρξεκαηνδόηεζεο-νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηεο Γ.Γ.Α. πεξηνξίδεηαη ζην 

αλσηέξσ πνζό γηα ηελ θάιπςε ησλ εξγαζηώλ αλαβάζκηζεο θαη αλαθαίληζεο πνπ 

αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ζηα γήπεδα 5Υ5 ησλ 7νπ & 9νπ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ ηνπ 

Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο θαη όπσο απηά αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 2 ηεο παξνύζεο.Ζ 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη θαηόπηλ ππνβνιήο ζηε Γ.Γ.Α. ησλ λόκηκσλ 

παξαζηαηηθώλ ,αλάινγα κε ηελ πξόνδν πινπνίεζεο  ηνπ έξγνπ , πνπ αθνξνύλ ζε 

εξγαζίεο ηνπ Άξζξνπ 2, κε εκεξνκελίεο κεηαγελέζηεξεο από απηήλ ηεο παξνύζαο 

ζύκβαζεο θαη κε αλαθνξά ζην παξαπάλσ ελάξηζκν, ιακβαλνκέλσλ ππόςε θαη ησλ 

αλαθεξόκελσλ ζην  άξζξν 3 γηα ηνλ ηξόπν πιεξσκήο . 

ΑΡΘΡΟ 5ν    ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

Ζ παξνύζα Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ιήγεη κε 

ηελ εμάληιεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνζνύ θαη πάλησο ην αξγόηεξν κέρξη 31/08/2017 

Γύλαηαη λα δνζεί παξάηαζή ηεο ύζηεξα από ζπκθσλία θαη ησλ δύν ζπκβαιιόκελσλ 

κεξώλ.  

Σν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηεο παξνύζαο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο αλαιύεηαη 

ζην Παξάξηεκα Η θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο. 

ΑΡΘΡΟ 6ν   ΚΟΗΝΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ 

Σα ζπκβαιιόκελε κέξε, εθηηκώληαο ηε ζνβαξόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο,    

ζπκθσλνύλ ζηε ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο γηα ηελ επνπηεία ηεο 

εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 2α ηνπ Άξζξνπ 100 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α’ /2010). Ζ Δπηηξνπή είλαη 

ηξηκειήο θαη απνηειείηαη από α) δύν (2) εθπξνζώπνπο ηνπ Τπ.Πν.Α. - ΓΓΑ   θαη β) 

έλαλ (1) εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο θαη δε: 
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Γύν (2) Δθπξνζώπνπο ηνπ Τπ.Πν.Α. - ΓΓΑ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο πνπ ζα 

νξηζηνύλ κε απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ. Από ηνπο 

εθπξνζώπνπο ηνπ Τπ.Πν.Α. – ΓΓΑ, έλα κέινο  ζα πξνέξρεηαη από ηε Γηεύζπλζε 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Γ.Γ.Α., πνπ ζα είλαη θαη  Πξόεδξνο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινύζεζεο ηεο Πξ. ύκβαζεο θαη ην άιιν κέινο από ηε Γηεύζπλζε 

Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο Σνκέα Αζιεηηζκνύ. Έλαλ  (1) Δθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ 

Αγίαο Παξαζθεπήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ ζα (1) νξίδεηαη σο Γξακκαηέαο, κε 

ζρεηηθή απόθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκ. πκβνπιίνπ. Σν αξγόηεξν εληόο 15 εκεξώλ από 

ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο πξνγξακκαηηθήο απηήο  ζύκβαζεο, νη ζπκβαιιόκελνη θνξείο 

πξνηείλνπλ ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο. 

Αληηθείκελν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο είλαη ν ζπληνληζκόο θαη ε    

παξαθνινύζεζε όισλ ησλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο θαη εηδηθόηεξα ε ηήξεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο 

Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο, ε δηαπίζησζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ εθαηέξσζελ 

ππνρξεώζεσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο, ε εηζήγεζε πξνο ηα αξκόδηα όξγαλα 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ θάζε αλαγθαίνπ κέηξνπ θαη ελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο παξνύζαο θαη ε επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμύ ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ πνπ 

πξνθύπηεη ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαη ηνλ 

ηξόπν εθαξκνγήο ηεο. Δηδηθόηεξα, ζηελ Δπηηξνπή ζα πξέπεη, κε επζύλε ηνπ κέινπο 

πνπ εθπξνζσπεί ην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο λα θνηλνπνηνύληαη εγθαίξσο όιεο νη 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ζε ζεκαληηθά 

ζηάδηα ηεο εμέιημεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο θαη ηδηαίηεξα:  

1) ζηηο δηαδηθαζίεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, 2) ζηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο κε ηνλ 

αλάδνρν ηνπ έξγνπ, 3) ζηνπο ππνβιεζέληεο ινγαξηαζκνύο πξηλ ηελ έγθξηζή ηνπο, 4) 

ζηελ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ώζηε λα 

γλσκνδνηεί ζρεηηθά όπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην. 

