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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ       Αχαρνές: 22.12.2022  
 
                                                                                    Προς: 
                                                    Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής 
                                                                       
 
 
    Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ 
(SKATE PARK) στο Ο.Τ. 34Β στην οδό Χρήστου ΔΕΔΕ  (Αγία Μαύρα της Π.Ε. ΑΥΛΙΖΑ) 

 
κ. Πρόεδρε, 

Σας υποβάλλω σχέδιο Προγραμματικής Συμφωνίας του Δήμου Αχαρνών με τον ΑΟΤΑ 
«Αναπτυξιακη Αχαρνων Μονοπροσωπη Α.Ε» για την υλοπο΄πιηση του εργου του θιεματος. 

Με εκτίμηση 
Ο Ειδικό Σύμβουλος 

Νικόλαος Γεωργακόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός MSc 

 
___________________________________________________________________________________ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και του 

άρθρου 12 του ν.4412/2016 Μεταξύ 

Του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Και της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ : 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 12 του ν. 4412/2016  

Μεταξύ 

Του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

και του Α.Ο.Τ.Α. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 

29ο ΘΕΜΑ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ (SKATE PARK) στο Ο.Τ. 34Β στην οδό Χρήστου ΔΕΔΕ  (Αγία Μαύρα της 
Π.Ε. ΑΥΛΙΖΑ) 
 
 
Στις Αχαρνές σήμερα   __/12/2022, ημέρα _____________ οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
 

1. O Δήμος Αχαρνών (Ο.Τ.Α. A΄ βαθμου), που εδρευει στις Αχαρνες και εκπροσωπειται 
νόμιμα από το Δήμαρχο , Σπυρίδωνα Βρεττό. 

2. Ο Α.Ο.Τ.A «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» (με αριθμό ΓΕΜΗ 159170601000, ο οποίος 
εδρεύει στις Αχαρνές και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, 
Ιωάννη Μίχα. 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
Α. Την κείμενη εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις 
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 
 

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 
100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 179 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 
Α΄/19.07.2018) «Μεταρρυθμιση του θεσμικου πλαισιου της Τοπικης Αυτοδιοικησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

2. Των άρθρων 11 και 12 του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147 Α΄/8-08- 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

3. Του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών 
θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου 
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του Άρθρου 40 περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής 
Επιτροπής ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α’ βαθμού. 

4. Του Νομου 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄ /11-03-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

5. Την αριθ. πρωτ. 32287/32/1-11-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την σύνταξη 
προγραμματικών συμβάσεων. 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 37260/16-6-2020 Εγκύκλιο 200 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα 
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 
Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 
Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)». 

7. Τον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αχαρνών. 
8. Την υπ’ αριθμ. 421/2021 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
9. Την υπ’ αριθμ. 45/2021 Πράξη Επιτρόπου Π.Ε. Φθιώτιδας περί ενδουπηρεσιακών (in 

house) αναθέσεων. 
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Β. Τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1. Την από 27-04-2021 σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και το Διακριτικό Τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» 
(Αρ. ΓΕΜΗ 159170601000). 

2. Το γεγονός ότι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο 
Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων. 

3. Τον εγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμό Λειτουργίας του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.». 

4. Το υπ’ αριθμ. 12/2021 πρακτικό του Δ.Σ. της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε., με το οποίο 
εγκρίθηκε η σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την πλήρωση της θέσης 
Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως ο νόμος προβλέπει. 

5. Την υπ. Αριθμ. 71Α/2021 απόφαση του Δ.Σ. της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» . με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας και ορίστηκε εκπρόσωπος του στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης. 

6. Την υπ. Αριθμ. 621/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης και ορίστηκε εκπρόσωπος του στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης . 

7. Την υπ. Αριθμ. Α-1142 /2021 (ΑΔΑ 6ΖΝΔΩΨ8-Φ0Α) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
Δήμου Αχαρνών. 

8. Το γεγονός ότι η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική 
Υπηρεσία και Υπηρεσία Οικονομικών και Προμηθειών και έχουν καθοριστεί 
γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα και επιτροπές. 

 
Γ. Και επειδή: 
 
(α) Με το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Προγραμμα Καλλικρατης» (Α΄87), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, θεσμοθετείται η συνεργασία, βάσει «προγραμματικής σύμβασης», μεταξύ δημόσιων 
φορέων, όπως είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τους φορείς των παραγράφων 
1,2,3,4 και 5 του αρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄147) (βλ. Ε.Σ. Τμ. Μειζ.- Επταμ. Συν. 
116/2020), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», 
η οποία αποτελεί 
εταιρεία ειδικού σκοπού – Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την έννοια του 
άρθρου 2 του ν.4674/2020, που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος συμπράττοντας 
από κοινού με τους ΟΤΑ – μέλη της ή και με άλλους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής 
πολιτικής στην ελληνική επικράτεια, όπως ο σκοπός αυτός αναλύεται στο άρθρο 4 του 
καταστατικού της. Εξάλλου, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας κατέχει 
ΟΤΑ Α΄ Βαθμου, ενω το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από την γενική 
συνέλευση των μετόχων, ήτοι από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως εκ τούτου συνιστά 
αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4412/2016, δύναται δε, σύμφωνα 
με το άρθρο 2 παρ.3 εδ.γ΄του ν.4674/2020, να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις με 
Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, Περαιτέρω, με την ως άνω διάταξη του άρθρου 100 του 
ν.3852/2010 καθορίζεται το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο κάθε προγραμματικής σύμβασης, 
ούτως ώστε από αυτήν να παράγεται πραγματική και όχι κατ’ επίφαση δέσμευση των μερών 
και να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εκτέλεσή της. Σύμφωνα δε, με το άρθρο 12 παρ. 4 του 
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ν.4412/2016, οι ως άνω προγραμματικές συμβάσεις, όταν πράγματι αφορούν στη συνεργασία 
μεταξύ δημόσιων φορέων, με σκοπό την από κοινού εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου. 

(β) Στο καθορίζομενο, με την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του ν.3852/2010, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο των προγραμματικών συμβάσεων 
περιλαμβάνεται α. το αντικείμενο της σύμβασης, το συγκεκριμένο έργο δηλαδή που θα 
παραχθεί, καθώς και ο σκοπός του β. ο προϋπολογισμός της σύμβασης και οι πόροι από τους 
οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις γ. τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων δ. η διάρκεια της σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης της ε. το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του στ. οι 
ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης και ζ. ο τρόπος 
κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών 
εξόδων, καθώς και οι λεπτομέρειες καταβολής τους. 

(γ) Κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, όπως αυτές ισχύουν «Μία σύμβαση, η 
οποία συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών, δεν εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω 
προϋποθέσεις: α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου έλεγχο 
ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών, β) περισσότερο από το 80% των 
δραστηριοτήτων του ελεγχομένου νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή, και γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή 
ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών 
συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας 
που απαιτούνται διατάξεις νόμου και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο 
νομικό πρόσωπο. Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί νομικού προσώπου 
ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της κατά την έννοια της περίπτωσης α` του 
πρώτου εδαφίου, όταν ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο 
και στις σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Ο έλεγχος μπορεί, επίσης, 
να ασκείται από άλλο νομικό πρόσωπο που ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο από την αναθέτουσα 
αρχή». 

(δ) Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» έχει 
εγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμό Λειτουργίας και συγκροτημένα 
γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα και επιτροπές. Ο Οργανισμός διαρθρώνεται σε τρεις (3) 
διευθύνσεις α) Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης και Συγχρηματοδοτούμενων έργων με 
τμήματα ι. οικονομικού/λογιστηρίου ιι. Προμηθειών, προγραμματισμού και διοίκησης ιιι. 
Προβολής και συνεργασιών iv. Αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας. β) Διεύθυνση επιχειρησιακού 
σχεδιασμού με τμήματα ι. συμβουλευτικής και καινοτομίας ιι. Παροχής υπηρεσιών γ) Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών με τμήματα ι. μελετών ιι. Έργων ιιι. Υπηρεσιών και ένα (1) Αυτοτελές 
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης. Επίσης, με τον ΟΕΥ έχουν εγκριθεί και λειτουργούν τρεις (3) 
επιτροπές και συγκεκριμένα ι. Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών/ προμηθειών/ έργων/ 
μελετών ιι. Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ιιι. Επιτροπή αξιολόγησης προσωπικού. O 
Οργανισμός διαθέτει άρτια στελέχωση στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την Επιχειρησιακή 
Ικανότητα Ωρίμανσης και Υλοποίησης «Έργων», καθώς και των επιμέρους Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Γραφείων βάσει του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας, Οργανογράμματος και Κανονισμού Προμηθειών & Υπηρεσιών της 
Εταιρείας. 
 
(ε) Ο Δήμος Αχαρνών συμβάλλεται με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, με σκοπό την υποστήριξη στη λειτουργία της 
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Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τελικό στόχο την επιτυχή υλοποίηση μέρους του 
τρέχοντος Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για τα έτη 2021 και 2022. 
 
(ζ) Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 100 του Ν.3852/2010,12, του Ν.4412/2016 και των άρθρων 2-4 του 
Ν.4674/2020 όπως ισχύουν. Οι διατάξεις αυτές καθιερώνουν οριζόντια συνεργασία μεταξύ 
αναθετουσών αρχών με κοινό στόχο την ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που 
αλληλοκαλύπτεται, γεωγραφικής περιοχής ευθύνης τους και με σκοπό την επίτευξη της 
τεχνικής επάρκειας για την σύναψη και εκτέλεση των ως άνω αναφερομένων έργων. 
 
(η) Εκ των ανωτέρω αναφερομένων, συνεπάγεται ότι πληρούνται σωρευτικά και οι τρεις (3) 
προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και δη, το άρθρο 12 παρ. 1 του ν.4412/2016 (ενδουπηρεσιακές 
/ inhouse προγραμματικές συμβάσεις) , αφ’ ης στιγμής α) η αναθέτουσα αρχή (Δήμος Αχαρνών) 
ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α.) έλεγχο 
ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών, β) περισσότερο από το 80% των 
δραστηριοτήτων του ελεγχομένου νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή, και γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή 
ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο. Τέλος, η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Α.Ε» δεν έχει αναλάβει από τη σύστασή της και εντεύθεν ουδεμία εργασία/ έργο για 
λογαριασμό ιδιωτών, αλλά και στην περίπτωση που εκείνη υποχρεούται να προστρέξει στις 
υπηρεσίες ιδιωτών εφαρμόζει απολύτως το νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ήτοι τον 
ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Αχαρνών και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ προβαίνουν κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα στη 
σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει: 

 Προοίμιο 

 Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

 Περιοχή Εκτέλεσης του Έργου 

 Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης 

 Φορέας Διοικητικής υποστήριξης και επίβλεψης του έργου 

 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών 

 Λοιπές Ευθύνες 

 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

 Αντισυμβατική συμπεριφορά- συνέπειες 

 Τελικές Διατάξεις 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
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Κατά την προηγούμενη δεκαετία και παρούσας της οικονομικής κρίσης, η στόχευση του Δήμου 
Αχαρνών ήταν η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες του στο επίπεδο της 
καθημερινότητας και η στήριξη των κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων, σε συνθήκες έντονης 
οικονομικής περιθωριοποίησης αλλά και μείωσης των πόρων του Δήμου τόσο λόγω της 
μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας, όσο και της μείωσης των Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων. 

Οι τάσεις βελτίωσης της γενικότερης οικονομικής δραστηριότητας μετά το 2018, οι οποίες 
ενισχύθηκαν το 2019 και αναμένεται να βαίνουν ανοδικά μελλοντικά σε συνδυασμό με τις 
προοπτικές που δημιουργούνται για την ευρύτερη περιοχή του Βορειοανατολικού Τομέα της 
Αττικής από τις επενδύσεις στην περιοχή, διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τον Δήμο 
ώστε, χωρίς να υστερήσει στις βασικές του υποχρεώσεις, να εγκαταστήσει ένα πλαίσιο 
οργάνωσης που θα του επιτρέψει, σε ορίζοντα δεκαετίας, να κάνει τη μετάβαση σε ένα 
σύγχρονο, αποτελεσματικό Δήμο με κοινωνικό πρόσωπο, προς όφελος των δημοτών του για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ο ορεινός όγκος της Πάρνηθας, αλλά και οι επενδύσεις στο 
Τατόι, συμβάλλουν στην οικονομική και επιχειρηματική αναβάθμιση του Δήμου, υπό την 
προϋπόθεση της αποτελεσματικής προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της 
περιοχής και της διάχυσης των ωφελειών οριζόντια και κάθετα στον κοινωνικό ιστό και για το 
σύνολο των πολιτών του Δήμου Αχαρνών. 

Παράλληλα, δέον είναι να υπογραμμισθεί ο ενδοδημοτικός κοινωνικός πλουραλισμός και η 
οικονομική ανισότητα, στοιχεία που αποτελούν μείζονα πρόκληση για την επόμενη ημέρα του 
Δήμου Αχαρνών. 

Συγκεκριμένα και, με δεδομένα τα ως άνω αναφερόμενα, η Δημοτική Αρχή επιδιώκει να 
υλοποιήσει ένα ενιαίο σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης της Πόλης. 

Με γνώμονα την αναβάθμιση και ενίσχυση των υποδομών του Δήμου, βασική κατεύθυνση την 
προστασία και διάσωση της πολιτιστικής και οικιστικής παράδοσης και βασικούς πυλώνες τις 
καινοτόμες και αναπτυξιακές δράσεις, ο Δήμος Αχαρνών έχει άμεση ανάγκη να προχωρήσει με 
ταχύτητα στην υλοποίηση έργων, των οποίων η χρηματοδότηση έχει ενταχθεί σε διάφορα 
προγράμματα. 
Ωστόσο, η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, ελέω της οικονομικής κρίσης και των 
μνημονιακών δεσμεύσεων, καθιστά απαραίτητη την συνδρομή της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Α.Ε. στην υλοποίηση μέρους του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αχαρνών. Αναλυτικότερα, 
υφίσταται η αναγκαιότητα υλοποίησης του κάτωθι έργου, το οποίο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα του Δήμου Αχαρνών:  
 
 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ (SKATE PARK) στο Ο.Τ. 34Β στην οδό Χρήστου ΔΕΔΕ  (Αγία Μαύρα της 
Π.Ε. ΑΥΛΙΖΑ)» για το οποίο έχει δεσμευτεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Αχαρνών 
με ΚΑΕ 00- 6737.014. 

Το παρόν έργο αποσκοπεί στην διαμόρφωση παιδικής χαράς στην περιοχή Χαραυγής  του 
Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 34Α, με την προμήθεια – εγκατάσταση σχετικών 
οργάνων και λοιπού εξοπλισμού, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. ____/2022 μελέτη, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας προγραμματικής συμφωνίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 
 
Ο σχεδιασμός της παιδικής χαράς λαμβάνει υπόψη την κάτοψη των εν χώρων και τις 
προδιαγραφές ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177, που αφορούν στον ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή 
Παιδικών Χαρών, καθώς και την υπ’ αριθ. 28492/11-5-2009 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. και όλες τις 
τροποποιήσεις αυτής. 
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Όλα τα όργανα θα περιλαμβάνουν εμφανείς και αφανείς λειτουργίες (όπως π.χ. αιώρηση, 
ολίσθηση, ισορροπία, ταλάντωση, κρυφτό, τρέξιμο, παιχνίδι φαντασίας και δημιουργικό 
παιχνίδι, επικοινωνία και κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία). 
 
Όλα τα όργανα παιδικής χαράς θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον σχεδιασμό, την μορφολογία 
και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Τα υλικά θα αντέχουν στην χρήση, τον χρόνο και τις καιρικές 
συνθήκες σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής, τοποθέτησης και συντήρησης του 
εργοστασίου κατασκευής τους (που θα τα συνοδεύει κατά την παράδοσή τους). 
 
Τα είδη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, να κατασκευάζονται από υλικά άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από 
οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον τρόπο παραγωγής τους, να είναι καινούριας κατασκευής 
και αχρησιμοποίητα και να ανταποκρίνονται πλήρως για την χρήση για την οποία προορίζονται. 
 
Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση των κάτωθι ειδών: 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο εξοπλισμός θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών της μελέτης, θα 

κατασκευασθεί από υλικά άριστης ποιότητας, θα ανταποκρίνεται στη χρήση και λειτουργία για 

την οποία προορίζεται. 

 
 
2.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. 

Ειδικότερα: 

1. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. 
2. Τα όργανα παιδικής χαράς (άρθρα 1-8 του προϋπολογισμού)  πρέπει να πληρούν τις 

προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176:2017 και να φέρουν 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης για το σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού. 

3. Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας (άρθρο 9 του προϋπολογισμού), πρέπει να πληρούν 
τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176, ΕΝ1177, ΕΝ71-3 και να φέρουν 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης για το σκοπό αυτό και να έχουν εξετασθεί για την αντοχή στην υπεριώδη 
ακτινοβολία, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται, επί ποινή αποκλεισμού, με την 
προσκόμιση έκθεσης δοκιμής κατά ΕΝ ISO 4892-3:2016 & ΕΝ ISO 3386-1:2015 από 
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε ένα 
τουλάχιστον πάχος δαπέδου ασφαλείας, για έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία για 
τουλάχιστον 1.000 ώρες στο εργαστήριο. 

               Θα πρέπει να κατατεθούν επίσης επί ποινή αποκλεισμού: 
 Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ71-3, ή άλλο 

ισοδύναμο, όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 
 έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε ένα οποιοδήποτε πάχος 

δαπέδου ασφαλείας με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τη μελέτη, για την 
αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο 
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ισοδύναμο, όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 
 Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, ή άλλο 

ισοδύναμο, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται  τουλάχιστον στην 
κατηγορία Ε_fl. 

 Έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε ένα οποιοδήποτε πάχος 
δαπέδου ασφαλείας με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τη μελέτη, σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η 
υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10.000mm/h, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Έκθεση δοκιμής, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, η οποία θα 
έχει γίνει σε ένα οποιοδήποτε πάχος δαπέδου ασφαλείας με τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά με τη μελέτη, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14877:2013 & ΕΝ 
20105-Α02, ή άλλα ισοδύναμα, η οποία θα διασφαλίζει ότι ο αποχρωματισμός 
του, λόγω των καιρικών συνθηκών, κατατάσσεται τουλάχιστον στη βαθμίδα 4, 
της κλίμακας του προτύπου. 

 Έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε ένα οποιοδήποτε πάχος 
δαπέδου ασφαλείας με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τη μελέτη, σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία διασφαλίζει την 
αντοχή του σε εφελκυσμό, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό.  

 Έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε ένα οποιοδήποτε πάχος 
δαπέδου ασφαλείας με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τη μελέτη, σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 13036-4:2011, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι 
η αντίστασή του σε ολισθηρότητα, είναι έως 60 PTV (PENDULUM TEST VALUE), 
από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα πραγματοποιείται 
στην επάνω στρώση του δαπέδου, σχετικά με την περιεκτικότητα, που αφορά 
στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να 
είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως 
ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

4. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης 

ISO 14001:2015, ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2018, εφαρμογής του συστήματος 

διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2012, εγκατάστασης και εφαρμογής 

του Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας ISO 39001:2012, διαχείρισης της 

υγείας και της ασφάλειας στην εργασία ISO 45001:2018 καθώς και ISO 37001:2017 για 

την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, από διαπιστευμένο φορέα για 

το σκοπό αυτό,  ή άλλο ισοδύναμο των κατασκευαστών των οργάνων παιδικής χαράς 

και ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας (άρθρα 1-9 του προϋπολογισμού), επί ποινή 

αποκλεισμού, σχετικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή οργάνων παιδικής χαράς και 

ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας.  

5. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2017, ISO 

39001:2012, ISO 22301:2012  & ISO 50001:2018  ή άλλο ισοδύναμο των 

συμμετεχόντων οικονομικών φορέων σχετικά με την εμπορία οργάνων παιδικής χαράς 

και ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, επί 

ποινή αποκλεισμού.  
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6. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018, ISO 37001:2017, ISO 39001:2012, ISO 22301:2012  & ISO 50001:2018 ή 

άλλο ισοδύναμο, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, του υπευθύνου που θα 

αναλάβει, βάσει σχετικής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του 

συμμετέχοντος, την εγκατάσταση των προσφερόμενων εξοπλισμών, σχετικά με 

εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς  και ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας. Η 

ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να προσκομίζεται ακόμη και αν η εγκατάσταση 

του υπό προμήθεια εξοπλισμού πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον συμμετέχοντα, επί 

ποινή αποκλεισμού. 

7. Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης των οργάνων παιδικών χαρών θα πρέπει να διαθέτει 

τουλάχιστον τρία (3) άτομα με  ονομαστικές βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίου 

για το ΕΝ 1176-7: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Τα άτομα αυτά, θα ανήκουν στην εταιρεία 

τοποθέτησης οργάνων παιδικών χαρών και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική 

κατάσταση εργαζομένων, η οποία θα προσκομίζεται, επί ποινή αποκλεισμού. 

8. Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει 

τουλάχιστον τρία (3) άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση των οργάνων παιδικής 

χαράς και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας. Τα άτομα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην 

εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική 

κατάσταση εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται, θα πρέπει να φέρουν 

πιστοποιητικά ονομαστικά, από διαπιστευμένο φορέα για πιστοποίηση προσώπων, ότι 

έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί, ώστε να μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα 

τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας. 

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των 

αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα 

αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα αποδεικνύεται από τον οικονομικό φορέα σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

2.2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 

Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής χαράς, σε 

Δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 

Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την 

υπ'αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014).  

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας που 

θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν για 
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καθένα από αυτούς πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα 

ελέγχου, με το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της 

σειράς προτύπων ΕΝ 1176:2017.  

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις προκαταρτικές πληροφορίες αναφορικά 

με την ασφάλεια των εξοπλισμών και πρέπει να προσκομίζεται πριν την αποδοχή της 

προσφοράς, ήτοι με την κατάθεση του φακέλου προσφοράς στον εν λόγω διαγωνισμό, επί 

ποινή αποκλεισμού. 

Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να 

συνοδεύεται και από την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθου 4 της Y.A. 28492/11-05-

2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τεχνική έκθεση επικυρωμένη 

από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου. 

 

Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί θα πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα σε θέση ορατή από 

το επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα: 

α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του 

εισαγωγέα ή του διανομέα, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου. 

β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής. 

γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναμού του. 

δ) Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι για κάθε όργανο 

παιδικής χαράς που θα παραδίδεται θα πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ 

προμηθευτή όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1. 

2.4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΥΛΙΚΑ 

ΞΥΛΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα ξύλινα στοιχεία να είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη Πεύκη , και ξυλεία ροβίνια, με 

κατάλληλη περιεκτικότητα σε υγρασία. Η ξυλεία να είναι υλοτομημένη σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς. Το ξύλο έχει υποστεί ειδική επεξεργασία με σύγχρονες τεχνικές 

εμποτισμού με υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για το φυσικό περιβάλλον. Τα 

υλικά που χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν περιέχουν αρσενικό, κάδμιο και 

χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου έχει βαφτεί με στρώσεις κατάλληλης βαφής που προστατεύουν 

το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Τα χρώματα 

είναι αβλαβή για τα παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον. Οι συνδέσεις των ξύλινων 

στοιχείων γίνονται είτε με κόλλες φιλικές στο περιβάλλον είτε με καταλλήλους κοχλίες οι οποίοι 
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καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ 

συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 

Το υλικό που χρησιμοποιείται στα στοιχεία από σύνθετο ξύλο, είναι σύνθετη αντικολλητή 

ξυλεία Πεύκης, αρκτικού τύπου. Κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε 

διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, με χρήση μη τοξικής κόλλας.  