Ζ Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη κε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ. ηελ πξόζθιεζε γξάθνληαη 

ηα  ζέκαηα    ηεο   εκεξήζηαο   δηάηαμεο  θαη  εηδνπνηνύληαη  ηα   κέιε  έγθαηξα  κε   

ηνλ πξνζθνξόηεξν  ηξόπν.   ηελ   εκεξήζηα   δηάηαμε   αλαγξάθνληαη   ππνρξεσηηθά  

θαη εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε ηα ζέκαηα πνπ δήηεζαλ εγγξάθσο νη εθπξόζσπνη 

έζησ θαη ελόο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. Ο Πξόεδξνο κπνξεί λα αλαζέζεη ζε 

κέινο ηεο Δπηηξνπήο ηελ εηδηθόηεξε κειέηε    θαη εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. Μπνξεί επίζεο λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ππάιιειν 

νηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο πνπ ζα νξηζηεί από ηελ Αξκνδία Γηεύζπλζε γηα παξνρή 

πιεξνθνξηώλ ή γλσκώλ ζρεηηθά κε ηα ζπδεηνύκελα ζέκαηα. 

Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζην  Γεκαξρείν  ή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ, 

εθόζνλ  ζπκθσλήζεη ή πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηεο. Σα βηβιία ηεο Δπηηξνπήο 

ηεξνύληαη θαη θπιάζζνληαη ζην Γεκαξρείν. 

Ζ Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ είλαη παξόληα ηξία (3) ηαθηηθά ή 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη 

αηηηνινγεκέλεο θαη ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ. Σν έξγν ηεο 

Δπηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ζα δηαξθέζεη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο 

παξνύζαο ζύκβαζεο. 

Αλ νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο παξαβαίλνπλ όξνπο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο 

είηε παξαβαίλνπλ ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηελ θαιή πίζηε, είηε ηέινο, 

δεκηνπξγνύλ νπζηώδε βιάβε ζε θάπνηνλ από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο θνξείο, θαζώο 

θαη ζε ζέκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη θαη δελ ξπζκίδνληαη ζηηο πξναλαθεξόκελεο 

ζπκβάζεηο ν θάζε ζπκβαιιόκελνο θνξέαο ζηελ Πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα ακθηζβήηεζεο ηεο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 
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δηαηππώλνληαη ζε πξαθηηθά θαη ππνγξάθνληαη από όια ηα κέιε θαη ηνλ Γξακκαηέα. 

Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ελδερνκέλσο απαηηεζνύλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο   Κνηλήο 

Δπηηξνπήο ζα θαζνξηζζνύλ κε απνθάζεηο ηεο. 

ΑΡΘΡΟ 7ν ΡΖΣΡΔ 

Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από  ηνπο όξνπο απηήο ηεο ζύκβαζεο,  πνπ ζεσξνύληαη 

όινη νπζηώδεηο από νπνηνδήπνηε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, παξέρεη  ζην  άιιν ην     

δηθαίσκα  λα  αμηώζεη   απνθαηάζηαζε  ησλ  αληηζπκβαηηθώλ  ελεξγεηώλ  ζε  εύινγν     

ρξόλν.  ε πεξίπησζε αδπλακίαο ή ακέιεηαο πξνο απνθαηάζηαζε από ηεο πιεπξάο     

ηνπ ελόο κέξνπο, έρεη ν αληηζπκβαιιόκελνο ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε     

ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, αμηώλνληαο θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία. 