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 

Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ να είναι κατασκευασμένα από φύλλα ξυλείας πάχους έκαστο 1,5 

χιλ. συγκολλημένα μεταξύ τους με υπό πίεση θερμοκόλληση χρησιμοποιώντας ρητίνες 

φαινολικής βάσης μη τοξικές. Είναι βαμμένα με χρώματα, ή βαφές που δεν περιέχουν μόλυβδο, 

χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα χρώματα επίσης είναι μεγάλης αντοχής σε αντίξοες 

καιρικές συνθήκες. Η ποιότητα του κόντρα πλακέ είναι τέτοια ώστε να μην χρειάζεται 

περαιτέρω επεξεργασία πριν τη βαφή. 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ HPL 

Στοιχειά από HPL (High Pressure Laminate), υλικό το οποίο αποτελείται από κυτταρινικές ίνες 

εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και 

θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο 

εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή 

ακτινοβολία. Το HPL θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, του οικονομικού 

φορέα, διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική 

αντοχή. 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Προτιμώνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το 

πολυπροπυλένιο (ΡΡ), πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση, θραύση και ρηγμάτωση καθώς και 

καλή αντοχή σε χημικές ουσίες, στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και οι διατομές 

των συνδετικών στοιχείων προκύπτουν πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης. Συγκεκριμένα όλες οι 

βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. καλύπτονται με πλαστικές τάπες 

πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα ή μεταλλικά μέρη είναι 

ειδικά για τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας είναι απολύτως ακίνδυνα για 

τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) και δίνουν 

μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. 
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ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

Οι θεμελιώσεις τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του ΕΝ:1176-1 

συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης συνιστώνται από σκυροδέματος C 16/20. Οι 

κατακόρυφοι κοιλοδοκοί στήριξης του οργάνου, πακτώνονται στο σκυρόδεμα της βάσης. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 

1176:2017 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης για το σκοπό αυτό, με το οποίο πιστοποιείται η καταλληλότητα και η 

συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές. 

Τα όργανα παιδικής χαράς και τα ελαστικά δάπεδα ασφαλείας (άρθρα 1-8 και 9 του 

προϋπολογισμού) θα πρέπει να διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή, 

τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος, εφόσον 

τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση, την χρήση και τη συντήρηση 

τους. 

 
2.5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Όλα τα όργανα παιδικής χαράς θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον σχεδιασμό, την μορφολογία 

και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Τα υλικά θα αντέχουν στην χρήση, τον χρόνο και τις καιρικές 

συνθήκες σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής, τοποθέτησης και συντήρησης του 

εργοστασίου κατασκευής τους (που θα τα συνοδεύει κατά την παράδοσή τους). 

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι 

σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, να κατασκευάζονται από υλικά άριστης 

ποιότητας, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον τρόπο παραγωγής τους, 

να είναι καινούριας κατασκευής και αχρησιμοποίητα και να ανταποκρίνονται πλήρως για την 

χρήση για την οποία προορίζονται.  

Οι διαστάσεις των οργάνων και των λοιπών ειδών είναι ενδεικτικές, με περιθώριο απόκλισης 

±5% στις συνολικές διαστάσεις καθώς και ±5% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων, 

ωστόσο δεν επιτρέπεται ο χώρος ασφαλείας να υπερβαίνει τα μέγιστα οριζόμενα στη μελέτη, 

ώστε να μην παρουσιασθεί έλλειψη στις προϋπολογισθείσες ποσότητες των δαπέδων 

ασφαλείας. Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των οργάνων επιτρέπονται σε ποσοστό ± 5%, 

αντιστοίχως, αρκεί να καλύπτεται από τα προσφερόμενα δάπεδα ασφαλείας. Σε περίπτωση που 

οι αποδεκτές αποκλίσεις στον χώρο ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση του χώρου ασφαλείας σε 

σχέση με τις αναφερόμενες στην μελέτη διαστάσεις, καθώς και σε περίπτωση που οι αποδεκτές 

αποκλίσεις στο ύψος πτώσης των εξοπλισμών, οδηγούν σε αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση 
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με το αναγραφόμενο στη μελέτη, ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντίστοιχη αύξηση στην 

ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας, και την αντίστοιχη αύξηση του πάχους του προσφερόμενου 

ελαστικού δαπέδου, ώστε οι επιφάνειες απορρόφησης κραδασμών να πληρούν τις απαιτήσεις 

του ύψους πτώσης των εξοπλισμών χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον Δήμο. Για 

τα ανωτέρω, ο συμμετέχων θα πρέπει να δεσμεύεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή 

αποκλεισμού. 

Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι 

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1. ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 

Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 
Μήκος 3360 mm 

Απαιτούμενος χώρος 7000Χ3360mm 
Πλάτος 1520 mm 
Ύψος 2480 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1300mm 

 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 2 
Δραστηριότητες Ταλάντωση 
Ηλικιακή ομάδα 1 - 3 
Καταλληλό-
τητα Α.Μ.Ε.Α  Όχι 

 
Το όργανο θα αποτελείται από: 

 Μία (1) οριζόντιο ξύλινη δοκό 
 Τέσσερα (4) κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα, διατεταγμένα σε σχήμα «Λ» 
 Δύο (2) καθίσματα νηπίων, κλειστά 

 
Τεχνική περιγραφή 
Η κούνια δύο θέσεων νηπίων θα έχει γενικές διαστάσεις 3360Χ1520mm και ύψος 2480mm, 
περίπου. Θα αποτελείται από μία οριζόντια δοκό διατομής από ξυλεία robinia. Η στήριξη της 
ενιαίας δοκού θα επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα 
από ξυλεία robinia. 
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. 
Το σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους 
διατομής 6mm τουλάχιστον, εν θερμώ γαλβανισμένους, που θα αποτρέπουν την παγίδευση 
δακτύλου. 
Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των 
προτύπων ΕΝ 1176. 
Τα καθίσματα νηπίων θα είναι κλειστά, θα κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με 
ενίσχυση αλουμινίου.  

 
2. ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 

Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 
Μήκος 3360 mm 

Απαιτούμενος χώρος 
7000Χ3360mm 
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Πλάτος 1520 mm 
Ύψος 2480 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1300mm 

 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 2 
Δραστηριότητες Ταλάντωση 
Ηλικιακή ομάδα 3+ 
Καταλληλό-
τητα Α.Μ.Ε.Α  Όχι 

 
Το όργανο θα αποτελείται από: 

 Μία (1) οριζόντιο ξύλινη δοκό 
 Τέσσερα (4) κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα, διατεταγμένα σε σχήμα «Λ» 
 Δύο (2) καθίσματα παίδων 

 
 
Τεχνική περιγραφή 
Η κούνια δύο θέσεων παίδων θα έχει γενικές διαστάσεις 3360Χ1520mm και ύψος 2480mm, 
περίπου. Θα αποτελείται από μία οριζόντια δοκό από ξυλεία robinia, η στήριξη της ενιαίας 
δοκού θα επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα από ξυλεία 
robinia. 
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. 
Το σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους 
διατομής 6mm τουλάχιστον, εν θερμώ γαλβανισμένους, που θα αποτρέπουν την παγίδευση 
δακτύλου. 
Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των 
προτύπων ΕΝ 1176. 
Τα καθίσματα παίδων θα κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση αλουμινίου.  
 
3. ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ  

 
Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 
Μήκος 2900 mm 

Απαιτούμενος χώρος 4900Χ2460 mm 
Πλάτος 460 mm 
Ύψος 750 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1100 mm 

 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 2 
Δραστηριότητες Ταλάντωση 
Ηλικιακή ομάδα 2+ 
Καταλληλό-
τητα Α.Μ.Ε.Α ΟΧΙ 

 
Τεχνική περιγραφή 
Το όργανο αποτελείται από μία οριζόντια ξύλινη δοκό robinia μήκους  2800, στα δύο άκρα. 
Στις δύο άρκες της δοκού είναι προσαρμοσμένη μία μεταλλική χειρολαβή για την συγκράτηση 
των χρηστών , έκαστο . 
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Η βάση της τραμπάλας είναι σχήματος «Π» με δύο ξύλινους robinia στύλους, τα κάτω μέρη των 
οποίων πακτώνονται στο έδαφος με την βοήθεια μεταλλικών βάσεων θεμελίωσης. 
Οι στύλοι ενώνονται μεταξύ τους με τη βοήθεια μεταλλικού μηχανισμού, που αποτελείται από 
δύο μέρη, το ένα στερεώνεται στους στύλους και το δεύτερο βιδώνεται στη δοκό. Τα δύο μέρη 
συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας έναν άξονα περιστροφής με ρουλεμάν, που επιτρέπει 
την κίνηση της δοκού. 
Στα άκρα της τραμπάλας, και στο κάτω μέρος τους τοποθετούνται κομμάτια ελαστικού για 
απόσβεση κρούσεων. 
 
4.ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΩΝ 

 
Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 
Μήκος 760 mm 

Απαιτούμενος χώρος 
2760Χ2380 mm 

Πλάτος 380 mm 
Ύψος 1040mm Μέγιστο ύψος πτώσης < 600  mm 

 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 1 
Δραστηριότητες Ταλάντωση 
Ηλικιακή ομάδα 1+ 
Καταλληλό-
τητα Α.Μ.Ε.Α  ΟΧΙ 

 
Τεχνική περιγραφή 
Το ταλαντευόμενο (ελατηριωτή τραμπάλα) μιας θέσης θα αποτελείται από την θέση, το 
ελατήριο και την βάση θεμελίωσης. 
Η θέση θα αποτελείται από δύο πλαϊνά πάνελ από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 
15mm, σε ενδεικτική μορφή «δράκος», τρεις σωλήνες αποστάτες, και μία επιφάνεια 
καθίσματος. 
Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου τουλάχιστον 200 mm, με σύρμα διαμέτρου περίπου 
20mm με βάσεις στα δύο άκρα οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του 
ελατηρίου. 
Στην κάτω βάση θα στερεώνεται η μεταλλική βάση θεμελίωσης. 
 
5. ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟ ΠΑΙΔΩΝ 

Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 
Μήκος 810mm 

Απαιτούμενος χώρος 
2810Χ2280mm 

Πλάτος 280 mm 
Ύψος 800 mm Μέγιστο ύψος πτώσης < 600 mm 

 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 1 
Δραστηριότητες Ταλάντωση 
Ηλικιακή ομάδα 1+ 
Καταλληλό-
τητα Α.Μ.Ε.Α ΟΧΙ 

 
Τεχνική περιγραφή 
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Η ελατηριωτή τραμπάλα μιας θέσης θα αποτελείται από την θέση, το ελατήριο και την βάση 
θεμελίωσης. 
Η θέση θα αποτελείται από ένα ή κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18mm σε ενδεικτική μορφή 
«αλογάκι», λαβές πλαστικές, και μία επιφάνεια καθίσματος. 
Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου περίπου 200mm με σύρμα διαμέτρου περίπου 20mm 
με βάσεις στα δύο άκρα, οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. 
Η πάκτωση του ελατηρίου θα γίνεται με μεταλλικό σύστημα. 
 
6. OKTAΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 

Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 
Μήκος 3100 mm 

Απαιτούμενος χώρος 
5120Χ2980 mm 

Πλάτος 1080 mm 
Ύψος 1100 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1000 mm 

 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 8 
Δραστηριότητες Ταλάντωση 
Ηλικιακή ομάδα 3+ 
Καταλληλό-
τητα Α.Μ.Ε.Α ΝΑΙ 

 
Τεχνική περιγραφή 
Το όργανο θα αποτελείται από: 

 2 βάσεις πάκτωσης 
 4 ελατήρια ταλάντωσης 
 1 κυρίως σώμα 
 2 καθιστικά 
 1 χρωματιστό πάνελ (καθιστικό ΑΜΕΑ) 
 4 διακοσμητικά πανέλα 

 
Ολόκληρη η τραμπάλα θα αποτελείται από ενιαίο μεταλλικό σώμα από δοκούς ορθογωνικής 
διατομής και δύο συστήματα πάκτωσης στο έδαφος. 
Σώμα και συστήματα πάκτωσης συνδέονται αρθρωτά και το κάθε ένα θα φέρει ζεύγος 
ελατηρίων.  
Πάνω στο σώμα είναι συγκολλημένες οι ποδολαβές της τραμπάλας κατασκευασμένες από 
σωλήνα διατομής 1’’.  
Τα καθίσματα είναι αντικριστά και μεταξύ τους τοποθετείται τρίτο χρωματιστό πάνελ το οποίο 
λειτουργεί ως επιπλέον κάθισμα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Κατασκευάζονται από 
αντιολισθητικό κόντρα πλακέ πάχους 21mm. 
Τα αντικριστά καθίσματα συγκρατούνται στη μεταλλική βάση με βίδες. Στα πλαϊνά κάθε 
καθιστικού τοποθετούνται διακοσμητικά πάνελ από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 15mm. 
Ανάμεσά τους τοποθετείται σωλήνα διατομής 1’’, η οποία και λειτουργεί ως χειρολαβή της 
τραμπάλας. 
 
7. ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΥΟ ΠΥΡΓΩΝ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ 

 
Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 
Μήκος 4570 mm Απαιτούμενος χώρος 7220x6540 mm 
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Πλάτος 3180 mm 
Ύψος 3530 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1200 mm 

 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 15 
Δραστηριότητες Ανάβαση, 
Ηλικιακή ομάδα 1+ 
Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α  Όχι 

 
Όργανο δραστηριοτήτων με δύο πύργους, γέφυρα, ξύλινη σκάλα και τσουλήθρα. 

Το σύνθετο όργανο θα αποτελείται από: 

1. Ένα τετράγωνο πύργο με δίρριχτη στέγη. 
2. Ένα τετράγωνο πύργο ασκεπή. 
3. Μία γέφυρα 
4. Μία τσουλήθρα με προστατευτικό εισόδου. 
5. Μία ξύλινη σκάλα  

 
Τεχνική περιγραφή 
Πλατφόρμα Πύργου περίπου 1110X1110mm 
Η πλατφόρμα πύργου θα αποτελείται από: 

 Τέσσερις ξύλινες δοκούς διατομής περίπου 95Χ45mm και μήκους περίπου 920mm 
 Μία επιφάνεια αντιολισθηρού κόντρα πλακέ δαπέδου πάχους τουλάχιστον 21mm 
 Τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 90Χ90mm. 

Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής περίπου 95x45mm, θα ενώνονται μεταξύ τους μέσω 
μεταλλικών συνδέσμων, σχηματίζοντας ένα σταθερό πλαίσιο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα 
εφαρμόζεται ένα κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστον 21mm, με 
διαμορφώσεις στις τέσσερις γωνίες. Η στερέωση του στο πλαίσιο, θα γίνεται με ξυλόβιδες. Το 
πλαίσιο βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 90x90mm με 
εξάγωνες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. 
 
 Τσουλήθρα σε ύψος περίπου 1200mm. 
Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

 Μία σκάφη κατασκευασμένη από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου (GFRP) 
πάχους τουλάχιστον 4,5mm 

 Δύο πλευρικά προστατευτικά  
 Ένα προστατευτικό εξόδου 

Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 
Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει πλάτος περίπου 530mm. Το μήκος ολίσθησης θα 
διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της πλατφόρμας (μήκος ολίσθησης περίπου 2300mm 
για πλατφόρμα σε ύψος περίπου 1200mm) 
Η σκάφη θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm και θα 
βιδώνεται στο θεματικό προστατευτικό το οποίο θα κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 30mm. Το προστατευτικό εξόδου θα είναι κατασκευασμένο 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 18mm. Θα αποτελείται από δύο κομμάτια 
που θα τοποθετούνται κατά μήκος της ζώνης εισόδου της τσουλήθρας και στο πάνω μέρος 
τους θα τοποθετείται μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα διαμέτρου 1” 
βαρέους τύπου, βαμμένη ηλεκτροστατικά.  
 
Σκάλα πλατφόρμας σε ύψος περίπου 1200mm 
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Η σκάλα πλατφόρμας θα αποτελείται από :  
2 ξύλινες δοκούς πάχους περίπου 45mm και πλάτους περίπου 190mm. 
ξύλινα σκαλοπάτια διαστάσεων περίπου 640Χ145Χ45mm  
Η κουπαστή της σκάλας για πλατφόρμα η οποία θα οδηγεί στην πλατφόρμα θα αποτελείται 
από: 
2 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμένες άκρες) διαστάσεων περίπου 45X95X850 mm. 
2 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμένες άκρες) διαστάσεων περίπου 45Χ95Χ1850 mm. 
2 ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 18mm 
Ανάμεσα στις 2 ξύλινες δοκούς διαστάσεων περίπου 45X190Χ1850mm θα τοποθετούνται 
ξύλινα σκαλοπάτια διαστάσεων περίπου 45Χ145Χ640mm. Αυτά θα έχουν μεταξύ τους 
απόσταση περίπου 75mm. 
 
Σκεπή δίρριχτη 
Η στέγη θα αποτελείται από: 

 2 πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης διαστάσεων περίπου 1000Χ1230Χ15mm 
 2 πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 18mm σε σχήμα «Λ», με 

στρογγυλεμένες ακμές. 
Τα δύο πρώτα κόντρα πλακέ θα σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία περίπου 90ο. Στο κάτω μέρος 
των φύλων και αντιδιαμετρικά θα τοποθετούνται τα κόντρα πλακέ σε σχήμα «Λ» και θα 
αποτελούν το συνδετήριο τμήμα των πάνελ με τους ορθοστάτες της κατασκευής. 
 
Γέφυρα 
Η γέφυρα θα αποτελείται από την πλατφόρμα και τις κουπαστές. Η πλατφόρμα θα 
κατασκευάζεται από δύο οριζόντιες ξύλινους δοκούς διατομής περίπου 90Χ90mm και μήκους 
περίπου 2000mm από αρκτική ξυλεία πεύκης. Αυτές θα στερεώνονται στους στύλους των 
πύργων μέσω κατάλληλων μεταλλικών συνδέσμων δημιουργώντας ένα πλαίσιο πάνω στο 
οποίο θα βιδώνονται σανίδες διατομής περίπου 15Χ5mm από αρκτική ξυλεία πεύκης. Οι 
κουπαστές θα αποτελούνται από δύο οριζόντιες ξύλινες δοκούς διατομής 95Χ45mm περίπου. 
Τα προστατευτικά πλαϊνά θα αποτελούνται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 
18mm.  
 
Προστατευτικά πάνελ  
Τα προστατευτικά πάνελ θα κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 
τουλάχιστον 18mm και θα μπορούν να φέρουν  θεματικές χαράξεις, ανοίγματα ή διαμορφωμένα 
άκρα. Για τη στερέωση τους θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα μεταλλικά τμήματα (γωνίες) και 
ξυλόβιδες.  
 
8. ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΥΛΩΝ 

Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 
Μήκος 7635 mm 

Απαιτούμενος χώρος 10635Χ4600mm 
Πλάτος 1600 mm 
Ύψος 2550 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 550mm 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 3+ 
Δραστηριότητες Αναρρίχηση, Ανάβαση, Ισορροπία 
Ηλικιακή ομάδα 3+ 
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Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α 
 Όχι 

 

Η δραστηριότητα είναι κατασκευασμένη από ξυλεία ροβινίας-ψευδοακακίας. Αποτελείται από 
αιωρούμενα πατήματα από δοκούς ροβινίας, δύο οριζόντιες δοκούς ισορροπίας, τρεις 
κεκλιμένες δοκούς που λειτουργούν ως διαδρομή για τον χρήστη και τέλος εμπεριέχει δύο 
πάνελ αναρρίχησης με εγκοπές που χρησιμεύουν ως λαβές. 

Το ξύλινο συγκρότημα διαθέτει στη σειρά τέσσερις δραστηριότητες αναρρίχησης . 

Το συγκρότημα θα ξεκινάει με την πρώτη οριζόντια δοκό ισορροπίας που θα αποτελείτε από 
τρείς κάθετες δοκούς τοποθετημένες στην σειρά και εναλλάξ . Σε κατάλληλο επίπεδο από το 
έδαφος θα τοποθετείτε οριζόντια δοκός που ενώνει τις τρείς κάθετες και ολοκληρώνει την 
δραστηριότητα. Στο τέλος της πρώτης οριζόντιας δοκούς ισορροπίας προσαρτάται η 
αναρρίχηση με τα δύο πάνελ αναρρίχησης . Η δραστηριότητα αποτελείται από δύο κάθετους 
δοκούς σε απόσταση περίπου 1m μεταξύ τους , εσωτερικά των δοκών και σε απόσταση 400 
mm και 1700 mm από το έδαφος τοποθετούνται τα δύο αναρριχητικά πάνελ με εγκοπές, 
κατασκευασμένα από hpl τουλάχιστον 15 mm . Στην συνέχεια θα ακολουθεί η δεύτερη 
οριζόντια δοκός ισορροπίας και τέλος υπάρχει γέφυρα με αιωρούμενα πατήματα . Η γέφυρα  
αποτελείται από δύο ξύλινα παράλληλα πλαίσια σε σχήμα ‘’Π’’ και έξι πατήματα δύο εκ τον 
οποίων τοποθετούνται αντιδιαμετρικά στα παράλληλα πλαίσια και τα υπόλοιπα τέσσερα τοπο-
θετούνται με την βοήθεια αλυσίδων στο στα δύο πλαίσια. 

Όλο το όργανο είναι κατασκευασμένο από ξυλεία Ψευδοακακίας – ροβίνια. 

 
9. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 60 mm 
Γενικές διαστάσεις 
Μήκος: 500 mm 
Πλάτος: 500 mm 
Πάχος: 60 mm 
 
Tεχνική περιγραφή 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού 
και πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm 
και θα έχει βάρος 40,5 kg/m2 περίπου. 
Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί 
ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο EPDM,  ώστε να 
προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς 
στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή 
συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η 
κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η 
καλύτερη απορροή των υδάτων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης 
(1800mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης 
συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1, EN1177 & ΕΝ71-3 διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το 
σκοπό αυτό. Επιπλέον, να έχουν εξετασθεί για την αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία 
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θα πρέπει να αποδεικνύεται, επί ποινή αποκλεισμού, με την προσκόμιση έκθεσης δοκιμής κατά 
ΕΝ ISO 4892-3:2016  & ΕΝ ISO 3386-1:2015 από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, 
η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε ένα τουλάχιστον πάχος δαπέδου ασφαλείας, για έκθεση σε 
υπεριώδη ακτινοβολία για τουλάχιστον 1.000 ώρες στο εργαστήριο. 
Ακόμα, απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2017, ISO 39001:2012, ISO 
22301:2012  & ISO 50001:2018, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό , επί ποινή 
αποκλεισμού. 
Θα πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού: 

 Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ71-3, ή άλλο ισοδύναμο, όπως 
ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου 
ασφαλείας, για την αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, 
ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13501-1, ή 
άλλο ισοδύναμο, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται τουλάχιστον στην 
κατηγορία Ε_fl. 

 Έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου 
ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα 
διασφαλίζει ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 
10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Έκθεση δοκιμής, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, η οποία θα έχει 
γίνει σε τουλάχιστον ένα πάχος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14877:2013 & ΕΝ 20105-
Α02, ή άλλα ισοδύναμα, η οποία θα διασφαλίζει ότι ο αποχρωματισμός του, λόγω των 
καιρικών συνθηκών, κατατάσσεται τουλάχιστον στη βαθμίδα 4, της κλίμακας του 
προτύπου. 

 Έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου 
ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα 
διασφαλίζει  την αντοχή του σε εφελκυσμό, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το 
σκοπό αυτό. 

 Έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου 
ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13036-4:2011, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα 
διασφαλίζει ότι η αντίστασή του σε ολισθηρότητα, είναι έως 60 PTV (PENDULUM TEST 
VALUE), από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου 
Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του δαπέδου, σχετικά 
με την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η 
οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως 
ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 
 
Θα τοποθετηθούν σε επιφάνεια από οπλισμένο μπετόν (C 16/20) πάχους 12cm (η οποία θα 
κατασκευαστεί στην φάση της εγκατάστασης από τον ανάδοχο). 
10. ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ 

Προμήθεια υλικών, μεταφορά στις θέσεις τοποθέτησης και εργασία, ανοιχτών γηπέδων 
μπάσκετ, βόλεϊ , τένις, κλπ. 

Θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες: 
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1. Εργασία καθαρισμού της ασφαλτικής υποδομής και απομάκρυνση κάθε ξένου αντικειμένου. 

2. Εργασία προεπάλειψης – στοκάρισμα της ασφαλτικής υποδομής σε δύο τουλάχιστον 
στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώματος εμπλουτισμένου με χαλαζιακή άμμο και απαλλαγμένου 
από άργιλο και τσιμέντο. Με τη συγκεκριμένη εργασία πετυχαίνουμε την εξομάλυνση της 
επιφανείας υποδομής και τη συγκόλληση της τελικής επίστρωσης με την υποδομή. 

3. Εργασία επίστρωσης της τελικής επιφάνειας του ελαστικοσυνθετικού τάπητα με ακρυλική 
ρητίνη εμπλουτισμένη με πλαστικοποιητή και κατάλληλα αδρανή, σε τρείς (3) τουλάχιστον 
διασταυρούμενες στρώσεις συνολικής κατανάλωσης έως 2,5kg/m2. Το συνολικό πάχος του 
τάπητα θα είναι 3-3,5 mm. 

4. Εργασία γραμμογράφησης της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές 
από χρώματα συμβατά με το συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

 

11. ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
Οι μπασκέτες πρέπει να είναι σταθερές, οι οποίες είτε βιδώνονται σε ειδικές βάσεις πάκτωσης, 
είτε φυτεύονται στο έδαφος.  
 
Ύψος στεφανιού: 3,05m (από το έδαφος) 
Βάση Πάκτωσης - Περιγραφή: 

 Υλικό: Μορφοσίδηρο γωνία 50x50x5mm, διαστάσεων 50,5x32,5cm 
 Πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 60cm 

Πρόβολος 260cm - περιγραφή: 
 Υλικό: Χαλυβδοέλασμα πάχος 3mm, αποτελείται από τρία τμήματα τεθλασμένης όψης, 

πρισματικής µμορφής, διατομής ορθογωνικής  µμεταβαλλόμενης από 400 Χ 200 mm 
έως 223x200mm 

 Τα τμήματα του κορμού κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 
3mm και φέρουν εσωτερικές ενισχύσεις (νευρώσεις) ώστε να έχουν την απαραίτητη 
αντοχή και ακαμψία όπως προβλέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς 

Ταμπλό - Στεφάνι: 
 Ορθογώνιο πλαίσιο από ενισχυμένο κοιλοδοκό διατομής 50x30mm 

Διαστάσεις ταμπλό: Εξωτερικό πλαίσιο 180x105cm 
 Πλεξιγκλάς πάχους 10mm 
 Στεφάνι μπάσκετ μασίφ πάχος 20mm, εσωτερικής διαμέτρου 45cm, με δίχτυ 

Χρώμα: βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πολυεστερικού τύπου για εξωτερική χρήση 
 
12. ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
 
Η Πινακίδα εισόδου είναι ,σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, διαστάσεων 0,60m 
Χ 0,80m, από etalbond 3mm πάχους, με ψηφιακή εκτύπωση μιας όψης επί αυτοκόλλητης 
μεμβράνης. Κάθε πινακίδα θα είναι επιστρωμένη με αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική 
μεμβράνη (antigraffiti, τύπου 3M Protective Overlay Film), η οποία  επιτρέπει τον καθαρισμό 
της πινακίδας από μαρκαδόρους, χρώματα σε σπρέι κ.λ.π. με τη χρήση κατάλληλων διαλυτικών 
χωρίς βλάβη του υποστρώματος.  
Οι πληροφορίες που απαιτείται να αναγράφονται είναι αυτές που ορίζονται από την 28492/ 
2009 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ’ αρ. 27934/ 2014 Υ.Α. και συγκεκριμένα: 
- οι ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά 
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- απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς με εξαίρεση σκύλους - συνοδούς ατόμων με 
αναπηρία 
- τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 
- τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ 
- προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας 
- οι ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς 
 
13. ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 

Σε αυτήν την ομάδα ανήκουν είδη δένδρων και θάμνων διαμορφωμένων σε δενδρύλλια γνωστά 
για την καλλωπιστική τους αξία και δοκιμασμένα για την αντοχή τους στις ιδιαίτερες συνθήκες 
του αστικού περιβάλλοντος .  
 
Πέραν των παραπάνω γενικών προδιαγραφών, τα ζητούμενα δένδρα : 
 

 Θα έχουν όρθιο και ευθυτενή κορμό χωρίς εμφανείς τομές , εκδορές , έλκη καρκινώματα 
ή άλλες αλλοιώσεις 

 Η κόμη τους θα είναι καλώς ανεπτυγμένη , καλώς διακλαδισμένη ( τουλάχιστον 3 κύριοι 
κλώνοι οι οποίοι θα εκφύονται σε ύψους άνω των 2 μέτρων ) και διαμορφωμένη με 
κλαδέματα αναλόγως της ηλικίας του είδος τους ,συμπαγής χωρίς κενά , ξερά κλαδιά ή 
χαλαρώσεις. 

 Θα έχουν διανύσει περίοδο σκληραγώγησης στο φυτώριο από την εξαγωγή τους από το 
έδαφος τουλάχιστον (12) μήνες πριν της παραδόσεως και θα έχουν διατηρηθεί σε 
φυσικές συνθήκες. 

 Το ύψος του κορμού θα μετριέται από το λαιμό του φυτού έως την έναρξη της κόμης  

 Η περίμετρος του κορμού θα μετριέται στα 80-100 εκ. από το λαιμό του φυτού. 

 
Στο άρθρο περιλαμβάνεται και η εργασία φύτευσης των δένδρων σε χώρους που θα υποδείξει η 
Υπηρεσία.  
 
14. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 4Μ 

 
Το άρθρο περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης κατάλληλο για 
χώρο αθλοπαιδιάς. Οι πάσσαλοι της περίφραξης είναι γαλβανιζέ ύψους 4,00m και 
τοποθετούνται ανά 2,50m περίπου. Για τη θεμελίωση των πασσάλων θα διανοιχτούν λάκκοι 
διαστάσεων 40x40x50 cm. Η σκυροδέτηση των βάσεων των πασσάλων γίνεται με σκυρόδεμα 
C16/20 όπου και πακτώνονται οι πάσσαλοι σε βάθος περίπου 50cm.  
Το συρματόπλεγμα της περίφραξης είναι δικτυωτό γαλβανιζέ . 
 
15. ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
 
Η κατασκευή θα ακολουθεί τον τρόπο κατασκευής της ως άνω περίφραξης. Η πόρτα θα έχει 
συνολικό μήκος 2m περίπου και θα στερεώνεται στην περίφραξη με μεντεσέδες, έτσι ώστε να 
επιτρέπεται η κίνηση της. 
 
16. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΨΟΥΣ 1,20 Μ 
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Η μεταλλική περίφραξη αποτελείται από ένα μεταλλικό τελάρο και από το πλέγμα. . Το τελάρο 
της περίφραξης είναι κατασκευασμένο από κοιλοδοκό 60x60 mm και εσωτερικά του τελάρου 
τοποθετείται πλέγμα από σύρμα 4 χιλιοστών και άνοιγμα ματιού 10x10 mm. Οι γενικές 
διαστάσεις της περίφραξής είναι 1,5 m μήκος και 1,20 m. ύψος. 
 
17. ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
 
Η  μεταλλική πόρτα θα  ακολουθεί την κατασκευή της περίφραξης είναι κατασκευασμένη από 
τα ίδια υλικά , φέρει όλα τα κατάλληλα υλικά και στοιχεία για την κατασκευή της ( μεντεσέδες , 
σύρτες )  και για την σύνδεση της με την περίφραξη . Οι γενικές διαστάσεις της πόρτας είναι 1 
m. μήκος και 1,20 m.  ύψος. 
 
18. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΥΨΟΥΣ 2Μ 

 
Το άρθρο περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης ύψους 2. Οι 
πάσσαλοι της περίφραξης είναι γαλβανιζέ ύψους 2,00m και τοποθετούνται ανά 2,50m περίπου. 
Για τη θεμελίωση των πασσάλων θα διανοιχτούν λάκκοι διαστάσεων 40x40x50 cm. Η 
σκυροδέτηση των βάσεων των πασσάλων γίνεται με σκυρόδεμα C16/20 όπου και πακτώνονται 
οι πάσσαλοι σε βάθος περίπου 50cm.  
Το συρματόπλεγμα της περίφραξης είναι δικτυωτό γαλβανιζέ . 
 
19. ΚΙΟΣΚΙ 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 2500 mm 

Μήκος: 3500 mm 

Πλάτος: 2500 mm 

 

Το δίρριχτο κιόσκι κατασκευάζεται από μασίφ ξυλεία Πεύκης. Αποτελείται από έξι κολώνες 
διατομής 90x90mm, με δύο επιμέρους κολώνες διατομής 90Χ125 mm και μήκους 2,50 μέτρα. 
Ανάμεσα στις κολώνες τοποθετούνται ξύλινοι αποστάτες ίδιας διατομής. Οι επικλινείς δοκοί 
κατασκευάζονται από ξυλεία διατομής 90Χ125χιλ και έχουν μήκος περίπου 1,25 μέτρα. Επάνω 
στις κεκλιμένες δοκούς τοποθετείται ραμποτέ διατομής 12Χ2 εκ. και επάνω σε αυτό 
ασφαλτόπανο. 

20. ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ 
 
Ο Τραπεζοπάγκος θα αποτελείται από ένα τραπέζι, δύο καθίσματα ενσωματωμένα στο τραπέζι 
και θα έχει γενικές διαστάσεις 1.650x1.800 mm περίπου. Το τραπέζι αποτελείται από ξύλινα 
τεμάχια διατομής 50x150mm και έχει γενικές διαστάσεις 960x1.800 mm περίπου. Η στήριξη 
της επιφάνειας αυτής θα επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα 
υποστυλώματα διατομής 50x100 mm περίπου. Προς ενίσχυση των υποστυλωμάτων θα 
τοποθετούνται εκατέρωθεν αυτών και παράλληλα δύο τεμάχια ξύλου διατομής 50x100mm 
περίπου στο κάθε πλευρά. Το κάθε κάθισμα θα αποτελείται από ξύλινα τεμάχια διατομής 
50x150mm περίπου και μήκους 1.800 mm, το οποίο θα στηρίζεται στα υποστυλώματα μέσω 
των κάτω παράλληλων τεμαχίων. 

21. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ 
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Διαστάσεις  
Μήκος 2000mm           
Συνολικό ύψος 780mm    
Ύψος καθίσματος  440mm    

 

Το παγκάκι είναι μαντεμένιο με ξύλινες σανίδες. Τα πόδια είναι κατασκευασμένα από 
χυτοσίδηρο επεξεργασμένο κατόπιν με υλικό για μέγιστη αντοχή στο χρόνο και στα φυσικά 
φαινόμενα, βαμμένο σε φούρνο με πολυεστερική εποξειδική βαφή πούδρας. Το κάθισμα και η 
πλάτη αποτελείται από συνολικά δέκα σανίδες ενιαίου τροπικού ξύλου διατομής 40*35 
χιλιοστά. Οι σανίδες στερεώνονται στις βάσεις με ανοξείδωτες βίδες. Όλες οι σανίδες 
στερεώνονται στη μέση με μια επιπλέον γαλβανισμένη μεταλλική ράβδο διατομής 40*3 
χιλιοστών. 

Οι σανίδες έχουν υποστεί επεξεργασία με ειδικά υλικά, για την προστασία από τους μύκητες και 
τα έντομα, ενώ παρέχεται πλήρης αδιαβροχοποίηση και προστασία από την έκθεση στον ήλιο. 

22. ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 900mm 
Διάμετρος 340mm  
 
Τεχνική περιγραφή  
Ο κάδος θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που θα φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και 
εσωτερικά μεταλλικό κάδο. Ο σκελετός θα κατασκευάζεται από δύο μεταλλικές λάμες πάχους 
τουλάχιστον 3mm και διαστάσεων περίπου 950x40mm διαμορφωμένες σε κυκλική στεφάνη 
διαμέτρου περίπου 300mm και τοποθετημένες παράλληλα καθ' ύψος.  
Ο μεταλλικός σκελετός  θα επενδύεται με ξύλα διατομής περίπου 45x30mm και μήκους περίπου 
520mm.  
Ο μεταλλικός κάδος θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζμένη λαμαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 0,80mm, θα έχει διάμετρο περίπου Φ300mm και ύψος περίπου 465mm. 
Ο κάδος θα στηρίζεται σε ένα μεταλλικό σωλήνα διατομής Φ60mm που στο πάνω μέρος θα 
συγκολλάται σε ειδικά μεταλλικά τεμάχια, ενώ στο κάτω μέρος θα συγκολλάται σε μεταλλική 
φλάντζα για την πάκτωση στο έδαφος. 
 
23.  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 

Το άρθρο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την διαμόρφωση του χώρου , 
καθαρισμός , εξομάλυνση εδάφους ,δημιουργία υποβάσεων , καθώς και την προμήθεια όλων 
των απαραίτητων υλικών και μικρούλικών για την διαιπεραίωση αυτών των εργασιών. 
Σκοπός του άρθρου είναι να προετοιμαστεί ο χώρος για την κατάλληλη και σωστή εγκατάσταση 
των υπό προμήθεια εξοπλισμών . 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΜΧ. 1 
2 ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΜΧ. 1 
3 ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΤΜΧ. 1 
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4 ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΜΧ. 1 
5 ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΠΑΙΔΩΝ ΤΜΧ. 1 
6 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΟΧΤΩ ΘΕΣΕΩΝ ΤΜΧ. 1 
7 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΥΟ ΠΥΡΓΩΝ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ ΤΜΧ. 1 
8 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΤΜΧ. 1 
9 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 60 mm Τ.Μ. 240 

10 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ 35mm Τ.Μ. 150 
11 ΠΙΝΑΚΙΔΑ   ΤΜΧ. 1 
12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΤΜΧ. 26 
13 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 4m. Μ. 200 
14 ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΦΑΡΔΟΥΣ 2m. ΤΜΧ. 1 
15 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 1,2m. M. 66 
16 ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΦΑΡΔΟΥΣ 1,2m. ΤΜΧ. 1 
17 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 2m. Μ 125 
18 ΚΙΟΣΚΙ ΤΜΧ. 1 
19 ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ Τ.Μ. 2 
20 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΜΧ. 12 
21 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΧ. 6 

   
   
   

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ (SKATE 
PARK)»  
Γενικά χαρακτηριστικά:  
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση στοιχείων (ράµπες, 
ράγες κτλ.), βιοµηχανικού δαπέδου και συνοδού εξοπλισµού για τη δηµιουργία υπαίθριου 
πάρκου τροχοσανίδας (skate park) εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήµου.  
Το υπαίθριο πάρκο τροχοσανίδας (skate park) θα εγκατασταθεί στο ΟΤ 34Β στην οδό Χρήστου 
ΔΕΔΕ  (Αγία Μαύρα της Π.Ε. ΑΥΛΙΖΑ)  
περιοχή Μελέτης  
Βασικός στόχος της µελέτης είναι να εξοπλιστεί ο προτεινόµενος χώρος µε στοιχεία και 
εξοπλισµό, ο οποίος µε ελεύθερη πρόσβαση και πιστοποιηµένα θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε 
ασφάλεια για άθληση, παιγνίδι µε τροχοσανίδα (skate). Ο χώρος θα συµµορφώνεται µε τις 
ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και µε την εθνική νοµοθεσία, σε µια γενικότερη 
προσέγγιση που προωθεί τη συµµετοχή στο άθληµα µε τροχοσανίδα (skateboarding) σε 
ελεύθερα προσβάσιµη εγκατάσταση χωρίς επιτήρηση.  
 
Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αµεταχείριστα και να τηρούν όλες τις 
απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθιερωθεί για τη συγκεκριµένη κατηγορία 
προϊόντων. Μαζί µε τα προµηθευόµενα είδη θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήµατα σύνδεσης και τοποθέτησης στον οριζόµενο χώρο.  
Η επιλογή του εξοπλισµού έγινε µετά από έρευνα αγοράς, ως προς τη διαθεσιµότητα του 
εξοπλισµού και τα χαρακτηριστικά του, το κόστος, την συµµόρφωση µε τα ισχύοντα πρότυπα, 
καθώς και την αξιολόγηση των αναγκών των χρηστών πάρκων τροχοσανίδας (skate parks) σε 
σχέση µε τον διαθέσιµο χώρο.  
Η προµήθεια και τοποθέτηση όλων των στοιχείων και του εξοπλισµού θα πραγµατοποιηθεί σε 
θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε ευθύνη του αναδόχου, χωρίς 
καµία επιπλέον επιβάρυνση πέραν των αναφεροµένων στον προϋπολογισµό τιµών και 
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σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.  
Η δαπάνη της προµήθειας έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισµό του έτους 2017, ανέρχεται στο 
ποσό των 89.999,99 € µε Φ.Π.Α.(24%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7135.05.  
Η προµήθεια θα γίνει µε ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει 
τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016.  
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δηµοσίων συµβάσεων (CPV): 
Τα χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές 
Προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα µελέτη.  
Ο Δήµος αποφάσισε να προκηρύξει την εν λόγω προµήθεια για το σύνολο των υλικών που την 
απαρτίζουν.  
Η παρούσα προµήθεια ορίζει διάρκεια σύµβασης ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών.  
 
CPV  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
37451000-4  «Εξοπλισµός υπαίθριων αθληµάτων»  
 
SCATE PARK 
 
 

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ (skatepark) 

1 

i) COMBINATION 1:Στοιχείο-σετ αποτελούµενο από τα εξής 
συνδυαζόµενα στοιχεία:  
1. «FLAT ΒΑΝΚ» κεκλιµένη επίπεδη ράµπα ύψους 1,5µ (2 τµχ.)  
2. «KICKERRAMP» ράµπα εκτίναξης/άλµατος ύψους 1,5µ (1 
τµχ.)  
3. «QUARTERPIPE» ράµπα τεταρτοκύκλιου ύψους 1,5µ (2 τµχ.)  

ΣΕΤ 
(5 τµχ.) 1 

ii) FUNBOX CΟΜΒΙΝΑΤΙΟΝ: Στοιχείο-σετ, αποτελούµενο από τα εξής 
συνδυαζόµενα στοιχεία:  
1. Ράµπα «ROLLER» (1 τµχ.)  
2.Ράµπα-Πλατφόρµα ύψους 0,8µ «LARGE FUNBOX» (4  
τµχ.)  
3. Ράµπα «SMALL FLAT ΒΑΝ Κ» (6 τµχ.)  
4. Ράµπα «LARGE FLY WEDGE» (2 τµχ.)  
5. Μπάρα στο 1/3 µήκους«l/3 LARGE HANDRAILBOX»  
(1 τµχ.)  
6. Μπάρα στα 2/3 µήκους «2/3 LARGE HANDRAILBOX»  
(1 τµχ.)  
7. Ράγα «GRINDRAIL SMALL FLBA» (1 τµχ.)  
8. Ράµπα-Σκάλα µε τρία (3) σκαλοπάτια «STAIRS» (1τµχ.)  

ΣΕΤ 
(17 τµχ.) 

1 

iii)COMBINATION 2 :Στοιχείο-σετ αποτελούµενο από  
τα εξής συνδυαζόµενα στοιχεία:  
1. «QUARTERPIPE» ράµπα τεταρτοκύκλιου ύψους 1,5µ  
(3 τµχ.)  
2.«ROLL-IN» ράµπα κυµατοειδούς διατοµής ύψους  
1,5µ (2 τµχ.)  

ΣΕΤ 
(5 τµχ.) 

1 

iv)ΟLLΙΕΒΟΧ ΟLLΙΕΒΟΧ:Στοιχείο ράµπα-πλατφόρµα µε βαθµίδες  1 
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ύψους 0,4µ και 0,2µ  τµχ. 

v) KINKED GRΙΝDRAΙL: Στοιχείο ράγα ολίσθησης τροχοσανίδας τµχ. 1 

2  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ  m2 403 

3  ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ SΚATEBOARD ή ισοδύναµο  τµχ. 4 

4  ΙΣΤΟΣ 9 Μ ΜΕ ΔΥΟ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 400 W ή ισοδύναµο  τµχ. 4 
5  ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 1.000 W ή ισοδύναµο  τµχ. 2 
6  ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ή ισοδύναµο  τµχ. 5 
7  ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΤΗΣ ή ισοδύναµο  τµχ. 2 
    

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την 
υλοποίηση του έργου «(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ (SKATE PARK) στο Ο.Τ. 34Β στην οδό Χρήστου ΔΕΔΕ  (Αγία Μαύρα της Π.Ε. 
ΑΥΛΙΖΑ)» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» (ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) για λογαριασμό του Δήμου Αχαρνών (ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ). 
Συγκεκριμένα, για την ωρίμανση και υλοποίηση του «ΕΡΓΟΥ», ο Δήμος Αχαρνών μεταβιβάζει δια 
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης την αρμοδιότητα στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Α.Ε.»  
α) για την διεξαγωγή του διαγωνισμού για το έργο «(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ (SKATE PARK) στο Ο.Τ. 34Β στην οδό 
Χρήστου ΔΕΔΕ  (Αγία Μαύρα της Π.Ε. ΑΥΛΙΖΑ)» σύμφωνα με τον ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο  
γ) για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου (παραλαβή της προμήθειας και 
εγκατάσταση) και  
δ) για την παραλαβή του έργου και την άρτια και εμπρόθεσμη παράδοσή του στον Δήμο 
Αχαρνών. 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει: 

 Να εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του παρόντος έργου. 
 Να διεξάγει τον διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης. 
 Να υπογράψει δια του αρμόδιου οργάνου της την σύμβαση με τον ανάδοχο. 
 Να παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου. 
 Να παραλάβει το έργο και να παραδώσει έγκαιρα το φυσικό αντικείμενο της 

παρούσας στον Κύριο του Έργου. 
 Να παρέχει κάθε αναγκαίο μέτρο που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη εκτέλεση του 

αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης. 
 Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση στους αντισυμβαλλόμενους και στους 

εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς, όποτε αυτό του ζητηθεί. 
 Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο. 
 Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, στις 
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προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. 
 Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται , καθώς και την παροχή υπηρεσιών από 

τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την 
υλοποίηση του έργου. 

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

 Να ορίσει τον εκπρόσωπο του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 9. 

 Να παρέχει Γραμματειακή Υποστήριξη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από 
υπάλληλό του. 

 Να αποστέλλει στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών του Δήμου Αχαρνών κάθε 
πιστοποίηση δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση του ιδίου με 
επισυναπτόμενα τα τιμολόγια και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το 
νόμο, σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι 
διαδικασίες πληρωμής. 