ΑΡΘΡΟ 8ν    ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

1 Ζ κε άζθεζε δηθαησκάησλ, ε παξάιεηςε ππνρξεώζεσλ από νπνηνδήπνηε 

ζπκβαιιόκελν κέξνο ή ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληηζέησλ πξνο ηελ 

Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε ή θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ  πξνβιέπεη ε 

ζύκβαζε απηή, από νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ από δηθαίσκα ή 

απαιιαγή από ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο ή αλαγλώξηζε δηθαησκάησλ ζηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη ξεηά από ηελ Πξνγξακκαηηθή 

ύκβαζε. 

2 Ζ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο απηήο δελ απαηηεί νύηε ζπλεπάγεηαη ηελ πξόζιεςε  

           πξνζσπηθνύ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν    ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε  θαη 

ηελ εξκελεία ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαη πνπ δελ ζα επηιύεηαη από ηελ 

Κνηλή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο δύλαηαη λα επηιύεηαη 

από ηα αξκόδηα Γηθαζηήξηα Αζελώλ αθνύ όκσο εμαληιεζνύλ όιεο νη δπλαηόηεηεο 

εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο από  ηνπο ζπκβαιιόκελνπο. 

ΑΡΘΡ0 10ν          ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΗΟ 

Ζ παξνύζα ύκβαζε αθνύ αλαγλώζζεθε θαη βεβαηώζεθε γηα ην πεξηερόκελό ηεο,    

ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα από ηα νπνία έθαζηνο εθ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ ζα ιάβεη δύν (2). 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

ΓΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ: 

Δηζεγνύκαζηε ηελ ιήςε απόθαζεο γηα 
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  α) ηελ έγθξηζε ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ηεο πξάμεο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΛΑΣΗΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ ΣΩΝ ΓΖΠΔΓΩΝ 5Υ5 ΣΟΤ 7ΟΤ & 9ΟΤ 

ΓΖΜ. ΥΟΛΔΗΩΝ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ» 

  β)  ην νξηζκό ελόο (1) εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ ζα  νξίδεηαη σο Γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο 

γηα ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ζηα 

πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο παξ. 2α ηνπ Άξζξνπ 100 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α’ 

/2010). 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 
Λαμβάνονηας σπόυη ηην κείμενη νομοθεζία 
 
 

Μεηνςεθνύληνο ηεο θαο Ρεκπνύηζηθα Μ.,  ε νπνία ςήθηζε αξλεηηθά  

 
θαηά πιεηνςεθία 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

1. Δγθξίλεη ην ζρέδην πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ηεο πξάμεο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΛΑΣΗΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ ΣΩΝ ΓΖΠΔΓΩΝ 5Υ5 ΣΟΤ 7ΟΤ & 

9ΟΤ ΓΖΜ. ΥΟΛΔΗΩΝ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ», όπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ 

παξνύζα. 

2. Οξίδεη σο Γξακκαηέα ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο γηα ηελ επνπηεία ηεο 

εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ζηα πιαίζηα ηεο 

εθαξκνγήο ηεο παξ. 2α ηνπ Άξζξνπ 100 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α’ /2010),  

ηνλ θ. Παπαθσλζηαληίλν Κσλζηαληίλν (ηαθηηθό κέινο) κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. 

ίκνπ ίκν. 

 

 

Η παρούζα απόθαζη πήρε ηον αριθμό 393 / 2016 

 
 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      Σα Μέιε 
 

Γεξάζηκνο Βιάρνο 
 

 
 

 
Πεηζαηώδε Διηζάβεη, ηδέξεο Ησάλλεο, 
Παπακηραήι σηήξηνο, Κνιώληα Υξύζα, 

Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο, Κνληνπνύινπ Μαξία, 
Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ, Γθόλεο Παλαγηώηεο, 

Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα, 
Φύιια ηπιηαλή, ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή, 
Γηώηζαο ππξίδσλ, Βνζηαληδόγινπ Ησάλλεο, 
Ενξκπάο Βαζίιεηνο, Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο, 
Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα, Λέθθαο Γηνλύζηνο, 

Ζζαΐαο σηήξηνο, Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο, 
Γηαλλαθόπνπινο Βαζίιεηνο, Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο, 

Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία, Μπισλάθεο Ησάλλεο, 
Φσηεηλνύ Εσή, Λνγνζέηεο Ησάλλεο, 

Γθηόθα Σεξςηρόξε, Μπαιηόπνπινο Ησάλλεο, 
Παπαζηαζάθεο Αζαλάζηνο, Ρεκπνύηζηθα Μαξία, 

Αλδξίηζνο Αζαλάζηνο 
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