 
Β. Ο Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει: 

 Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το 
επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της 
παρούσας Σύμβασης. 

 Να ορίσει δύο εκπροσώπους του με τον αναπληρωτή τους στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 9. 

 Την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πληρωμή του οικονομικού αντικειμένου της 
παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 266.476,00 
€ (διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες και τετρακόσια εβδομήντα εξι ευρώ), στο οποίο 
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, και αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2. Ειδικότερα, το έργο θα υλοποιηθεί με την χρηματική συνεισφορά του Δήμου Αχαρνών 
ύψους 286.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί. 

3. Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

4. Στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνονται: 
Α. Ποσό 266.476,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (214.900,00+51.576,00) για την 
υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ (SKATE PARK) στο Ο.Τ. 34Β στην οδό Χρήστου ΔΕΔΕ  (Αγία Μαύρα της Π.Ε. 
ΑΥΛΙΖΑ)» 

  
 
Β. Ποσό 32.000,00 € για τις λειτουργικές δαπάνες της προγραμματικής σύμβασης. 

1. Η καταβολή του τιμήματος για την σύμβαση που θα αναθέσει o Φορέας Υλοποίησης, θα 
πραγματοποιείται από τον Κύριο του Έργου προς τον ανάδοχο κατόπιν υποβολής των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά τιμολόγιο/λογαριασμό, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στη σύμβαση μελέτης και τη σύμβαση έργου, και, ειδικά για την τελική 
πληρωμή του εκάστοτε αναδόχου, υποβολής του πρωτόκολλου παραλαβής του Φορέα 
Υλοποίησης. 

2. Η καταβολή του υπ’ αριθμ. Β ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στο όνομα του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» ως κάτωθι: 
 

Α ΣΤΑΔΙΟ: Οργάνωση και προετοιμασία των τευχών των διγωνισμών, επί του συνολικού 
προϋπολογισμού 
  
Β ΣΤΑΔΙΟ: Δημοπράτηση των έργων και συμβασιοποίηση, 20% επί του συνολικού 
προϋπολογισμού 
 
Γ ΣΤΑΔΙΟ: Επίβλεψη κατασκευής των έργων 60% επί του συνολικού προϋπολογισμού 
 
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 
υπερβαίνουν το ποσό του προϋπολογισμού της προγραμματικής σύμβασης, χωρίς προηγούμενη 
έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

1. Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. 

2. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό των 
εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε 
υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος του Δήμου Αχαρνών για τη χρηματοδότηση 
του έργου. 

 
3. Ο Δήμος Αχαρνών δεν ευθύνεται έναντι άλλων προσώπων που δύνανται να εγείρουν 

αξιώσεις από τον Φορέα Υλοποίησης. 

4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει την ευθύνη για 
τις διαδικασίες ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του έργου, με δικές του δαπάνες 
και ευθύνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της 
ορίζεται έως δώδεκα (12) μήνες. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) 
επιπλέον έτος με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης του άρθρου 9. 

 
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ, 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. 

 
ΆΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
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Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. είναι η μόνη υπεύθυνη έναντι των όποιων αξιώσεων 
τρίτων, για τη μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης. 
 

Ο Δήμος Αχαρνών είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α., 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. 
 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας 
του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση του 
έργου και την από αυτόν απορρόφηση των πιστώσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 9: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
 
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι:  
α) δύο (2) στελέχη του Δήμου Αχαρνών με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών ,  
β) ένα (1) στέλεχος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 

Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. 
 

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, παραλαμβάνει το φυσικό 
αντικείμενο και γνωμοδοτεί δεσμευτικά 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 πορεία υλοποίησης της μελέτης. 
 
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στην Οικονομική Επιτροπή 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 από την υπογραφή της 

σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της. 
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6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. ή στα γραφεία του Δήμου Αχαρνών όπως ορίζεται 
ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της ή με τηλεδιάσκεψη. Η Επιτροπή 
αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
παρόντων μελών της 

 

7. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και 
τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 : 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 12 : 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. 

ΑΡΘΡΟ 13 : 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 14 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης ή επέκτασή της, λόγω ανάγκης 
εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που 
υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη 
περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά και στη 
συνέχεια υποβάλλουν την απόφασή τους για έγκριση στα αρμόδια συλλογικά όργανα 
των αντισυμβαλλομένων. 

2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη 
υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων 
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προς την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η 
σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
παραίτηση των συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις 
τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από 
την παρούσα. 

3. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από 
οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να 
καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά τους. 

4. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού 
αντικειμένου της σύμβασης που θα ανατίθεται κατά περίπτωση και θα αναλαμβάνει η 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε., πάνω από 30 εργάσιμες μέρες από τους χρόνους που 
τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. να 
καταβάλλει για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι και 30 ημέρες, ποινική 
ρήτρα ίση με το δύο τοις χιλίοις (2‰) της συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού 
ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 6% της συμβατικής αμοιβής αυτού. 

5. Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και 
καταβολής των αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις 
χρηματοδοτήσεις όπως ορίσθηκαν κατά συγκεκριμένες φάσεις (άρθρο 4 της παρούσας 
Σύμβασης). Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής 30 ημερών μετά την έγκριση 
πληρωμής 

6. από την Κοινή Επιτροπή (Κ.Ε.), αποτελεί αιτία για αναστολή εργασιών και καταβολή 
τόκων υπερημερίας με ημερομηνία έναρξης 60 ημέρες μετά την εγκριτική απόφαση 
πληρωμής από την Κ.Ε. της σύμβασης. Κατά την περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως, 
χορηγείται ισόχρονη παράταση στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

7. Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της σύμβασης αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε., για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές 
ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα. 

8. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. είναι 
υποχρεωμένη να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο 
αντικείμενο που έχει αναλάβει, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου 
Αχαρνών. 

9. Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση και 
καταβολή των αναγκαίων πόρων υποχρεούται να της καταβάλει το ποσό που 
αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη 
καταβάλλει. 

10. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της η συλλογή και 
επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω γίνεται σύμφωνα με τη 
σχετική ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, ως κάθε φορά ισχύει. 

11. Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του 
συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το 
οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης 
ειδοποίησης. 

 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη 
των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε 
κάθε συμβαλλόμενος από δύο (2). 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
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ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 

   
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
Α. Ποσό 266.476,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (214.900,00+51.576,00) για την 
υλοποίηση 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ (SKATE PARK) στο Ο.Τ. 
34Β στην οδό Χρήστου ΔΕΔΕ  (Αγία Μαύρα 

της Π.Ε. ΑΥΛΙΖΑ) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟ- 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤ’ 

ΑΡΘΡΟ 100 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 
3852/2010 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 266.476,00 € 32.000 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 

 
298.476,00 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜ
Α- ΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μήνε
ς 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

12 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΔΙ- ΑΚΥΡΗΞΗΣ 

 
* 

           

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   * *          

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ     *         

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ     * * * * * * * *  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ            * * 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ       Αχαρνές: 22.12.2022  
 
                                                                                    Προς: 
                                                    Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής 
                                                                       
 
 
    Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ (ΠΕ 
ΧΑΡΑΥΓΗ) 

Κ. Πρόεδρε, 
Σας υποβάλλω σχέδιο Προγραμματικής Συμφωνίας του Δήμου Αχαρνών με τον ΑΟΤΑ 
«Αναπτυξιακή Αχαρνών Μονοπρόσωπη Α.Ε» για την υλοπο΄πιηση του έργου του 
θέματος. 

Με εκτίμηση 
Ο Ειδικό Σύμβουλος 

Νικόλαος Γεωργακόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός MSc 

 
__________________________________________________________________________________
_ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και 

του άρθρου 12 του ν.4412/2016 Μεταξύ 

Του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Και της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ : 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 12 του ν. 4412/2016  

Μεταξύ 

Του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

και του Α.Ο.Τ.Α. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 

30ο ΘΕΜΑ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 
(ΠΕ ΧΑΡΑΥΓΗ) 

 
 
Στις Αχαρνές σήμερα   __/12/2022, ημέρα _____________ οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
 

3. O Δήμος Αχαρνών (Ο.Τ.Α. A΄ βαθμου), που εδρευει στις Αχαρνες και εκπροσωπειται 
νόμιμα από το Δήμαρχο , Σπυρίδωνα Βρεττό. 

4. Ο Α.Ο.Τ.A «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» (με αριθμό ΓΕΜΗ 159170601000, ο οποίος 
εδρεύει στις Αχαρνές και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, 
Ιωάννη Μίχα. 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
Α. Την κείμενη εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 
 

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 
100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 179 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 
Α΄/19.07.2018) «Μεταρρυθμιση του θεσμικου πλαισιου της Τοπικης Αυτοδιοικησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

2. Των άρθρων 11 και 12 του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147 Α΄/8-08- 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

3. Του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών 
θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου 
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του Άρθρου 40 περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής 
Επιτροπής ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α’ βαθμού. 

4. Του Νομου 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄ /11-03-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

5. Την αριθ. πρωτ. 32287/32/1-11-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την σύνταξη 
προγραμματικών συμβάσεων. 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 37260/16-6-2020 Εγκύκλιο 200 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα 
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 
Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 
Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)». 

7. Τον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αχαρνών. 
8. Την υπ’ αριθμ. 421/2021 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
9. Την υπ’ αριθμ. 45/2021 Πράξη Επιτρόπου Π.Ε. Φθιώτιδας περί ενδουπηρεσιακών (in 

house) αναθέσεων. 
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Β. Τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
9. Την από 27-04-2021 σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και το Διακριτικό Τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Α.Ε.» (Αρ. ΓΕΜΗ 159170601000). 

10. Το γεγονός ότι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο 
Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων. 

11. Τον εγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμό Λειτουργίας του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.». 

12. Το υπ’ αριθμ. 12/2021 πρακτικό του Δ.Σ. της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε., με το οποίο 
εγκρίθηκε η σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την πλήρωση της θέσης 
Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως ο νόμος προβλέπει. 

13. Την υπ. Αριθμ. 71Α/2021 απόφαση του Δ.Σ. της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» . με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας και ορίστηκε εκπρόσωπος του στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης. 

14. Την υπ. Αριθμ. 621/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης και ορίστηκε εκπρόσωπος του στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης . 

15. Την υπ. Αριθμ. Α-1142 /2021 (ΑΔΑ 6ΖΝΔΩΨ8-Φ0Α) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
Δήμου Αχαρνών. 

16. Το γεγονός ότι η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική 
Υπηρεσία και Υπηρεσία Οικονομικών και Προμηθειών και έχουν καθοριστεί 
γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα και επιτροπές. 

 
Γ. Και επειδή: 
 
(α) Με το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Προγραμμα Καλλικρατης» (Α΄87), οπως αυτο εχει τροποποιηθει 
και ισχύει, θεσμοθετείται η συνεργασία, βάσει «προγραμματικής σύμβασης», μεταξύ δημόσιων 
φορέων, όπως είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τους φορείς των παραγράφων 
1,2,3,4 και 5 του αρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄147) (βλ. Ε.Σ. Τμ. Μειζ.- Επταμ. Συν. 
116/2020), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», 
η οποία αποτελεί 
εταιρεία ειδικού σκοπού – Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την έννοια του 
άρθρου 2 του ν.4674/2020, που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος συμπράττοντας 
από κοινού με τους ΟΤΑ – μέλη της ή και με άλλους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής 
πολιτικής στην ελληνική επικράτεια, όπως ο σκοπός αυτός αναλύεται στο άρθρο 4 του 
καταστατικού της. Εξάλλου, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας κατέχει 
ΟΤΑ Α΄ Βαθμου, ενω το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από την γενική 
συνέλευση των μετόχων, ήτοι από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως εκ τούτου συνιστά 
αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4412/2016, δύναται δε, σύμφωνα 
με το άρθρο 2 παρ.3 εδ.γ΄του ν.4674/2020, να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις με 
Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, Περαιτέρω, με την ως άνω διάταξη του άρθρου 100 του 
ν.3852/2010 καθορίζεται το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο κάθε προγραμματικής σύμβασης, 
ούτως ώστε από αυτήν να παράγεται πραγματική και όχι κατ’ επίφαση δέσμευση των μερών 
και να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εκτέλεσή της. Σύμφωνα δε, με το άρθρο 12 παρ. 4 του 
ν.4412/2016, οι ως άνω προγραμματικές συμβάσεις, όταν πράγματι αφορούν στη συνεργασία 
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μεταξύ δημόσιων φορέων, με σκοπό την από κοινού εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου. 

(β) Στο καθορίζομενο, με την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του ν.3852/2010, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο των προγραμματικών συμβάσεων 
περιλαμβάνεται α. το αντικείμενο της σύμβασης, το συγκεκριμένο έργο δηλαδή που θα 
παραχθεί, καθώς και ο σκοπός του β. ο προϋπολογισμός της σύμβασης και οι πόροι από τους 
οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις γ. τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων δ. η διάρκεια της σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης της ε. το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του στ. οι 
ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης και ζ. ο τρόπος 
κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών 
εξόδων, καθώς και οι λεπτομέρειες καταβολής τους. 

(γ) Κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, όπως αυτές ισχύουν «Μία σύμβαση, η 
οποία συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών, δεν εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω 
προϋποθέσεις: α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου έλεγχο 
ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών, β) περισσότερο από το 80% των 
δραστηριοτήτων του ελεγχομένου νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή, και γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή 
ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών 
συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας 
που απαιτούνται διατάξεις νόμου και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο 
νομικό πρόσωπο. Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί νομικού προσώπου 
ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της κατά την έννοια της περίπτωσης α` του 
πρώτου εδαφίου, όταν ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο 
και στις σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Ο έλεγχος μπορεί, επίσης, 
να ασκείται από άλλο νομικό πρόσωπο που ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο από την αναθέτουσα 
αρχή». 

(δ) Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» έχει 
εγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμό Λειτουργίας και συγκροτημένα 
γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα και επιτροπές. Ο Οργανισμός διαρθρώνεται σε τρεις (3) 
διευθύνσεις α) Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης και Συγχρηματοδοτούμενων έργων με 
τμήματα ι. οικονομικού/λογιστηρίου ιι. Προμηθειών, προγραμματισμού και διοίκησης ιιι. 
Προβολής και συνεργασιών iv. Αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας. β) Διεύθυνση επιχειρησιακού 
σχεδιασμού με τμήματα ι. συμβουλευτικής και καινοτομίας ιι. Παροχής υπηρεσιών γ) Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών με τμήματα ι. μελετών ιι. Έργων ιιι. Υπηρεσιών και ένα (1) Αυτοτελές 
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης. Επίσης, με τον ΟΕΥ έχουν εγκριθεί και λειτουργούν τρεις (3) 
επιτροπές και συγκεκριμένα ι. Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών/ προμηθειών/ έργων/ 
μελετών ιι. Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ιιι. Επιτροπή αξιολόγησης προσωπικού. O 
Οργανισμός διαθέτει άρτια στελέχωση στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την Επιχειρησιακή 
Ικανότητα Ωρίμανσης και Υλοποίησης «Έργων», καθώς και των επιμέρους Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Γραφείων βάσει του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας, Οργανογράμματος και Κανονισμού Προμηθειών & Υπηρεσιών της 
Εταιρείας. 
 
(ε) Ο Δήμος Αχαρνών συμβάλλεται με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, με σκοπό την υποστήριξη στη λειτουργία της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τελικό στόχο την επιτυχή υλοποίηση μέρους του 
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τρέχοντος Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για τα έτη 2021 και 2022. 
 
(ζ) Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 100 του Ν.3852/2010,12, του Ν.4412/2016 και των άρθρων 2-4 του 
Ν.4674/2020 όπως ισχύουν. Οι διατάξεις αυτές καθιερώνουν οριζόντια συνεργασία μεταξύ 
αναθετουσών αρχών με κοινό στόχο την ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που 
αλληλοκαλύπτεται, γεωγραφικής περιοχής ευθύνης τους και με σκοπό την επίτευξη της 
τεχνικής επάρκειας για την σύναψη και εκτέλεση των ως άνω αναφερομένων έργων. 
 
 
(η) Εκ των ανωτέρω αναφερομένων, συνεπάγεται ότι πληρούνται σωρευτικά και οι τρεις (3) 
προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και δη, το άρθρο 12 παρ. 1 του ν.4412/2016 (ενδουπηρεσιακές 
/ inhouse προγραμματικές συμβάσεις) , αφ’ ης στιγμής α) η αναθέτουσα αρχή (Δήμος Αχαρνών) 
ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α.) έλεγχο 
ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών, β) περισσότερο από το 80% των 
δραστηριοτήτων του ελεγχομένου νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή, και γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή 
ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο. Τέλος, η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Α.Ε» δεν έχει αναλάβει από τη σύστασή της και εντεύθεν ουδεμία εργασία/ έργο για 
λογαριασμό ιδιωτών, αλλά και στην περίπτωση που εκείνη υποχρεούται να προστρέξει στις 
υπηρεσίες ιδιωτών εφαρμόζει απολύτως το νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ήτοι τον 
ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Αχαρνών και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.- 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ προβαίνουν κατά τα 
ανωτέρω προβλεπόμενα στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει: 

 Προοίμιο 

 Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

 Περιοχή Εκτέλεσης του Έργου 

 Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης 

 Φορέας Διοικητικής υποστήριξης και επίβλεψης του έργου 

 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών 

 Λοιπές Ευθύνες 

 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

 Αντισυμβατική συμπεριφορά- συνέπειες 

 Τελικές Διατάξεις 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
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Κατά την προηγούμενη δεκαετία και παρούσας της οικονομικής κρίσης, η στόχευση του Δήμου 
Αχαρνών ήταν η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες του στο επίπεδο της 
καθημερινότητας και η στήριξη των κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων, σε συνθήκες έντονης 
οικονομικής περιθωριοποίησης αλλά και μείωσης των πόρων του Δήμου τόσο λόγω της 
μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας, όσο και της μείωσης των Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων. 

Οι τάσεις βελτίωσης της γενικότερης οικονομικής δραστηριότητας μετά το 2018, οι οποίες 
ενισχύθηκαν το 2019 και αναμένεται να βαίνουν ανοδικά μελλοντικά σε συνδυασμό με τις 
προοπτικές που δημιουργούνται για την ευρύτερη περιοχή του Βορειοανατολικού Τομέα της 
Αττικής από τις επενδύσεις στην περιοχή, διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τον Δήμο 
ώστε, χωρίς να υστερήσει στις βασικές του υποχρεώσεις, να εγκαταστήσει ένα πλαίσιο 
οργάνωσης που θα του επιτρέψει, σε ορίζοντα δεκαετίας, να κάνει τη μετάβαση σε ένα 
σύγχρονο, αποτελεσματικό Δήμο με κοινωνικό πρόσωπο, προς όφελος των δημοτών του για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ο ορεινός όγκος της Πάρνηθας, αλλά και οι επενδύσεις στο 
Τατόι, συμβάλλουν στην οικονομική και επιχειρηματική αναβάθμιση του Δήμου, υπό την 
προϋπόθεση της αποτελεσματικής προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της 
περιοχής και της διάχυσης των ωφελειών οριζόντια και κάθετα στον κοινωνικό ιστό και για το 
σύνολο των πολιτών του Δήμου Αχαρνών. 

Παράλληλα, δέον είναι να υπογραμμισθεί ο ενδοδημοτικός κοινωνικός πλουραλισμός και η 
οικονομική ανισότητα, στοιχεία που αποτελούν μείζονα πρόκληση για την επόμενη ημέρα του 
Δήμου Αχαρνών. 

Συγκεκριμένα και, με δεδομένα τα ως άνω αναφερόμενα, η Δημοτική Αρχή επιδιώκει να 
υλοποιήσει ένα ενιαίο σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης της Πόλης. 

Με γνώμονα την αναβάθμιση και ενίσχυση των υποδομών του Δήμου, βασική κατεύθυνση την 
προστασία και διάσωση της πολιτιστικής και οικιστικής παράδοσης και βασικούς πυλώνες τις 
καινοτόμες και αναπτυξιακές δράσεις, ο Δήμος Αχαρνών έχει άμεση ανάγκη να προχωρήσει με 
ταχύτητα στην υλοποίηση έργων, των οποίων η χρηματοδότηση έχει ενταχθεί σε διάφορα 
προγράμματα. 

Ωστόσο, η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, ελέω της οικονομικής κρίσης και των 
μνημονιακών δεσμεύσεων, καθιστά απαραίτητη την συνδρομή της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. στην υλοποίηση μέρους του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αχαρνών. 
Αναλυτικότερα, υφίσταται η αναγκαιότητα υλοποίησης του κάτωθι έργου, το οποίο είναι 
ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αχαρνών: «(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ (ΠΕ ΧΑΡΑΥΓΗ)» για το 
οποίο έχει δεσμευτεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Αχαρνών με ΚΑΕ 00- 
6737.014. 

Το παρόν έργο αποσκοπεί στην διαμόρφωση παιδικής χαράς στην περιοχή Χαραυγής  του 
Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. Γ. 2099, με την προμήθεια – εγκατάσταση σχετικών 
οργάνων και λοιπού εξοπλισμού, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. ____/2022 μελέτη, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας προγραμματικής συμφωνίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 
 
Ο σχεδιασμός της παιδικής χαράς λαμβάνει υπόψη την κάτοψη των εν χώρων και τις 
προδιαγραφές ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177, που αφορούν στον ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή 
Παιδικών Χαρών, καθώς και την υπ’ αριθ. 28492/11-5-2009 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. και όλες τις 
τροποποιήσεις αυτής. 
 
Όλα τα όργανα θα περιλαμβάνουν εμφανείς και αφανείς λειτουργίες (όπως π.χ. αιώρηση, 
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ολίσθηση, ισορροπία, ταλάντωση, κρυφτό, τρέξιμο, παιχνίδι φαντασίας και δημιουργικό 
παιχνίδι, επικοινωνία και κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία). 
 
Όλα τα όργανα παιδικής χαράς θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον σχεδιασμό, την μορφολογία 
και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Τα υλικά θα αντέχουν στην χρήση, τον χρόνο και τις καιρικές 
συνθήκες σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής, τοποθέτησης και συντήρησης του 
εργοστασίου κατασκευής τους (που θα τα συνοδεύει κατά την παράδοσή τους). 
 
Τα είδη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, να κατασκευάζονται από υλικά άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από 
οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον τρόπο παραγωγής τους, να είναι καινούριας κατασκευής 
και αχρησιμοποίητα και να ανταποκρίνονται πλήρως για την χρήση για την οποία προορίζονται. 
 
Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση των κάτωθι ειδών: 
 

1. ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΑ 
 

Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 
Μήκος 6520 mm Απαιτούμενος χώρος 7000Χ6520 mm 
Πλάτος 1520 mm 
Ύψος 2480 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1300 mm 
Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2017    

 
 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 4 
Δραστηριότητες Αιώρηση 
Ηλικιακή ομάδα 1 + 
Καταλληλότητα 
Α.Μ.Ε.Α 

Όχι 

 
 
Το όργανο θα αποτελείται από : 
 

 Δύο οριζόντιες μεταλλικές δοκούς, 

 Έξι κεκλιμένα μεταλλικά υποστυλώματα, διατεταγμένα ανά δύο, σε σχήμα «Λ», 

 Δύο κλειστά καθίσματα νηπίων 

 Δύο καθίσματα παίδων 

Τεχνική περιγραφή 
 
Η μεταλλική κούνια δύο θέσεων νηπίων και δύο θέσεων παίδων θα έχει γενικές διαστάσεις 
6520Χ1520mm και ύψος 2480mm, περίπου. Θα αποτελείται από δύο μεταλλικούς οριζόντιους 
σωλήνες διατομής τουλάχιστον Φ76mm, οι οποίοι θα συγκολλούνται σε μεταλλικά 
κομβοελάσματα πάχους 4mm. 
 
Η στήριξη των οριζόντιων δοκών θα επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα 
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Διαστάσεις οργάνου 
Μήκος 2610 mm 
Πλάτος 310 mm 
Ύψος 720 mm 
Πιστοποίηση EN 1176-1:2017 

 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

Απαιτούμενος χώρος 4610Χ2310 
mm 

Μέγιστο ύψος 
πτώσης 

1100 mm 

  

Γενικά Χαρακτηριστικά 

μεταλλικά υποστυλώματα διατομής τουλάχιστον Φ60mm. 
 
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. 
Το σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους 
διατομής τουλάχιστον 6mm, εν θερμώ γαλβανισμένους, που θα αποτρέπουν παγίδευση 
δακτύλου. 

Σε κάθε οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των 
προτύπων ΕΝ 1176. 
 
Τα καθίσματα παίδων θα κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση αλουμινίου. 
 
Τα καθίσματα νηπίων θα είναι κλειστά, θα κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με 
ενίσχυση αλουμινίου. 
 
 

2. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 
 
 

 

 
Χρήστες 2 
Δραστηριότητες Ταλάντωση 
Ηλικιακή ομάδα 2+ 
Καταλληλότητα 
Α.Μ.Ε.Α 

ΟΧΙ 

 
Τεχνική περιγραφή 
 
Το όργανο θα αποτελείται από μία οριζόντια μεταλλική δοκό διατομής τουλάχιστον Ø89mm και 
μήκους περίπου 2600mm, στα δύο άκρα της οποίας θα υπάρχουν δύο καθίσματα από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 15mm, στερεωμένα σε συγκολλημένη στη δοκό φλάντζα . 
 
Στο εμπρός μέρος των καθισμάτων θα είναι προσαρμοσμένη μεταλλική χειρολαβή για την 
συγκράτηση των χρηστών. 

Η βάση της τραμπάλας θα είναι σχήματος «Π» με δύο κάθετα μεταλλικά υποστυλώματα, τα 
οποία θα πακτώνονται στο έδαφος με την βοήθεια μεταλλικών βάσεων θεμελίωσης. 
 
Οι κάθετοι δοκοί θα ενώνονται μεταξύ τους με μεταλλικό μηχανισμό με ρουλεμάν. 
 
Στα άκρα της τραμπάλας, και στο κάτω μέρος τους θα τοποθετούνται κομμάτια ελαστικού. 
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Διαστάσεις οργάνου 
Μήκος 810mm 
Πλάτος 280 mm 
Ύψος 800 mm 
Πιστοποίηση EN 1176-1:2017 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

Απαιτούμενος χώρος 2810Χ2280mm 

Μέγιστο ύψος 
πτώσης 

< 600 mm 

  

Διαστάσεις οργάνου 
Μήκος 760 mm 
Πλάτος 455 mm 
Ύψος 1040mm 
Πιστοποίηση EN 1176-1:2017 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

Απαιτούμενος χώρος 2760Χ2455 
mm 

Μέγιστο ύψος 
πτώσης 

< 600 mm 

  

3. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 

 
 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 1 
Δραστηριότητες Ταλάντωση 
Ηλικιακή ομάδα 1+ 
Καταλληλότητα 
Α.Μ.Ε.Α 

ΟΧΙ 

 
Τεχνική περιγραφή 
 
Η ελατηριωτή τραμπάλα μιας θέσης θα αποτελείται από την θέση, το ελατήριο και την 
βάση θεμελίωσης. 

Η θέση θα αποτελείται από ένα, ή κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18mm σε ενδεικτική 
μορφή 
«αλογάκι», λαβές πλαστικές, και μία επιφάνεια καθίσματος. 
 
Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου περίπου 200mm με σύρμα διαμέτρου περίπου 20mm 
με βάσεις στα δύο άκρα, οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. 
 
Η πάκτωση του ελατηρίου θα γίνεται με μεταλλικό σύστημα. 
  

4. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΝΗΠΙΩΝ 
 
 

 
 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 1 
Δραστηριότητες Ταλάντωση 
Ηλικιακή ομάδα 1+ 
Καταλληλότητα 
Α.Μ.Ε.Α 

ΟΧΙ 

 
Τεχνική περιγραφή 
 
Το ταλαντευόμενο (ελατηριωτή τραμπάλα) μιας θέσης θα αποτελείται από την θέση, το 
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ελατήριο και την βάση θεμελίωσης. 

Η θέση θα αποτελείται από δύο πλαϊνά πάνελ από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 
τουλάχιστον 15mm, σε ενδεικτική μορφή «δράκος», τρεις σωλήνες αποστάτες, και μία 
επιφάνεια καθίσματος. 
 
Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου τουλάχιστον 200 mm, με σύρμα διαμέτρου 
περίπου 20mm με βάσεις στα δύο άκρα οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του 
ελατηρίου. 

Στην κάτω βάση θα στερεώνεται η μεταλλική βάση θεμελίωσης. 
 
 
 

5. ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 
 
 

Διαστάσεις οργάνου 

 

Απαιτήσεις ασφαλείας 
Μήκος 7775 mm 

Απαιτούμενος χώρος 10750Χ12990m
m Πλάτος 9550 mm 

Ύψος 5700 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 2500 mm 
Πιστοποίηση EN 1176-1:2017    

 
 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Δραστηριότητες 
Ανάβαση, Ολίσθηση, 

Αναρρίχηση, Διάσχιση 

Ηλικιακή ομάδα 3+ 

 
 
Το σύνθετο θα αποτελείται από: 
 

 1 τετράγωνο πατάρι 
 22 τριγωνικά πατάρια 
 1 επικλινή γέφυρα με σχοινιά 

 1 τσουλήθρα 

 1 περιστροφική τσουλήθρα 
 1 μεταλλική κατάβαση με σωλήνες 
 1 κάθετη μεταλλική σκάλα 
 2 τοίχους αναρρίχησης 
 προστατευτικά φράγματα 
 τριγωνικά σκέπαστρα 
 1 δραστηριότητα αιώρησης 
 1 εκπαιδευτική δραστηριότητα στο ύψος του εδάφους 

 
Τεχνική περιγραφή 
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Στο σύνθετο ενσωματώνονται τέσσερεις δραστηριότητες εισόδου περιμετρικά του κεντρικού 
πύργου ενώ στο ύψος του εδάφους αναπτύσσονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 
δραστηριότητα αιώρησης. Η κύρια είσοδος στο όργανο γίνεται από έναν αυτοτελή πύργο που 
αποτελείται από δύο τριγωνικά πατάρια σε ύψη 400 και 600 χιλιοστά αντίστοιχα. Δεξιά του 
παταριού ύψους 600 χιλιοστά, στο ύψος του εδάφους, προσαρμόζονται οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και η δραστηριότητα αιώρησης, ενώ ευθεία γίνεται η μετάβαση στον κύριο 
πύργο του οργάνου με την επικλινή γέφυρα με σχοινιά. Από την γέφυρα ο χρήστης μεταβαίνει 
στο τετράγωνο πατάρι ύψους 900 χιλιοστά, όπου στα αριστερά υπάρχει ο ένας τοίχος 
αναρρίχησης, δεξιά ένα φράγμα προστασίας και ευθεία το τρίτο τριγωνικό πατάρι σε ύψος 
1200 χιλιοστά. Αριστερά του παταριού διαμορφώνονται άλλα τέσσερα τριγωνικά πατάρια σε 
ίδιο ύψος, σχηματίζοντας ένα νοητό εξάγωνο. Από το τελευταίο πατάρι, έβδομο, βρίσκεται στα 
αριστερά του ένα ακόμα τριγωνικό πατάρι σε ύψος 1500 χιλιοστά. Δεξιά αυτού του παταριού 
υπάρχει ο δεύτερος τοίχος αναρρίχησης ενώ ευθεία ένα ακόμα ίδιο πατάρι σε ύψος 1800 
χιλιοστά, δεξιά του οποίου υπάρχει η μεταλλική κατάβαση με σωλήνες. Ευθεία του πύργου στη 
σειρά διαμορφώνονται δύο πατάρια ύψους 2000 χιλιοστά, όπου στα δεξιά του υπάρχει η ευθεία 
τσουλήθρα. Ευθεία του παταριού υπάρχει ένα ακόμα πατάρι ύψους 2300 χιλιοστά και στην 
συνέχεια ένα ακόμα πατάρι ύψους 2500 χιλιοστών. Ευθεία του τελευταίου παταριού υπάρχει η 
κάθετη μεταλλική σκάλα, ενώ αριστερά ένα ακόμα πατάρι ίδιου ύψους. Γυρίζοντας ξανά στο 
έβδομο πατάρι, στα δεξιά του ο χρήστης μεταβαίνει σε ένα ακόμα τριγωνικό πατάρι ύψους 
1800 χιλιοστών, συμπληρώνοντας έτσι το κύριο εξαγωνικό πύργο. Εμβόλιμα του τελευταίου 
παταριού, αριστερά, υπάρχει ένα τριγωνικό πατάρι ύψους 2400 χιλιοστών όπου μέσω αυτού ο 
χρήστης με πάνελ αναρρίχησης μπορεί να ανέβει στο ψιλότερο επίπεδο του κύριου εξαγωνικού 
πύργου σε ύψος 3000 χιλιοστά. Συνεχίζοντας δεξιά και περιμετρικά του κέντρου του εξάγωνου, 
υπάρχουν άλλα δύο πατάρια στο ίδιο ύψος. Το ψηλότερο επίπεδο συμπληρώνουν αλλά τρία 
τριγωνικά πατάρια σε ύψος 3500 χιλιοστά. Στο δεύτερο πατάρι προσαρμόζεται η περιστροφική 
τσουλήθρα. Στο πάνω μέρος του πύργου υπάρχουν τριγωνικά σκέπαστρα. 
 

Μεταλλικά υποστυλώματα 
 
Οι μεταλλικές δοκοί θα αποτελούν τα υποστυλώματα της κατασκευής. Θα είναι 
κατασκευασμένες από μεταλλικά γαλβανιζέ υποστυλώματα διατομής περίπου Φ114mm. Τα 
μήκη θα εξαρτώνται από τα ύψη των παταριών, των προστατευτικών πάνελ και των επιπλέον 
κατασκευών που υπάρχουν. 
 

Πατάρια 
 
Τα πατάρια θα αποτελούνται από: 

 μεταλλικές δοκούς 

 μία επιφάνεια δαπέδου από HPL πάχους περίπου 18mm με αντιολισθητική επίστρωση 

 μεταλλικά υποστυλώματα 

Οι μεταλλικοί δοκοί από στραντζαριστή λαμαρίνα διατομής περίπου 60Χ60mm, θα σχηματίζουν 
το πλαίσιο του παταριού. Η σύνδεση των γωνιών θα γίνεται με μεταλλικούς συνδέσμους που θα 
στερεώνουν το πλαίσιο με βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. 

Πάνω στο πλαίσιο θα εφαρμόζεται δάπεδο από κομμάτι HPL πάχους τουλάχιστον 18mm με 
αντιολισθητική επίστρωση, με κατάλληλες διαμορφώσεις στις γωνίες. Το πλαίσιο θα 
βιδώνεται στα μεταλλικά υποστυλώματα από στραντζαριστή λαμαρίνα με εξάγωνες βίδες και 
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παξιμάδια ασφαλείας. 
 

Προστατευτικά φράγματα 
 
Τα προστατευτικά φράγματα θα κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm τουλάχιστον και θα 
φέρουν θεματικές χαράξεις, με θέμα φύση. Το κενό ανάμεσα στις διαδοχικές τριγωνικές 
πλατφόρμες θα κλείνει με πάνελ HPL πάχους 12mm. 
 

Κάθετη μεταλλική σκάλα 
 
Η κάθετη μεταλλική σκάλα αναρρίχησης θα αποτελείται από μεταλλικές σωλήνες διατομής 
τουλάχιστον Φ33mm που θα προσαρμόζονται ανάμεσα στα υποστυλώματα των πύργων. 
 

Τσουλήθρα σε ύψος 2000mm 
 
Η τσουλήθρα αποτελείται από: 
 

 Μία μεταλλική σκάφη 

 Δύο πλευρικά προστατευτικά 

 Ένα προστατευτικό εξόδου 

Το σύστημα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 
 
Η τσουλήθρα είναι ίσια και έχει πλάτος 530mm. Το μήκος ολίσθησης θα είναι περίπου 4100mm. 
 
Η σκάφη αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm και βιδώνεται στα δύο πλαϊνά 
προστατευτικά τα οποία κατασκευάζονται από HPL πάχους 18χιλ. 

Το προστατευτικό εξόδου είναι κατασκευασμένο από πλάκα HPL πάχους 12χιλ. Αποτελείται 
από δύο κομμάτια που τοποθετούνται κατά μήκος της ζώνης εισόδου της τσουλήθρας και στο 
πάνω μέρος τους τοποθετείται μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα διαμέτρου 1” 
βαρέους τύπου, βαμμένη ηλεκτροστατικά. 
 
Επικλινής γέφυρα με σχοινιά 
 
Η γέφυρα θα αποτελείται από: 
 

 δύο μεταλλικές σωλήνες 
 δάπεδο και πλαϊνά από συρματόσχοινο Φ16mm τουλάχιστον 

Η γέφυρα θα αποτελείται από μεταλλικές σωλήνες ως κουπαστές. Το δάπεδο της γέφυρας θα 
αποτελείται από συρματόσχοινο Φ16mm τουλάχιστον, επενδεδυμένα με ίνες πολυπροπυλενίου. 
Τα συρματόσχοινα θα ενώνονται μεταξύ τους και με την περιμετρική κατασκευή με ειδικά 
μεταλλικά εξαρτήματα που θα εξασφαλίζουν την σταθερότητα τους. 
 
Τριγωνικά σκέπαστρα 
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Θα αποτελούνται από HPL πάχους τουλάχιστον 12mm, στηριγμένα στο πάνω μέρος τον 
υποστυλωμάτων με κλίση. 

Περιστροφική τσουλήθρα 
 
Η τσουλήθρα είναι σπειροειδής και περίκλειστη, τούμπο, αποτελούμενη από τομείς 
κατασκευασμένους από πολυαιθυλένιο. Σε καίρια σημεία της, η τσουλήθρα στηρίζεται στο 
έδαφος με κατάλληλα υποστυλώματα. Στο ύψος του παταριού διαθέτει κατάλληλο πάνελ που 
προσαρμόζεται στα υποστυλώματα του πύργου και εμποδίζει το χρήστη από το να περάσει 
πάνω από την έξοδο της τσουλήθρας. 
 
Μεταλλική κατάβαση με σωλήνες 
 
Η δραστηριότητα αποτελείται από δυο καμπυλωμένους INOX σωλήνες διαμέτρου Φ42 
παράλληλα τοποθετημένους μεταξύ τους, όπου η μια πλευρά στηρίζεται στο πλαίσιο του 
πύργου και η άλλη πακτώνεται στο έδαφος. Ο χρήστης μπορεί να κυλίσει πάνω στους 
καμπυλωμένους σωλήνες και να μεταβεί στο ύψος του εδάφους. 
 

Τοίχος αναρρίχησης 
 
Η δραστηριότητα αποτελείται από μια επιφάνεια HPL πάχους τουλάχιστον 12mm η οποία 
φέρει εγκοπές και πατήματα, εξυπηρετώντας την αναρρίχηση στο πατάρι του οργάνου. Η 
κατασκευή φέρει στο άνω τμήμα της μεταλλικές μπάρες συγκράτησης από σωλήνα διατομής 
Φ33mm για την ομαλή χρήση της δραστηριότητας. 
 

6. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ 
Ενδεικτικές Διαστάσεις: 
 
Ενδεικτική επιφάνεια πρόσκρουσης: 4850 mm x 5050 mm Μέγιστες διαστάσεις οργάνου στο 
έδαφος: 1950 mm x 2550 mm Μέγιστο ύψος οργάνου: 2150 mm 
Κρίσιμο ύψος πτώσης: 1000 mm 
 
Δυναμικότητα: 12 χρήστες 
 
Η πολυλειτουργική τσουλήθρα νηπίων θα απευθύνεται σε χρήστες ηλικίας από 1 ετών και άνω 
και θα είναι σχεδιασμένη για την ασφαλή προσβασιμότητα και τη συμμετοχή παιδιών με 
αναπηρίες. Θα ικανοποιεί τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή ισοδύναμες.+ 

Πρόκειται για μια πολυλειτουργική σύνθεση αθλοπαιδιάς, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες 
επιλογές παιχνιδιού, σωματικές και πνευματικές δραστηριότητες, που θα μπορούν να 
αναπτυχθούν τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Επιπλέον θα ευνοεί τη συμμετοχή 
όλων των παιδιών στο παιχνίδι και θα δίνει τις ίδιες ευκαιρίες και προκλήσεις, ακόμα και στα 
παιδιά με κινητικά προβλήματα που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο, τα οποία είτε θα έχουν 
τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τις δραστηριότητες που θα αναπτύσσονται στο επίπεδο του 
εδάφους είτε να ανέβουν σε υπερυψωμένο επίπεδο του εξοπλισμού μέσω ειδικά σχεδιασμένης 
κλίμακας. Οι βασικές λειτουργίες που θα καλύπτει είναι η ολίσθηση και τα παιχνίδια ρόλων και 
πειραματισμού, οι οποίες θα αναπτύσσονται σε όλη την περίμετρο της κατασκευής. Θα 
αποτελείται από μία κατασκευή με δυνατότητες πρόσβασης και εξόδου μέσω της κλίμακας και 
της τσουλήθρας, αντίστοιχα. Οι πλευρικές επιφάνειες/όψεις θα είναι διαμορφωμένες με 
θεματικό μοτίβο (κατοικίας ή παρεμφερούς λειτουργίας που θα είναι οικεία σε νήπια) και θα 
φέρουν διαδραστικά παιχνίδια και εξαρτήματα. Θα έχει επιπλέον χώρο (με μπαλκόνι ή 
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ισοδύναμο στοιχείο ανάλογα με το θεματικό μοτίβο) για την ανάπτυξη παιχνιδιών ρόλου. Με 
αφορμή την απεικόνιση της θεματικής ενότητας, θα δημιουργούνται οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις για ανάπτυξη πολυδιάστατου παιχνιδιού ρόλων ενώ ταυτόχρονα θα 
διαμορφώνονται περιοχές χαλάρωσης και συναναστροφής. 

Η σύνθεση θα αναπτύσσεται σε ένα ελαφρά υπερυψωμένο επίπεδο. Το επίπεδο αυτό θα είναι 
ημιστεγασμένο με δίριχτη ή τετράριχτη στέγη. Η κατασκευή θα είναι προσβάσιμη μέσω ειδικά 
σχεδιασμένης κλίμακας με ένα το πολύ σκαλοπάτι, ώστε να μην προκαλεί μεγάλη δυσκολία σε 
άτομα με κινητικά προβλήματα. Από το υπερυψωμένο επίπεδο θα υπάρχει η δυνατότητα 
εξόδου από την κατασκευή μέσω τσουλήθρας. Το υπερυψωμένο επίπεδο το οποίο θα είναι 
στεγασμένο θα περιβάλλεται από πλευρικές επιφάνειες. Μία από τις πλευρικές επιφάνειες θα 
έχει διαμορφωμένα διάφορα στοιχεία ανάλογα με το θεματικό μοτίβο (ενδεικτικά αναφέρονται 
παράθυρα, λουλούδια, κτλ) με δυνατότητα διαδραστικών παιχνιδιών και ενίσχυσης των 
κοινωνικών και σωματικών δεξιοτήτων των χρηστών/παιδιών της εν λόγω ηλικιακής ομάδας, 
θα εγείρει τη φαντασία τους, θα εξωτερικεύει συναισθήματα συνεργατικότητας, ενώ 
ταυτόχρονα θα ενθαρρύνει τη χρήση της γλώσσας. 

Θα πρέπει να αποτελεί ευέλικτη κατασκευή με πλήρη αρθρωτή δομή. Ο δομικός σκελετός της θα 
συντίθεται από τουλάχιστον έξι (6) ξύλινες δοκούς (από ξυλεία πεύκης εμποτισμένη υπό πίεση) 
υποστήριξης κυλινδρικής κατά προτίμηση μορφής σε διάφορα μήκη, οι οποίες συνδέονται 
μεταξύ τους με ειδικό σύστημα πλαισίων αλουμινίου ή ισοδύναμου υλικού. Όπου είναι 
απαραίτητο θα υπάρχουν τάπες – καλύμματα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο. Η 
θεμελίωση των δοκών, είτε πάκτωση στο έδαφος είτε επιφανειακή θεμελίωση, θα 
πραγματοποιείται με ειδικά διαμορφωμένο σύστημα από δοκοθήκες, οι οποίες θα είναι 
κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και εύκολα αποσυναρμολογούμενες. Το 
σύστημα πλαισίων που θα συνδέει τις δοκούς υποστήριξης μεταξύ τους και θα αποτελεί τη 
βάση για τη στερέωση των δαπέδων, θα συντίθεται από ειδικά κατασκευασμένα προφίλ 
αλουμινίου (ή ισοδύναμου υλικού) ορθογώνιας διατομής. Οι σύνδεσμοι που θα προσαρτώνται 
στις δοκούς υποστήριξης και θα συγκρατούν τα ειδικά κατασκευασμένα προφίλ αλουμινίου ή 
ισοδύναμου υλικού, όπως και οι συνδετήριοι σύνδεσμοι που θα συνδέουν τα επιμέρους στοιχεία 
της κατασκευής (π.χ. πλευρικές επιφάνειες) με τις δοκούς υποστήριξης θα είναι 
κατασκευασμένοι από χυτό αλουμίνιο ειδικής σύνθεσης και υψηλής αντοχής. 

Το δάπεδο του υπερυψωμένου επιπέδου και η επιφάνεια του αναβαθμού της ειδικά 
σχεδιασμένης κλίμακας, θα είναι κατασκευασμένα από στρωματοποιημένες επιφάνειες υψηλής 
πίεσης, με επικάλυψη από χυτευτό αντιολισθητικό υλικό και καμπυλωμένες ακμές. Το υλικό 
αυτό θα είναι ομοιογενές και χρησιμοποιείται σε σημεία του εξοπλισμού που εκτίθενται σε 
εκτεταμένη φθορά, καθώς θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά, στην αποσύνθεση και στην 
προσβολή από μύκητες. Για τη διευκόλυνση της ανάβασης στην επιφάνεια του αναβαθμού και 
του δαπέδου θα υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένες εγκοπές. 

Όλες οι πλευρικές (θεματικές) επιφάνειες και οι επιφάνειες της στέγης θα είναι 
κατασκευασμένες από σανίδες από εμποτισμένη υπό πίεση ξυλεία πεύκου, βαμμένες με βαφή 
χρώματος σκούρο καφέ. Οι ξύλινες σανίδες (πέτσωμα) θα περιβάλλονται από κατάλληλα 
διαμορφωμένα ανοξείδωτα πλαίσια. 

Η ευθύγραμμη τσουλήθρα θα είναι κατασκευασμένη από χυτό πολυαιθυλένιο με χύτευση εκ 
περιστροφής, χωρίς ακμές που μπορούν να προκαλέσουν παγιδεύσεις. 

Τα κάγκελα των εξωστών και επιπέδων, όπως και άλλα έγχρωμα μεταλλικά στοιχεία θα είναι 
κατασκευασμένα εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα έχουν υποστεί επεξεργασία 
ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάβρωσης. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από 
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ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την 
προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι 
επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή 
ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία 
σε διάφορους χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ 
συγχρόνως θα 
αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής 
σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, 
χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. 

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την 
ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η 
αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς 
ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί για να διασφαλίζουν το 
μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 
 

7. ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 
 

Διαστάσεις 

Μήκος 1800 mm 

Πλάτος 515 mm 

Ύψος 825 mm 

 
Το παγκάκι αποτελείται από τα δύο μεταλλικά πλαϊνά έδρασης και 2 ξύλινα μέρη (κάθισμα και 
πλάτη). Τα ξύλινα μέρη αποτελούνται από πέντε δοκούς διατομής 1800Χ95Χ45mm, οι τρείς για 
το κάθισμα και οι δύο για την πλάτη, με άκρα στρογγυλεμένα (R10mm) για την αποφυγή 
τραυματισμών. 
κάθε μεταλλικό πλαϊνό κατασκευάζεται από δύο μεταλλικές δοκούς Π, η μία καμπυλωμένη σε 
αμβλεία γωνία όπου πάνω σε αυτό στηρίζεται το κάθισμα και συγκολλάται κάθετα στην 
δεύτερη κοιλοδοκό. Στο κάτω μέρος της δεύτερης δοκού συγκολλάται φλάντζα πάκτωσης 
πάχους 5mm. 
 

8. ΒΡΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Γενικές διαστάσεις 
 
Ύψος: 1090 mm 
 
Πλάτος: 500 mm 
 
Η κατασκευή απαρτίζεται από τον κεντρικό σωλήνα, το μηχανισμό της βρύσης και ένα 
διακοσμητικό πάνελ σε σχήμα λουλουδιού. Ο κεντρικός σωλήνας διατομής Φ60mm, καταλήγει 
σε μεταλλικό χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm. Η στερέωση της βρύσης γίνεται μέσω του 
χαλυβδοελάσματος, το οποίο φέρει τέσσερις τρύπες Φ12mm για το βίδωμα αυτού σε μπετόν 
απευθείας ή πάκτωση σε χώμα με την βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό. 
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Στο άνω μέρος ο κεντρικός σωλήνας σχηματίζει καμπύλη 90ο και καταλήγει σε φλάντζα Φ200. 
Στην εμπρός πλευρά της φλάντζας βιδώνεται το διακοσμητικό πάνελ σχήματος λουλουδιού, 
διαστάσεων 465x500mm. Ο μηχανισμός της βρύσης αποτελείται από ρυθμιζόμενο έμβολο με 
ρυθμιζόμενη διάρκεια ροής και αυτόματου κλεισίματος. Αυτό επιτυγχάνεται με ειδικά 
σχεδιασμένο μηχανισμό ελατηρίου που βρίσκεται στο εσωτερικό της βρύσης. Η βρύση 
ενεργοποιείται με την πίεση του εμβόλου. 
 
Η παροχή του νερού γίνεται μέσω πλαστικού σωλήνα ύδρευσης, ο οποίος διέρχεται μέσα από 
τον κεντρικό σωλήνα της κατασκευής. 

Στο δάπεδο, εμπρός από την βρύση, στο σημείο ροής, υπάρχει σχάρα αποχέτευσης, διαστάσεων 
300 mm. πλάτος Χ 420 mm. μήκος. Κατασκευάζεται από λάμα 50Χ5 mm. γαλβανισμένη εν 
θερμώ. 
 
 

9. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΨΟΥΣ 1,00 Μ 
 
Η μεταλλική περίφραξη αποτελείται από ένα μεταλλικό τελάρο και από το πλέγμα. . Το τελάρο 
της περίφραξης είναι κατασκευασμένο από κοιλοδοκό 60x60 mm και εσωτερικά του τελάρου 
τοποθετείται πλέγμα από σύρμα 4 χιλιοστών και άνοιγμα ματιού 10x10 mm. Οι γενικές 
διαστάσεις της περίφραξής είναι 1,5 m μήκος και 1 m. ύψος. 
 
 

10. ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1,00 Μ 
 
Η μεταλλική πόρτα ακολουθεί την κατασκευή της περίφραξης είναι κατασκευασμένη από τα 
ίδια υλικά , φέρει όλα τα κατάλληλα υλικά και στοιχεία για την κατασκευή της ( μεντεσέδες , 
σύρτες ) και για την σύνδεση της με την περίφραξη . Οι γενικές διαστάσεις της πόρτας είναι 1 
m. μήκος και 1 m. ύψος. 
 
 

11. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
 
Η Πινακίδα εισόδου είναι ,σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, διαστάσεων 0,60m 
Χ 0,80m, από etalbond 3mm πάχους, με ψηφιακή εκτύπωση μιας όψης επί αυτοκόλλητης 
μεμβράνης. Κάθε πινακίδα θα είναι επιστρωμένη με αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική 
μεμβράνη (antigraffiti, τύπου 3M Protective Overlay Film), η οποία επιτρέπει τον καθαρισμό της 
πινακίδας από μαρκαδόρους, χρώματα σε σπρέι κ.λ.π. με τη χρήση κατάλληλων διαλυτικών 
χωρίς βλάβη του υποστρώματος. 
 
Οι πληροφορίες που απαιτείται να αναγράφονται είναι αυτές που ορίζονται από την 28492/ 
2009 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ’ αρ. 27934/ 2014 Υ.Α. και συγκεκριμένα: 

- οι ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά 
- απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς με εξαίρεση σκύλους - συνοδούς ατόμων με 

αναπηρία 
- τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 
- τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ 
- προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας 
- οι ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς 
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12. ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

Όργανο εκτάσεων, αερόβιας εκγύμνασης κάτω άκρων μέσης και πλάτης καθώς και βελτίωσης 
της λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται 
δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη, να γυμνάσει τους άνω κάτω μύες σε παράλληλες δοκούς 

Όργανο με ένα (1) κάθισμα, δύο (2) χειρολαβές και δύο (2) πετάλια για την εκγύμναση των 
άνω- κάτω άκρων και του κορμού ενός χρήστη. 
 
 

13. ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΟΔΙΩΝ 
Όργανο έκτασης ποδιών, εκγύμνασης και ενδυνάμωσης μυών κάτω άκρων, μέσης και 
κοιλιακών. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα σε καθούμενο 
χρήστη να εκτείνει τα πόδια του, με αντίβαρο το βάρος του σώματος. 
 
Όργανο με ένα (1) κάθισμα και δύο (2) πετάλια για την εκγύμναση των κάτω άκρων ενός 
χρήστη. 
 

14. ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ 
Όργανο stepper, αερόβιας γυμναστικής, βάδισης, βελτίωσης της λειτουργίας της καρδιάς και 
των πνευμόνων με εξάσκηση μυών κάτω άκρων, μέσης και κοιλιακών. Η άσκηση θα πρέπει να 
επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να συγχρονίσει την κίνηση των άνω και 
κάτω άκρων εν είδη βαδίσματος. 
 
Όργανο με δύο (2) πετάλια και δύο (2) χειρολαβές για αερόβια άσκηση ενός χρήστη. 
 

15. ΌΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ 
Όργανο βάδισης αέρος, αερόβιας εκγύμνασης όλων των μυών, βελτίωσης της λειτουργίας της 
καρδιάς και των πνευμόνων με εξάσκηση μυών κάτω άκρων. Η άσκηση θα πρέπει να 
επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να συγχρονίσει την κίνηση των κάτω άκρων 
εν είδη βαδίσματος. 
 

16. ΌΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩ 
Όργανο πάγκου κοιλιακών, εκγύμνασης μυών κοιλιακών, μέσης και πλάτης, βελτίωσης της 
λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη 
δυνατότητα στο χρήστη να ξαπλώσει στον πάγκο (επικλινές ή καμπύλο) και να ανυψώσει τον 
κορμό του. 
Όργανο με έναν (1) μεταλλικό πάγκο για ασκήσεις κοιλιακών ενός χρήστη. 
 
 

17. ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΝΟΖΥΓΟΥ 
 

Διαστάσεις 
Μήκος 5000mm 
Πλάτος 4800mm 
Ύψος 2600mm 
Χώρος ασφαλείας 96 m2 

 
Το σύστημα ζυγών άθλησης ενηλίκων αποτελείται από οκτώ μεταλλικούς στύλους, από 
κοιλοδοκό, διατομής 80Χ80 mm και πάχους 3,5 mm οι οποίοι αποτελούν τα υποστυλώματα της 
κατασκευής. 
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Μία οριζόντια σκαλιέρα ανάρτησης που αποτελείται από δύο παράλληλους οριζόντιους 
κοιλοδοκούς διατομής 60Χ40mm, οι οποίοι στηρίζονται σε τέσσερις στύλους αντίστοιχα. Στο 
μέσον του κάθε οριζόντιου κοιλοδοκού συνδέεται κατακόρυφος στύλος από σωλήνα Φ33mm. 
Ανάμεσα στους δύο αυτούς κοιλοδοκούς είναι κολλημένοι οριζόντιοι σωλήνες διατομής 
Φ48mm. 

Τρεις παράλληλες, οριζόντιες μπάρες σε ύψος 1200 mm. Οι τρεις παράλληλες μπάρες 
κατασκευάζονται από μεταλλική σωλήνα διατομής Φ48 mm. Οι δύο ακραίες στηρίζονται στο 
έδαφος με κατακόρυφη σωλήνα και σε ένα στύλο η κάθε μία. Η μεσαία στηρίζεται και στις δυο 
πλευρές σε κατακόρυφες σωλήνες. 
 
Εφτά μπάρες μονόζυγου από σωλήνα διατομής Φ48 mm με διαμορφωμένες φλάτζες στα άκρα 
τους για την στερέωσή τους στα κάθετα μεταλλικά υποστυλώματα σε θέσεις και ύψη 
κατάλληλα για να προσφέρουν διαφορετικούς τύπους άσκησης. 
 
Όλοι οι κατακόρυφοι μεταλλικοί στύλοι πακτώνονται στο έδαφος. 
Τα σύστημα ζυγών παραδίδεται βαμμένο (με ηλεκτροστατική βαφή) σε χρώμα επιλογής της 
Υπηρεσίας για προστασία από την διάβρωση. 
 
Το άνω άκρο των κοιλοδοκών ταπώνονται με πλαστική τάπα του εμπορίου. Η τάπα εφαρμόζει 
πλήρως στο κάθε άνοιγμα και δεν επιτρέπει την διείσδυση υγρασίας στο εσωτερικό. 

Οι κοχλιοί σύνδεσης και τα παξιμάδια είναι ασφαλείας οπωσδήποτε γαλβανιζέ. 
 

18. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM 100ΜΜ Γενικές διαστάσεις 
 
Μήκος: 500 mm 
 
Πλάτος: 500 mm 
 
Πάχος: 100 mm 
 
Τεχνική περιγραφή 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού 
και πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 
mm και θα έχει βάρος 65 kg/m2 περίπου. 
 
Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί 
ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο EPDM, ώστε να 
προσφέρεται η 
μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι 
δύο πλευρές θα έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου 
να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου 
θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης 
(2500mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης 
συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ71-3:2019 από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 
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Ακόμα, απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012, ISO 
22301:2012 & 
ISO 50001:2018, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού. Θα 
πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού: 

 Από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ71-3:2019, ή άλλο 
ισοδύναμο, όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος 
δαπέδου ασφαλείας, για την αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 
14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το 
σκοπό αυτό. 

 Από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13501-1, ή 
άλλο ισοδύναμο, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται τουλάχιστον στην 
κατηγορία Ε_fl. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος 
δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η 
οποία θα διασφαλίζει ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 
10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, η οποία θα έχει 
γίνει σε τουλάχιστον ένα πάχος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14877:2013 & ΕΝ 20105-
Α02, ή άλλα ισοδύναμα, η οποία θα διασφαλίζει ότι ο αποχρωματισμός του, λόγω των 
καιρικών συνθηκών, κατατάσσεται τουλάχιστον στη βαθμίδα 4, της κλίμακας του 
προτύπου. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος 
δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, ή άλλο ισοδύναμο, η 
οποία θα διασφαλίζει ότι η αντοχή του σε εφελκυσμό είναι τουλάχιστον 1Ν/mm2, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος 
δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13036-4:2011, ή άλλο ισοδύναμο, η 
οποία θα διασφαλίζει ότι η αντίστασή του σε ολισθηρότητα, είναι έως 60 PTV 
(PENDULUM TEST VALUE), από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από Αντίγραφο Φύλλου 
Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του 
δαπέδου, σχετικά με την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς 
Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει 
ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για 
το σκοπό αυτό. 

 
 

19. ΣΚΑΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Δημιουργία σκακιού εξωτερικού χώρου κατασκευασμένο από ακρυλικό δάπεδο διαστάσεων 
περίπου 4x4 m. 
 
Θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες: 
 

1. Εργασία καθαρισμού της ασφαλτικής υποδομής και απομάκρυνση κάθε ξένου 
αντικειμένου. 

 
2. Εργασία προεπάλειψης – στοκάρισμα της ασφαλτικής υποδομής σε δύο τουλάχιστον 

στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώματος εμπλουτισμένου με χαλαζιακή άμμο και 
απαλλαγμένου από άργιλο και τσιμέντο. Με τη συγκεκριμένη εργασία πετυχαίνουμε την 
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εξομάλυνση της επιφανείας υποδομής και τη συγκόλληση της τελικής επίστρωσης με 
την υποδομή. 

 
3. Εργασία επίστρωσης της τελικής επιφάνειας του ελαστικοσυνθετικού τάπητα με 

ακρυλική ρητίνη εμπλουτισμένη με πλαστικοποιητή και κατάλληλα αδρανή, σε τρείς (3) 
τουλάχιστον διασταυρούμενες στρώσεις συνολικής κατανάλωσης έως 2,5kg/m2. Το 
συνολικό πάχος του τάπητα θα είναι 2,5-3 mm. 

 
4. Εργασία γραμμογράφησης της τελικής επιφάνειας ώστε να δημιουργηθεί σκάκι 

εξωτερικού χώρου διαστάσεων περίπου 4x4 m 
 

 
20. ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Μήκος 2,60 m 

Πλάτος 1,30 m 

Ύψος 0,90 m 

 
 
Τραπέζι αντισφαίρισης εξωτερικού χώρου, με επιφάνεια από HPL πάχους τουλάχιστον 12 mm 
εξωτερικού χώρου και μεταλλικές βάσεις από κοιλοδοκό διατομής περίπου 50Χ50 χιλιοστά. Στο 
μέσο του τραπεζιού θα υπάρχει από ένα μεταλλικό φιλέ από ανοξείδωτη λαμαρίνα, ύψους 
περίπου 15εκ. 

21. ΤΡΙΛΙΖΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2Χ2 

Δημιουργία τρίλιζας διαστάσεων 2Χ2μ. κατασκευασμένη από ακρυλικό δάπεδο. Θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες: 

1. Εργασία καθαρισμού της ασφαλτικής υποδομής και απομάκρυνση κάθε ξένου 
αντικειμένου. 

 
2. Εργασία προεπάλειψης – στοκάρισμα της ασφαλτικής υποδομής σε δύο τουλάχιστον 

στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώματος εμπλουτισμένου με χαλαζιακή άμμο και 
απαλλαγμένου από άργιλο και τσιμέντο. Με τη συγκεκριμένη εργασία πετυχαίνουμε την 
εξομάλυνση της επιφανείας υποδομής και τη συγκόλληση της τελικής επίστρωσης με 
την υποδομή. 

 
3. Εργασία επίστρωσης της τελικής επιφάνειας του ελαστικοσυνθετικού τάπητα με 

ακρυλική ρητίνη εμπλουτισμένη με πλαστικοποιητή και κατάλληλα αδρανή, σε τρείς (3) 
τουλάχιστον διασταυρούμενες στρώσεις συνολικής κατανάλωσης έως 2,5kg/m2. Το 
συνολικό πάχος του τάπητα θα είναι 2,5-3 mm. 

4. Εργασία γραμμογράφησης της τελικής επιφάνειας ώστε να δημιουργηθεί τρίλιζα 
διαστάσεων 2Χ2μ. 

 
22.  ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΟΥΤΣΟ 

Δημιουργία επιδαπέδιου παιχνιδιού κουτσό κατασκευασμένο από ακρυλικό δάπεδο 
διαστάσεων περίπου 2x5 m . 
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Θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες: 
 

1. Εργασία καθαρισμού της ασφαλτικής υποδομής και απομάκρυνση κάθε ξένου 
αντικειμένου. 

 
2. Εργασία προεπάλειψης – στοκάρισμα της ασφαλτικής υποδομής σε δύο τουλάχιστον 

στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώματος εμπλουτισμένου με χαλαζιακή άμμο και 
απαλλαγμένου από άργιλο και τσιμέντο. Με τη συγκεκριμένη εργασία πετυχαίνουμε την 
εξομάλυνση της επιφανείας υποδομής και τη συγκόλληση της τελικής επίστρωσης με 
την υποδομή. 

 
3. Εργασία επίστρωσης της τελικής επιφάνειας του ελαστικοσυνθετικού τάπητα με 

ακρυλική ρητίνη εμπλουτισμένη με πλαστικοποιητή και κατάλληλα αδρανή, σε τρείς (3) 
τουλάχιστον διασταυρούμενες στρώσεις συνολικής κατανάλωσης έως 2,5kg/m2. Το 
συνολικό πάχος του τάπητα θα είναι 2,5-3 mm. 

 
4. Εργασία γραμμογράφησης της τελικής επιφάνειας ώστε να δημιουργηθεί επιδαπέδιο 

παιχνίδι κουτσό διαστάσεων περίπου 2x5 m. 
 

23. ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 

Σε αυτήν την ομάδα ανήκουν είδη δένδρων και θάμνων διαμορφωμένων σε δενδρύλλια γνωστά 
για την καλλωπιστική τους αξία και δοκιμασμένα για την αντοχή τους στις ιδιαίτερες συνθήκες 
του αστικού περιβάλλοντος . 
 

Πέραν των παραπάνω γενικών προδιαγραφών, τα ζητούμενα δένδρα : 
 

 Θα έχουν όρθιο και ευθυτενή κορμό χωρίς εμφανείς τομές , εκδορές , έλκη καρκινώματα 
ή άλλες αλλοιώσεις 

 Η κόμη τους θα είναι καλώς ανεπτυγμένη , καλώς διακλαδισμένη ( τουλάχιστον 3 κύριοι 
κλώνοι οι οποίοι θα εκφύονται σε ύψους άνω των 2 μέτρων ) και διαμορφωμένη με 
κλαδέματα αναλόγως της ηλικίας του είδος τους ,συμπαγής χωρίς κενά , ξερά κλαδιά ή 
χαλαρώσεις. 

 Θα έχουν διανύσει περίοδο σκληραγώγησης στο φυτώριο από την εξαγωγή τους από το 
έδαφος τουλάχιστον (12) μήνες πριν της παραδόσεως και θα έχουν διατηρηθεί σε 
φυσικές συνθήκες. 

 Το ύψος του κορμού θα μετριέται από το λαιμό του φυτού έως την έναρξη της κόμης 

 Η περίμετρος του κορμού θα μετριέται στα 80-100 εκ. από το λαιμό του φυτού. 
Στο άρθρο περιλαμβάνεται και η εργασία φύτευσης των δένδρων σε χώρους που θα υποδείξει η 
Υπηρεσία. 
 

24. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 

Άρδευση φυτών από παροχές, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-01-00, δηλαδή πότισμα των φυτών 
με λάστιχο κατάλληλης διατομής, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους. Στην προσφορά 
περιλαμβάνονται η προμήθεια των σωλήνων ποτίσματος από PVC, ανθεκτικών στην υπεριώδη 
ακτινοβολία, οι κατάλληλοι προγραμματιστές, οι εργασίες σύνδεσης των παροχών με το 
υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης και γενικότερα όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την έντεχνη και 
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σωστή λειτουργία του αρδευτικού συστήματος. 
 

25. ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ Τεχνική περιγραφή 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας, θα είναι ανθεκτικός στις υπεριώδης ακτινοβολίες, θα έχει αντοχή 
στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Θα διαθέτει σύστημα 
απορροής των υδάτων με εργοστασιακές οπές που έχει στο υπόστρωμά του, έτσι ώστε να μην 
λιμνάζουν τα νερά της βροχής. Θα διαθέτει υπόστρωμα από πολυπροπυλένιο, για μεγαλύτερη 
ασφάλεια και αντοχή. Θα διαθέτει τουλάχιστον δύο χρώματα και θα πλησιάζει το χρώμα του 
φυσικού χλοοτάπητα. Λόγω της πυκνότητας του χλοοτάπητα δεν απαιτείται πλήρωση με 
κόκκους ελαστικού ή χαλαζιακής άμμου. 
 
Ο χλοοτάπητας θα τοποθετείται στα μέρη που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία και θα 
διαμορφώνεται το έδαφος κατάλληλα ανά περίπτωση, ώστε η τοποθέτηση να είναι σταθερή, 
ασφαλής και να επιτυγχάνεται σωστή αποστράγγιση. 

O συνθετικός χλοοτάπητας να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 
Υλικό ίνας Ενδεικτικά μονόκλωνη ίνα πολυαιθυλενίου 

Τύπος ίνας 9.900 Dtex 

Ποιότητα ίνας Οικολογικό προϊόν, UV σταθερότητας 

Συνολικό ύψος 40mm περίπου 

Συνολικοί κόμποι (ανά m2) 18.900 

Συνολικό Βάρος 3.185gr/m2 

Διαπερατότητα νερού 60lt/m2 

Πλάτος ρολού 4,00m 

 
26. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

 
 Ηλιακό Φωτιστικό 
Το φωτιστικό σώμα LED θα είναι μέγιστης συνολικής ισχύος (LED + Driver) 50W 6000K 
±5%, θα είναι κατασκευασμένο από χυτό κράμα αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας 
για μέγιστη απαγωγή της θερμοκρασίας και ομαλότερη λειτουργία του φωτιστικού. Το 
φωτιστικό θα φέρει επώνυμες φωτεινές πηγές LED (Philips, Samsung, Bridgelux κλπ) με 
μονοκρυσταλλική απόδοση 19% υψηλής απόδοσης και το κάθε πάνελ θα φέρει 99 led τσιπς. 
Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 6000-6500k και 5000 lumen. Το φωτιστικό θα είναι 
αδιάβροχο IP65.lumen. 
 
Στην πίσω πλευρά του πάνελ από αυτή των φωτιστικών led υπάρχει ηλιακό πάνελ 10V 16W και 
μπαταρία 6.4V: 25000ΜΑΗ LiFEPO4 με χρόνο φόρτισης 7 ώρες. Το φωτιστικό παραδίδεται με 
τηλεχειριστήριο ώστε να ικανοποιούνται οι διαφορετικές απαιτήσεις του πελάτη. Η 
ενεργοποίηση του φωτιστικού γίνεται με την κίνηση στον χώρο μέσω φωτοκύτταρου(Ray 
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Sensor) ώστε να αποδίδει το 100% της φωτεινότητας ενώ σε φάση αδράνειας το φωτιστικό 
αποδίδει 50% της φωτεινότητας. Μέσω του τηλεχειριστήριου δίδεται η επιλογή χρονόμετρου – 
ενεργοποίησης / απενεργοποίησης- αυτόματης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 
(φωτοκύτταρο). Το φωτιστικό έχει μήκος 50cm πλάτος 22cm και ύψος 4,5cm. 
 
Ιστός 
 
Ο ιστός του φωτιστικού θα κατασκευάζεται από χαλύβδινη σωλήνα διαμέτρου Φ89mm 
τουλάχιστον, με πάχος τοιχώματος 3mm τουλάχιστον και θα έχει ύψος 3,5m. Στη βάση, θα 
φέρει χαλύβδινη λάμα διαστάσεων 300X300mm και πάχος 10mm, για τη σωστή και ορθή 
αγκύρωσή του στο έδαφος. 

Στο επάνω μέρος του ιστού προσαρμόζεται κατάλληλα, χαλύβδινος σωλήνας Φ60, υπό κλίση 
100ο, για τη σωστή ανάρτηση του φωτιστικό σώματος. 
 
Η όλη κατασκευή θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ και βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή 
φούρνου χρώματος RAL 6009 (βαθύ πράσινο). 

Στην προμήθεια του ιστού περιλαμβάνεται και η βάση πάκτωσης, η οποία κατασκευάζεται με 4 
γαλβανισμένα εν θερμώ αγκύρια διαμέτρου Φ16. 

 
27. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

 
Περιλαμβάνεται επιτόπιος έλεγχος της κατάστασης του χώρου, του εξοπλισμού, των 
επιφανειών πτώσης και της οργάνωσης της παιδικής χαράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων. Επιθεωρούνται τα 
πιστοποιητικά των οργάνων της παιδικής χαράς και των επιφανειών πτώσης. Επίσης, 
ελέγχονται οι εγκαταστάσεις των οργάνων. 
 
Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου ή/και Πιστοποιητικού του άρθρου 4, παρ. 3 της υπ’αριθ.28492/ 
2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009) για την παιδική χαρά. 

Περιλαμβάνεται η σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου βάσει των αποτελεσμάτων της Αρχικής 
Επιθεώρησης, στην οποία θα περιγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία που προκύπτουν από τον 
διενεργηθέντα έλεγχο, τις μη συμμορφώσεις και ελλείψεις της παιδικής χαράς και τις 
απαιτούμενες τροποποιήσεις-παρεμβάσεις ώστε να είναι δυνατή η πιστοποίησή της. 
 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν ο εξοπλισμός των παιδικών χαρών και 
συγκεκριμένα, τα όργανα, και οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ασφαλείας EN1176:2017 για τα παιχνίδια Παιδικών Χαρών και EN 1177:2018 
και ΕΝ 71-3 για τις επιφάνειες πτώσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 28492/11-
5-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009)- η οποία συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 48165/30-07-2009 (ΦΕΚ Β' 1690/17-08-2009), 15693/18-
04-2013 (ΦΕΚ Β 1096/02-05- 2013) και 27934/11-07-2014 (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014) 
Υπουργικές Αποφάσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την 
υλοποίηση του έργου «(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ (ΠΕ ΧΑΡΑΥΓΗ)» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. 
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«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) για λογαριασμό του Δήμου Αχαρνών 
(ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ). 
Συγκεκριμένα, για την ωρίμανση και υλοποίηση του «ΕΡΓΟΥ», ο Δήμος Αχαρνών μεταβιβάζει δια 
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης την αρμοδιότητα στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Α.Ε.»  
α) για την διεξαγωγή του διαγωνισμού για το έργο «(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ (ΠΕ ΧΑΡΑΥΓΗ)» σύμφωνα με 
τον ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο  
γ) για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου (παραλαβή της προμήθειας και 
εγκατάσταση) και  
δ) για την παραλαβή του έργου και την άρτια και εμπρόθεσμη παράδοσή του στον Δήμο 
Αχαρνών. 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει: 

 Να εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του παρόντος έργου. 
 Να διεξάγει τον διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης. 
 Να υπογράψει δια του αρμόδιου οργάνου της την σύμβαση με τον ανάδοχο. 
 Να παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου. 
 Να παραλάβει το έργο και να παραδώσει έγκαιρα το φυσικό αντικείμενο της 

παρούσας στον Κύριο του Έργου. 
 Να παρέχει κάθε αναγκαίο μέτρο που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη εκτέλεση του 

αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης. 
 Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση στους αντισυμβαλλόμενους και στους 

εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς, όποτε αυτό του ζητηθεί. 
 Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο. 
 Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, στις 
προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται , καθώς και την παροχή υπηρεσιών από 
τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την 
υλοποίηση του έργου. 

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

 Να ορίσει τον εκπρόσωπο του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 9. 

 Να παρέχει Γραμματειακή Υποστήριξη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από 
υπάλληλό του. 

 Να αποστέλλει στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών του Δήμου Αχαρνών κάθε 
πιστοποίηση δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση του ιδίου με 
επισυναπτόμενα τα τιμολόγια και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το 
νόμο, σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι 
διαδικασίες πληρωμής. 

 
Β. Ο Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει: 

 Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το 
επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της 
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παρούσας Σύμβασης. 
 Να ορίσει δύο εκπροσώπους του με τον αναπληρωτή τους στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του άρθρου 9. 
 Την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πληρωμή του οικονομικού αντικειμένου της 

παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

5. Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 266.414,00 
€ (διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες και τετρακόσια δεκατέσσερα ευρώ), στο οποίο 
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, και αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

6. Ειδικότερα, το έργο θα υλοποιηθεί με την χρηματική συνεισφορά του Δήμου Αχαρνών 
ύψους 266.414,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί. 

7. Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

8. Στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνονται: 
Α. Ποσό 266.414,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (214.850,00+51.564,00) για την 
υλοποίηση του έργου «(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ (ΠΕ ΧΑΡΑΥΓΗ)»  

  
 
Β. Ποσό 32.000,00 € για τις λειτουργικές δαπάνες της προγραμματικής σύμβασης. 

3. Η καταβολή του τιμήματος για την σύμβαση που θα αναθέσει o Φορέας Υλοποίησης, θα 
πραγματοποιείται από τον Κύριο του Έργου προς τον ανάδοχο κατόπιν υποβολής των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά τιμολόγιο/λογαριασμό, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στη σύμβαση μελέτης και τη σύμβαση έργου, και, ειδικά για την τελική 
πληρωμή του εκάστοτε αναδόχου, υποβολής του πρωτόκολλου παραλαβής του Φορέα 
Υλοποίησης. 

4. Η καταβολή του υπ’ αριθμ. Β ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στο όνομα του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» ως κάτωθι: 
 

Α ΣΤΑΔΙΟ: Οργάνωση και προετοιμασία των τευχών των διγωνισμών, επί του συνολικού 
προϋπολογισμού 
  
Β ΣΤΑΔΙΟ: Δημοπράτηση των έργων και συμβασιοποίηση, 20% επί του συνολικού 
προϋπολογισμού 
 
Γ ΣΤΑΔΙΟ: Επίβλεψη κατασκευής των έργων 60% επί του συνολικού προϋπολογισμού 
 
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 
υπερβαίνουν το ποσό του προϋπολογισμού της προγραμματικής σύμβασης, χωρίς προηγούμενη 
έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

5. Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. 
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6. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό των 
εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε 
υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος του Δήμου Αχαρνών για τη χρηματοδότηση 
του έργου. 

 
7. Ο Δήμος Αχαρνών δεν ευθύνεται έναντι άλλων προσώπων που δύνανται να εγείρουν 

αξιώσεις από τον Φορέα Υλοποίησης. 

8. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει την ευθύνη για 
τις διαδικασίες ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του έργου, με δικές του δαπάνες 
και ευθύνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

4. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της 
ορίζεται έως δώδεκα (12) μήνες. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) 
επιπλέον έτος με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης του άρθρου 9. 

 
5. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 
 

6. 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. 

 
ΆΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 
 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. είναι η μόνη υπεύθυνη έναντι των όποιων αξιώσεων 
τρίτων, για τη μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης. 
 

Ο Δήμος Αχαρνών είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α., 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. 
 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας 
του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση του 
έργου και την από αυτόν απορρόφηση των πιστώσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 9: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
 
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι:  
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α) δύο (2) στελέχη του Δήμου Αχαρνών με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών ,  
β) ένα (1) στέλεχος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 

Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. 
 

8. 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, παραλαμβάνει το φυσικό 
αντικείμενο και γνωμοδοτεί δεσμευτικά 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 πορεία υλοποίησης της μελέτης. 
 
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στην Οικονομική Επιτροπή για την ανάγκη τροποποίησης 

των όρων της προγραμματικής σύμβασης. 
 

9. 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. 

 
10. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα 

όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της. 
 

11. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. ή 
στα γραφεία του Δήμου Αχαρνών όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της ή 
με τηλεδιάσκεψη. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των παρόντων μελών της 

 

12. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των 
σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

3. 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. 

 

4. Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης 
δεν επιτρέπονται. 

 



Σελίδα 61 από 99 
 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 
 

3. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
4. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, 

παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των 
συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη 
περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική 
ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που 
προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής 
συμβάσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 : 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 14 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

12. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης ή επέκτασή της, λόγω ανάγκης 
εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που 
υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη 
περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά και στη 
συνέχεια υποβάλλουν την απόφασή τους για έγκριση στα αρμόδια συλλογικά όργανα 
των αντισυμβαλλομένων. 

13. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη 
υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων 
προς την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η 
σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
παραίτηση των συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις 
τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από 
την παρούσα. 

14. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από 
οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να 
καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά τους. 

15. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού 
αντικειμένου της σύμβασης που θα ανατίθεται κατά περίπτωση και θα αναλαμβάνει η 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε., πάνω από 30 εργάσιμες μέρες από τους χρόνους που 
τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. να 
καταβάλλει για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι και 30 ημέρες, ποινική 
ρήτρα ίση με το δύο τοις χιλίοις (2‰) της συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού 
ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 6% της συμβατικής αμοιβής αυτού. 

16. Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και 
καταβολής των αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις 
χρηματοδοτήσεις όπως ορίσθηκαν κατά συγκεκριμένες φάσεις (άρθρο 4 της παρούσας 
Σύμβασης). Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής 30 ημερών μετά την έγκριση 
πληρωμής 

17. από την Κοινή Επιτροπή (Κ.Ε.), αποτελεί αιτία για αναστολή εργασιών και καταβολή 
τόκων υπερημερίας με ημερομηνία έναρξης 60 ημέρες μετά την εγκριτική απόφαση 
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πληρωμής από την Κ.Ε. της σύμβασης. Κατά την περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως, 
χορηγείται ισόχρονη παράταση στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

18. Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της σύμβασης αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε., για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές 
ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα. 

19. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. είναι 
υποχρεωμένη να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο 
αντικείμενο που έχει αναλάβει, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου 
Αχαρνών. 

20. Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση και 
καταβολή των αναγκαίων πόρων υποχρεούται να της καταβάλει το ποσό που 
αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη 
καταβάλλει. 

21. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της η συλλογή και 
επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω γίνεται σύμφωνα με τη 
σχετική ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, ως κάθε φορά ισχύει. 

22. Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του 
συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το 
οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης 
ειδοποίησης. 

 
 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη 
των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε 
κάθε συμβαλλόμενος από δύο (2). 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 

   
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
Α. Ποσό 266.414,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (214.850,00+51.564,00) για την 
υλοποίηση 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ 
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ (ΠΕ ΧΑΡΑΥΓΗ) 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟ- 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤ’ 

ΑΡΘΡΟ 100 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 
3852/2010 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 214.850,00 € 32.000 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
298.414,00 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- 
ΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙ- 
ΑΚΥΡΗΞΗΣ 

 
* 

           

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   * *          

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ     *         

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ     * * * * * * * *  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ            * * 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ       Αχαρνές: 22.12.2022  
 
                                                                                    Προς: 
                                                    Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής 
                                                                       
 
 
    Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  (ΕΡΓΟ) 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

 
κ. Πρόεδρε, 

Σας υποβάλλω σχέδιο Προγραμματικής Συμφωνίας του Δήμου Αχαρνών με τον ΑΟΤΑ 
«Αναπτυξιακή Αχαρνών Μονοπρόσωπη Α.Ε» για την υλοπο΄πιηση του έργου του 
θιέματος. 

Με εκτίμηση 
Ο Ειδικό Σύμβουλος 

Νικόλαος Γεωργακόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός MSc 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και 

του άρθρου 12 του ν.4412/2016 Μεταξύ 

Του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Και της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ : 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 12 του ν. 4412/2016  

Μεταξύ 

Του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

και του Α.Ο.Τ.Α. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 

31ο ΘΕΜΑ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
(ΕΡΓΟ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΟΔΩΝ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
 
Στις Αχαρνές σήμερα   __/12/2022, ημέρα _____________ οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
 

5. O Δήμος Αχαρνών (Ο.Τ.Α. A΄ βαθμου), που εδρευει στις Αχαρνες και εκπροσωπειται 
νόμιμα από το Δήμαρχο , Σπυρίδωνα Βρεττό. 

6. Ο Α.Ο.Τ.A «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» (με αριθμό ΓΕΜΗ 159170601000, ο οποίος 
εδρεύει στις Αχαρνές και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, 
Ιωάννη Μίχα. 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
Α. Την κείμενη εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 
 

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 
100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 179 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 
Α΄/19.07.2018) «Μεταρρυθμιση του θεσμικου πλαισιου της Τοπικης Αυτοδιοικησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

2. Των άρθρων 11 και 12 του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147 Α΄/8-08- 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

3. Του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών 
θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου 
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του Άρθρου 40 περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής 
Επιτροπής ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α’ βαθμού. 

4. Του Νομου 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄ /11-03-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

5. Την αριθ. πρωτ. 32287/32/1-11-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την σύνταξη 
προγραμματικών συμβάσεων. 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 37260/16-6-2020 Εγκύκλιο 200 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα 
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 
Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 
Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)». 

7. Τον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αχαρνών. 
8. Την υπ’ αριθμ. 421/2021 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
9. Την υπ’ αριθμ. 45/2021 Πράξη Επιτρόπου Π.Ε. Φθιώτιδας περί ενδουπηρεσιακών (in 

house) αναθέσεων. 
 

Β. Τα ακόλουθα στοιχεία: 
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17. Την από 27-04-2021 σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και το Διακριτικό Τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Α.Ε.» (Αρ. ΓΕΜΗ 159170601000). 

18. Το γεγονός ότι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο 
Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων. 

19. Τον εγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμό Λειτουργίας του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.». 

20. Το υπ’ αριθμ. 12/2021 πρακτικό του Δ.Σ. της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε., με το οποίο 
εγκρίθηκε η σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την πλήρωση της θέσης 
Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως ο νόμος προβλέπει. 

21. Την υπ. Αριθμ. 71Α/2021 απόφαση του Δ.Σ. της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» . με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας και ορίστηκε εκπρόσωπος του στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης. 

22. Την υπ. Αριθμ. 621/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης και ορίστηκε εκπρόσωπος του στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης . 

23. Την υπ. Αριθμ. Α-1142 /2021 (ΑΔΑ 6ΖΝΔΩΨ8-Φ0Α) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
Δήμου Αχαρνών. 

24. Το γεγονός ότι η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική 
Υπηρεσία και Υπηρεσία Οικονομικών και Προμηθειών και έχουν καθοριστεί 
γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα και επιτροπές. 

 
Γ. Και επειδή: 
 
(α) Με το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Προγραμμα Καλλικρατης» (Α΄87), οπως αυτο εχει τροποποιηθει 
και ισχύει, θεσμοθετείται η συνεργασία, βάσει «προγραμματικής σύμβασης», μεταξύ δημόσιων 
φορέων, όπως είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τους φορείς των παραγράφων 
1,2,3,4 και 5 του αρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄147) (βλ. Ε.Σ. Τμ. Μειζ.- Επταμ. Συν. 
116/2020), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», 
η οποία αποτελεί 
εταιρεία ειδικού σκοπού – Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την έννοια του 
άρθρου 2 του ν.4674/2020, που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος συμπράττοντας 
από κοινού με τους ΟΤΑ – μέλη της ή και με άλλους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής 
πολιτικής στην ελληνική επικράτεια, όπως ο σκοπός αυτός αναλύεται στο άρθρο 4 του 
καταστατικού της. Εξάλλου, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας κατέχει 
ΟΤΑ Α΄ Βαθμου, ενω το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από την γενική 
συνέλευση των μετόχων, ήτοι από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως εκ τούτου συνιστά 
αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4412/2016, δύναται δε, σύμφωνα 
με το άρθρο 2 παρ.3 εδ.γ΄του ν.4674/2020, να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις με 
Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, Περαιτέρω, με την ως άνω διάταξη του άρθρου 100 του 
ν.3852/2010 καθορίζεται το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο κάθε προγραμματικής σύμβασης, 
ούτως ώστε από αυτήν να παράγεται πραγματική και όχι κατ’ επίφαση δέσμευση των μερών 
και να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εκτέλεσή της. Σύμφωνα δε, με το άρθρο 12 παρ. 4 του 
ν.4412/2016, οι ως άνω προγραμματικές συμβάσεις, όταν πράγματι αφορούν στη συνεργασία 
μεταξύ δημόσιων φορέων, με σκοπό την από κοινού εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου. 

(β) Στο καθορίζομενο, με την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του ν.3852/2010, όπως έχει 
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τροποποιηθεί και ισχύει, ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο των προγραμματικών συμβάσεων 
περιλαμβάνεται α. το αντικείμενο της σύμβασης, το συγκεκριμένο έργο δηλαδή που θα 
παραχθεί, καθώς και ο σκοπός του β. ο προϋπολογισμός της σύμβασης και οι πόροι από τους 
οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις γ. τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων δ. η διάρκεια της σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης της ε. το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του στ. οι 
ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης και ζ. ο τρόπος 
κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών 
εξόδων, καθώς και οι λεπτομέρειες καταβολής τους. 

(γ) Κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, όπως αυτές ισχύουν «Μία σύμβαση, η 
οποία συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών, δεν εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω 
προϋποθέσεις: α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου έλεγχο 
ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών, β) περισσότερο από το 80% των 
δραστηριοτήτων του ελεγχομένου νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή, και γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή 
ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών 
συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας 
που απαιτούνται διατάξεις νόμου και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο 
νομικό πρόσωπο. Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί νομικού προσώπου 
ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της κατά την έννοια της περίπτωσης α` του 
πρώτου εδαφίου, όταν ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο 
και στις σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Ο έλεγχος μπορεί, επίσης, 
να ασκείται από άλλο νομικό πρόσωπο που ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο από την αναθέτουσα 
αρχή». 

(δ) Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» έχει 
εγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμό Λειτουργίας και συγκροτημένα 
γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα και επιτροπές. Ο Οργανισμός διαρθρώνεται σε τρεις (3) 
διευθύνσεις α) Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης και Συγχρηματοδοτούμενων έργων με 
τμήματα ι. οικονομικού/λογιστηρίου ιι. Προμηθειών, προγραμματισμού και διοίκησης ιιι. 
Προβολής και συνεργασιών iv. Αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας. β) Διεύθυνση επιχειρησιακού 
σχεδιασμού με τμήματα ι. συμβουλευτικής και καινοτομίας ιι. Παροχής υπηρεσιών γ) Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών με τμήματα ι. μελετών ιι. Έργων ιιι. Υπηρεσιών και ένα (1) Αυτοτελές 
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης. Επίσης, με τον ΟΕΥ έχουν εγκριθεί και λειτουργούν τρεις (3) 
επιτροπές και συγκεκριμένα ι. Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών/ προμηθειών/ έργων/ 
μελετών ιι. Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ιιι. Επιτροπή αξιολόγησης προσωπικού. O 
Οργανισμός διαθέτει άρτια στελέχωση στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την Επιχειρησιακή 
Ικανότητα Ωρίμανσης και Υλοποίησης «Έργων», καθώς και των επιμέρους Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Γραφείων βάσει του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας, Οργανογράμματος και Κανονισμού Προμηθειών & Υπηρεσιών της 
Εταιρείας. 
 
(ε) Ο Δήμος Αχαρνών συμβάλλεται με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, με σκοπό την υποστήριξη στη λειτουργία της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τελικό στόχο την επιτυχή υλοποίηση μέρους του 
τρέχοντος Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για τα έτη 2023. 
 
(ζ) Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 100 του Ν.3852/2010,12, του Ν.4412/2016 και των άρθρων 2-4 του 
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Ν.4674/2020 όπως ισχύουν. Οι διατάξεις αυτές καθιερώνουν οριζόντια συνεργασία μεταξύ 
αναθετουσών αρχών με κοινό στόχο την ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που 
αλληλοκαλύπτεται, γεωγραφικής περιοχής ευθύνης τους και με σκοπό την επίτευξη της 
τεχνικής επάρκειας για την σύναψη και εκτέλεση των ως άνω αναφερομένων έργων. 
 
(η) Εκ των ανωτέρω αναφερομένων, συνεπάγεται ότι πληρούνται σωρευτικά και οι τρεις (3) 
προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και δη, το άρθρο 12 παρ. 1 του ν.4412/2016 (ενδουπηρεσιακές 
/ inhouse προγραμματικές συμβάσεις) , αφ’ ης στιγμής α) η αναθέτουσα αρχή (Δήμος Αχαρνών) 
ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α.) έλεγχο 
ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών, β) περισσότερο από το 80% των 
δραστηριοτήτων του ελεγχομένου νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή, και γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή 
ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο. Τέλος, η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Α.Ε» δεν έχει αναλάβει από τη σύστασή της και εντεύθεν ουδεμία εργασία/ έργο για 
λογαριασμό ιδιωτών, αλλά και στην περίπτωση που εκείνη υποχρεούται να προστρέξει στις 
υπηρεσίες ιδιωτών εφαρμόζει απολύτως το νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ήτοι τον 
ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Αχαρνών και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.- 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ προβαίνουν κατά τα 
ανωτέρω προβλεπόμενα στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει: 

 Προοίμιο 

 Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

 Περιοχή Εκτέλεσης του Έργου 

 Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης 

 Φορέας Διοικητικής υποστήριξης και επίβλεψης του έργου 

 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών 

 Λοιπές Ευθύνες 

 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

 Αντισυμβατική συμπεριφορά- συνέπειες 

 Τελικές Διατάξεις 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
Κατά την προηγούμενη δεκαετία και παρούσας της οικονομικής κρίσης, η στόχευση του Δήμου 
Αχαρνών ήταν η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες του στο επίπεδο της 
καθημερινότητας και η στήριξη των κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων, σε συνθήκες έντονης 
οικονομικής περιθωριοποίησης αλλά και μείωσης των πόρων του Δήμου τόσο λόγω της 
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μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας, όσο και της μείωσης των Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων. 

Οι τάσεις βελτίωσης της γενικότερης οικονομικής δραστηριότητας μετά το 2018, οι οποίες 
ενισχύθηκαν το 2019 και αναμένεται να βαίνουν ανοδικά μελλοντικά σε συνδυασμό με τις 
προοπτικές που δημιουργούνται για την ευρύτερη περιοχή του Βορειοανατολικού Τομέα της 
Αττικής από τις επενδύσεις στην περιοχή, διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τον Δήμο 
ώστε, χωρίς να υστερήσει στις βασικές του υποχρεώσεις, να εγκαταστήσει ένα πλαίσιο 
οργάνωσης που θα του επιτρέψει, σε ορίζοντα δεκαετίας, να κάνει τη μετάβαση σε ένα 
σύγχρονο, αποτελεσματικό Δήμο με κοινωνικό πρόσωπο, προς όφελος των δημοτών του για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ο ορεινός όγκος της Πάρνηθας, αλλά και οι επενδύσεις στο 
Τατόι, συμβάλλουν στην οικονομική και επιχειρηματική αναβάθμιση του Δήμου, υπό την 
προϋπόθεση της αποτελεσματικής προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της 
περιοχής και της διάχυσης των ωφελειών οριζόντια και κάθετα στον κοινωνικό ιστό και για το 
σύνολο των πολιτών του Δήμου Αχαρνών. 

Παράλληλα, δέον είναι να υπογραμμισθεί ο ενδοδημοτικός κοινωνικός πλουραλισμός και η 
οικονομική ανισότητα, στοιχεία που αποτελούν μείζονα πρόκληση για την επόμενη ημέρα του 
Δήμου Αχαρνών. 

Συγκεκριμένα και, με δεδομένα τα ως άνω αναφερόμενα, η Δημοτική Αρχή επιδιώκει να 
υλοποιήσει ένα ενιαίο σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης της Πόλης. 

Με γνώμονα την αναβάθμιση και ενίσχυση των υποδομών του Δήμου, βασική κατεύθυνση την 
προστασία και διάσωση της πολιτιστικής και οικιστικής παράδοσης και βασικούς πυλώνες τις 
καινοτόμες και αναπτυξιακές δράσεις, ο Δήμος Αχαρνών έχει άμεση ανάγκη να προχωρήσει με 
ταχύτητα στην υλοποίηση έργων, των οποίων η χρηματοδότηση έχει ενταχθεί σε διάφορα 
προγράμματα. 
Ωστόσο, η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, ελέω της οικονομικής κρίσης και των 
μνημονιακών δεσμεύσεων, καθιστά απαραίτητη την συνδρομή της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Α.Ε. στην υλοποίηση μέρους του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αχαρνών. Αναλυτικότερα, 
υφίσταται η αναγκαιότητα υλοποίησης του κάτωθι έργου, το οποίο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα του Δήμου Αχαρνών:  
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
Α.Ο.Τ.Α., ΑΡ. ΓΕΜΗ 159170601000 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  12/2022 
Εργο: 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Πλατεία Αγίου Νικολάου και οι οδοί Καποδιστρίου, Παπαδημητρίου και Σακελλαρίου 
αποτελούν τμήμα του ενοποιημένου  κεντρικού και πολυσύχναστου δικτύου πεζοδρόμων  του 
Δήμου . 
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Η  προτεινόμενη πρόταση για τον Δήμο Αχαρνών αφορά την ανακατασκευή και βελτίωση τους, 
ώστε η αναβάθμισή τους να επιφέρει πολλά και πολλαπλασιαστικά οφέλη.  

Σκοπιμότητα της Μελέτης - Σχεδιαστική Φιλοσοφία 
 
Η βασική σχεδιαστική φιλοσοφία για την ανακατασκευή και βελτίωση αυτών των τμημάτων 
αποσκοπεί στη διαμόρφωση ένας πιο φιλικού, λειτουργικού δικτύου κοιν’οχρηστων χώρων και 
πεζοδρόμων, μέσα από τον πράσινο σχεδιασμό και την εισαγωγή νεωτεριστικών στοιχείων. 
Στην επαναπροσέγγιση αυτή της περιοχής επέμβασης προσπαθούμε να προάγουμε τη 
μεταβλητότητα των χώρων και την πολλαπλότητα των χρήσεων που απαιτούνται σε έναν 
αστικό χώρο. Διατηρούμε τα φυσικά στοιχεία των οδών και επιδιώκουμε να τα αναδείξουμε με 
έναν πιο νεωτεριστικό και χρηστικό τρόπο. Στο σχεδιασμό επιδιώκουμε να προάγουμε το 
φυσικό τοπίο, χρησιμοποιούμε τη βλάστηση σε μικρά παρτέρια ως μέσο πλαισίωσης και 
ανάδειξης των χώρων τους και χειριζόμαστε την ανακατασκευή και βελτίωση και εν τέλει 
αναβάθμιση τους  ως μικρής κλίμακας επιμέρους χώρους διαβαθμισμένης κλίμακας 
στοχευμένους στις ανάγκες και το τοπικό ύφος της περιοχής μελέτης. 
 
 
Σχεδιαστικά, επιδιώκουμε να διατηρήσουμε τα επίπεδα όπως διαμορφώνονται σήμερα στο 
δίκτυο των πεζοδρόμων τα οποία αναδεικνύονται και καθίστανται πιο σαφή. Επιμερίζουμε τους 
χώρους οι οποίοι συνδέονται με πρωτεύοντες και δευτερεύοντες άξονες κίνησης, ενώ οι άξονες 
αυτοί διευθετούνται και με τη χρήση της βλάστησης, με μικρά παρτέρια. 
 
Κατά μήκος του δικτύου γίνεται αποξήλωση των δαπέδων, με εν μέρει διευθέτηση και 
ομογενοποίησή τους και αποκατάσταση τους με νέα βιοκλιματικά υλικά. Δημιουργούνται 
εσοχές που ορίζονται ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και δημιουργούνται νέες θέσεις για 
τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού με εγκατάσταση νέων ιστών και φωτιστικών σωμάτων. Όλη το 
δίκτυο φυτεύεται με φυτικό υλικό (δένδρα και θάμνους). 
 
Θεωρούμε ότι οι μελέτες σύγχρονων έργων θα πρέπει να στοχεύουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Στην παρούσα μελέτη, η κατεύθυνση του μέγιστου οικολογικού κέρδους 
αναδεικνύεται ως κυρίαρχη και διερευνώνται όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες εξοικονόμησης 
ενέργειας και πόρων. Με βάση αυτό το σκεπτικό, έγινε η προσπάθεια σε δύο βασικές 
κατευθύνσεις – αυτή την υλικών και εκείνη των εργασιών. 
 
Όσον αφορά στα υλικά που προτείνονται για το σύνολο των διαμορφώσεων, είτε αυτές 
αφορούν πεζοδρόμια και τους δρόμους, είτε αφορούν στις πιο ελεύθερες διαμορφώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των δομικών υλικών, τη βλάστηση και τον αστικό εξοπλισμό του  ίδιου 
του χώρου, αυτά διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην τροποποίηση των όρων του 
μικροκλίματος και της θερμικής άνεσης, ανάλογα με τον προσανατολισμό του εξεταζόμενου 
χώρου, και χρησιμεύουν για τη συλλογή, την αποθήκευση, την αντανάκλαση και τη διάχυση της 
θερμότητας. Το γεγονός αυτό, κάνει επιτακτική την ανάγκη για βελτιστοποίηση των θερμικών 
χαρακτηριστικών των υλικών, επικεντρώνοντας τη μελέτη στη θερινή περίοδο λόγω της 
αυξημένης έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας και των εξωτερικών θερμοκρασιών. 
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Η επιλογή των υλικών δαπεδόστρωσης είναι πολύ σημαντική, καθώς προσδιορίζονται σε 
μεγάλο βαθμό οι συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης. Ανοιχτόχρωμες επιφάνειες 
απορροφούν μικρό ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, καθώς αντανακλούν το 
μεγαλύτερο μέρος και επομένως οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μικρότερες, 
συμβάλλοντας στη μείωση της υπερθέρμανσης του γύρω χώρου και των παράπλευρων κτιρίων, 
σημαντικός παράγοντας κατά τη θερινή περίοδο. ΄Δροσερα’ υλικα θεωρουνται αυτα με ελαφρια 
χρώματα και υψηλή θερμική ικανότητα και συνίσταται για την εξεταζόμενη περιοχή. Η χρήση 
πολύ ανοιχτών χρωμάτων αποφεύγεται, καθώς η μεγάλη ανακλαστικότητα των υλικών 
δύναται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα θάμβωσης για τους χρήστες κατά τη διάρκεια 
της ημέρας και διεποχικά.  
Τα σκληρά υλικά έχουν αντικατασταθεί με τα φιλικότερα προς το περιβάλλον αντίστοιχα. 
Αναλυτικότερα, όλες οι επιστρώσεις πεζοδρομίων προτείνονται με υλικά τα οποία 
τοποθετούνται με εγκιβωτισμό πάνω σε άμμο θαλάσσης ώστε να απορρέουν τα όμβρια ύδατα 
προς τον υδροφόρο ορίζονται και να μην κατευθύνονται προς τα δίκτυα συλλογής των 
ομβρίων. 
Σε ορισμένους υπαίθριους χώρους στάθμευσης προτείνεται η χρήση παρόμοιων υλικών, καθώς 
παρουσιάζουν τη μικρότερη διακύμανση θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας (από άλλα 
συνήθη δομικά υλικά), ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η κατά τόπους βλάστηση 
ανάμεσά τους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία διαπερατών επιφανειών. Συμβάλλει, επίσης, σε 
μειωμένη ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος προς τον άνθρωπο, μειώνοντας αρκετά τις 
συνθήκες θερμικής δυσφορίας και σε συνδυασμό με τη χρήση βλάστησης, ο χώρος 
προστατεύεται επαρκώς από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία.  
Τέλος, η επιλογή των υλικών αλλά και των χρωματισμών του εξοπλισμού των χώρων επηρεάζει 
και την οπτική άνεση, παράλληλα με την θερμική. 
Επισημαίνεται επίσης, ότι από την πρόταση παρέμβασης στο σύνολό της δεν επηρεάζονται τα   
γεωμετρικά   χαρακτηριστικά   των   όμορων   οδών,   ενώ   τα   επίπεδα   διαμορφώθηκαν στη 
βάση του υφιστάμενου δικτύου οδών. 
 
Χαρακτήρας επεμβάσεων 
Σχεδιασμός αστικού χώρου για : 

 Βελτίωση του θερμικού ισοζυγίου της περιοχής κατά τη θερινή περίοδο 

 Βελτίωση του ισοζυγίου επιφανειών υπαίθριων χώρων  

 Ορθολογική διαχείριση των κλιματικών χαρακτηριστικών 

 Ορθολογική αξιοποίηση της τοπογραφίας και του φυσικού ανάγλυφου 

 Ορθολογική επιλογή των ειδών της φύτευσης 

 Ορθολογική διαχείρισης της απαιτούμενης ενέργειας για τον φωτισμό  
 
Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην βελτίωση του μικροκλίματος μέσω : 

 Μείωσης των σκληρών επιφανειών εδαφοκάλυψης και αντικατάσταση με υλικά που 
έχουν χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη βελτίωση του μικροκλίματος 

 Χρήση υλικών με μειωμένο δείκτη αντανάκλασης 

 Χρήση υλικών που περιορίζουν τους ρύπους 



Σελίδα 72 από 99 
 

 Αύξηση σκίασης 

 Αύξησης της έκτασης πρασίνου 

 Βελτίωση του οδοφωτισμού 

Προβλεπόμενες εργασίες 
 
Συνοπτικά θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 

 Αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων, 
 Διευθέτηση και ομογενοποίηση των υπαρχόντων πεζοδρομίων, ώστε να 
δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για την ασφαλή και ανεμπόδιστη διέλευση των 
πεζών με κατασκευή λωρίδας όδευσης ΑΜΕΑ με ειδικές πλάκες πεζοδρομίου. 
 Διατήρηση χώρων στάθμευσης 
 Πλακόστρωση με ψυχρά υλικά. 

 Διατήρηση , οριοθέτηση και διευθέτηση χώρων παρτεριών, με ανοίγματα στη λογική 
ότι διοχετεύεται με τα ρείθρα ένα μέρος του βρόχινου νερού, το πλεονάζον νερό βγαίνει 
από τα παρτέρια και μέσω των ρείθρων κατευθύνεται και καταλήγει στο κεντρικό 
κλειστό σύστημα ομβρίων, 

 Δημιουργία θέσεων ηλεκτροφωτισμού με εγκατάσταση νέων ιστών και φωτιστικών 
σωμάτων 

Ο υπό μελέτη χώρος θα πρέπει να διαμορφωθεί όπως αρμόζει τόσο στις προβλεπόμενες λει-
τουργίες όσο και στο ύψος και την ιστορία της πόλης. 

Αναλυτικότερα, η φυτοτεχνική εγκατάσταση πρέπει να σχεδιαστεί με τα εξής φυτοτεχνικά 
κριτήρια : 

 Να συνδέεται χλωριδικά και μορφολογικά με την βλάστηση της ευρύτερης περιοχής 
της μελέτης και να αποτελεί φυσική της συνέχεια. Για τον σκοπό αυτό θα 
χρησιμοποιήσουμε δένδρα και θάμνους από την Ελληνική Μεσογειακή χλωρίδα που 
αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη από λιγότερη φροντίδα. 

 Οι φυτεύσεις των δένδρων και των θάμνων θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
τονίζουν τη μορφή και τα αρχιτεκτονικά σχήματα των παράπλευρων κτιρίων 

 Λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου, θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις φυτεύσεις 
που εξυπηρετούν την ασφάλεια των χώρων και της Λεωφόρου, ώστε να 
εξασφαλίζεται η άνετη προσέλευση και διακίνηση. 

 Τα είδη που θα διαλεχτούν πρέπει να είναι ξηροθερμικά για να μειωθεί το κόστος 
συντήρησής τους, να αναπτύσσονται σχετικά γρήγορα και για υπάρξουν τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα στον μικρότερο δυνατό χρόνο, να μην ρυπαίνουν τους χώρους 
για μεγάλο χρονικό διάστημα με την καρποφορία ή την ανθοφορία τους, να είναι 
ανθεκτικά στις κλαδοριψίες από τους έντονους ανέμους που είναι συχνοί στην 
περιοχή και να μην αποφλοιώνονται, ενώ ο φλοιός τους να είναι ανθεκτικός στις 
πληγώσεις και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Το φυτευτικό υλικό θα προέρχεται κατά κανόνα από εγκεκριμένα φυτώρια, θα είναι καλής 
υγείας, χωρίς βλάβες των οφθαλμών, του φλοιού και του φυλλώματος καθώς και χωρίς ίχνη 
χλωρίωσης ή στιγμάτων. Θα είναι απαλλαγμένο από μυκητολογικές ασθένειές και 
εντομολογικούς εχθρούς. 
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Στόχοι της παρέμβασης είναι:  

 η αναβάθμιση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών 
της πόλης, 

 η αισθητική βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων και η αποκατάσταση της 
προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ  

 η επίλυση του έντονου κυκλοφοριακού προβλήματος όπου παρατηρείται. 

 την εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων της 
περιοχής. 

ΑΧΑΡΝΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2022 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

Α.Ο.Τ.Α., ΑΡ. ΓΕΜΗ 159170601000 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  12/2022 
Εργο: 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

 
Προϋπολογισμός:  

 

ΣΥΝΟΛΟ 1 314.067,80 

Γ.Ε. & Ο.Ε (%)   18,00% 56.532,20 
  ΣΥΝΟΛΟ 2 370.600,00 

  Απρόβλεπτα      15,00% 55.590,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 3 426.190,00 

  ΦΠΑ 24% 102.285,60  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 528.475,60 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/
Α 

Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου 

 Αρ. 
Τιμ. 

Κωδικοί 
Αναθεώρησης 

Μονά
δα 

Ποσό
τητα 

Τιμή 
(€) 

Μερική 
(€) 

Ολική (€) 

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη 
ΝΕΤ ΥΔΡ - 
Β 4.5 

1 ΥΔΡ 6808 100.00% m  1200 3,52   4.224     

2 Ανόρυξη φρεατίων  ΟΙΚ 20.08 21 ΟΙΚ 2142 100.00% m3  100 24,60   2.460     

3 
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων 
κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. 
Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

ΝΕΤ ΟΙΚ - 
Β 22.10.1 

3 ΟΙΚ 2226 100.00%  m3  150 29,20   4.380    
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4 

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων 
δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για 
την εξαγωγή ακεραίων  πλακών 

ΝΕΤ ΟΙΚ - 
Β 22.10.1 

4 ΟΙΚ 2236 100.00% m2 2100 7,00   14.700     

5 
Ανύψωση ή καταβιβασμός σχάρας ή 
καλύμματος φρεατίου 

ΟΙΚ 
Ν22.3.1 

5 ΟΙΚ 3213 100.00% Τεμ 20 104,69   2.093,80   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ   27.857,80 27.857,80 

ΟΜΑΔΑ Β : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 
32.1.4 

6 ΟΙΚ 3214 100.00% m3 250 80,00   16.000     

2 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΝΕΤ ΟΔΟ-
Α Β-51 

7 ΟΔΟ 2921 100.00% m  1200 8,80   10.560     

3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων 
χυτών κατασκευών. 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 
38.3 

8 ΟΙΚ 3816  100.00% m2 200 14,00   2.800,00     

4 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Διαμόρφωση εγκοπών 
και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 
38.18 

9 ΟΙΚ 3816 100.00% m  100 2,50   250,00     

5 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 
38.20.3 

10 ΟΙΚ 3873 100.00% Kg 2000 0,90   1.800,00     

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ      31.410,00 31.410,00 
ΟΜΑΔΑ Γ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 Βάση ιστού οδοφωτισμού ΑΤΗΕ 
Ν9311.1.4 

11 ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν9314.10 

100.00% Τεμ 60 250,00 15.000 
 

2 Πίλλαρ οδοφωτισμού 125Χ100Χ30 εκ. 
τριφασικό, οκτώ αναχωρήσεων 

ΑΤΗΕ 
Ν9350.1 

12 ΗΛΜ 52 100.00% Τεμ 4 1.500,0
0 

6.000 
 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 21.000 21.000 

ΟΜΑΔΑ Δ : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
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1 
Επιστρώσεις με ψυχρούς και 
φωτοκαταλυτικούς κυβόλιθους 
διαστάσεων 10x10x6,5 cm 

ΟΙΚ 
Ν78.96.1 13 ΟΙΚ 7316 100.00%  m2  3.800 50,00   

190.000,
00  

2 Επιστρώσεις με ειδικές πλάκες για ΑΜΕΑ ΟΙΚ 
Ν73.16.1 

14 ΟΙΚ 7316 100.00% m2 200 35,00 7.000,00 
 

3 
Επιστρώσεις με κυβόλιθους από 
σχιστολιθο  

ΟΙΚ 
Ν73.16.? 15 ΟΙΚ 7316 100,00% Μ2 500 70 

35.000,0
0  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 232.000 232.000,00 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  27.857,80 

ΟΜΑΔΑ Β : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    31.410,00 

ΟΜΑΔΑ Γ  : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 21.000 

 ΟΜΑΔΑ Δ : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 232.000,00 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1 314.067,80 

Γ.Ε. & Ο.Ε (%)   18,00% 56.532,20 

ΣΥΝΟΛΟ 2 370.600,00 

Απρόβλεπτα      15,00% 55.590,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3 426.190,00 

ΦΠΑ 24% 102.285,60  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 528.475,60 
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ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την 
υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ 
ΟΔΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ» από τον Αναπτυξιακό 
Οργανισμό Ο.Τ.Α. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) για λογαριασμό του 
Δήμου Αχαρνών (ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ). 
Συγκεκριμένα, για την ωρίμανση και υλοποίηση του «ΕΡΓΟΥ», ο Δήμος Αχαρνών μεταβιβάζει δια 
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης την αρμοδιότητα στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Α.Ε.»  
α) για την διεξαγωγή του διαγωνισμού για το έργο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ» 
σύμφωνα με τον ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο  
γ) για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου (παραλαβή της προμήθειας και 
εγκατάσταση) και  
δ) για την παραλαβή του έργου και την άρτια και εμπρόθεσμη παράδοσή του στον Δήμο 
Αχαρνών. 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει: 

 Να εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του παρόντος έργου. 
 Να διεξάγει τον διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης. 
 Να υπογράψει δια του αρμόδιου οργάνου της την σύμβαση με τον ανάδοχο. 
 Να παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου. 
 Να παραλάβει το έργο και να παραδώσει έγκαιρα το φυσικό αντικείμενο της 

παρούσας στον Κύριο του Έργου. 
 Να παρέχει κάθε αναγκαίο μέτρο που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη εκτέλεση του 

αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης. 
 Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση στους αντισυμβαλλόμενους και στους 

εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς, όποτε αυτό του ζητηθεί. 
 Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο. 
 Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, στις 
προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται , καθώς και την παροχή υπηρεσιών από 
τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την 
υλοποίηση του έργου. 

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

 Να ορίσει τον εκπρόσωπο του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 9. 

 Να παρέχει Γραμματειακή Υποστήριξη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από 
υπάλληλό του. 

 Να αποστέλλει στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών του Δήμου Αχαρνών κάθε 
πιστοποίηση δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση του ιδίου με 
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επισυναπτόμενα τα τιμολόγια και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το 
νόμο, σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι 
διαδικασίες πληρωμής. 

 
Β. Ο Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει: 

 Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το 
επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της 
παρούσας Σύμβασης. 

 Να ορίσει δύο εκπροσώπους του με τον αναπληρωτή τους στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 9. 

 Την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πληρωμή του οικονομικού αντικειμένου της 
παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

9. Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 441.130,00 
€ (τετρακόσιες σαράντα μια χιλιάδες εκατον τριάντα ευρώ), στο οποίο 
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, και αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

10. Ειδικότερα, το έργο θα υλοποιηθεί με την χρηματική συνεισφορά του Δήμου Αχαρνών 
ύψους 441.130,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί. 

11. Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

12. Στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνονται: 
Α. Ποσό 528.475,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (426.190,00 + 102.285,60) για την 
υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ 
ΟΔΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ» 
 
Β. Ποσό 62.000,00 € για τις λειτουργικές δαπάνες της προγραμματικής σύμβασης . 
 
Η καταβολή του τιμήματος για την σύμβαση που θα αναθέσει o Φορέας Υλοποίησης, θα 
πραγματοποιείται από τον Κύριο του Έργου προς τον ανάδοχο κατόπιν υποβολής των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά τιμολόγιο/λογαριασμό, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στη σύμβαση μελέτης και τη σύμβαση έργου, και, ειδικά για την τελική πληρωμή του 
εκάστοτε αναδόχου, υποβολής του πρωτόκολλου παραλαβής του Φορέα Υλοποίησης. 
5. Η καταβολή του υπ’ αριθμ. Β ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στο όνομα του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.- 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» ως κάτωθι: 

 
Α ΣΤΑΔΙΟ: Οργάνωση και προετοιμασία των τευχών των διγωνισμών, 20% επί του συνολικού 
προϋπολογισμού 
  
Β ΣΤΑΔΙΟ: Δημοπράτηση των έργων και συμβασιοποίηση, 20% επί του συνολικού 
προϋπολογισμού 
 
Γ ΣΤΑΔΙΟ: Επίβλεψη κατασκευής των έργων, 60% επί του συνολικού προϋπολογισμού 
 
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 
υπερβαίνουν το ποσό του προϋπολογισμού της προγραμματικής σύμβασης, χωρίς προηγούμενη 
έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 6 : ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

9. Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. 

10. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό των 
εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε 
υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος του Δήμου Αχαρνών για τη χρηματοδότηση 
του έργου. 

 
11. Ο Δήμος Αχαρνών δεν ευθύνεται έναντι άλλων προσώπων που δύνανται να εγείρουν 

αξιώσεις από τον Φορέα Υλοποίησης. 

12. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει την ευθύνη για 
τις διαδικασίες ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του έργου, με δικές του δαπάνες 
και ευθύνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

7. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της 
ορίζεται έως δώδεκα (12) μήνες. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) 
επιπλέον έτος με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης του άρθρου 9. 

 
8. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 
 

9. 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. 

 
ΆΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 
 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. είναι η μόνη υπεύθυνη έναντι των όποιων αξιώσεων 
τρίτων, για τη μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης. 
 

Ο Δήμος Αχαρνών είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α., 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. 
 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας 
του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση του 
έργου και την από αυτόν απορρόφηση των πιστώσεων. 
 



Σελίδα 80 από 99 
 

ΑΡΘΡΟ 9: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
 
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι:  
α) δύο (2) στελέχη του Δήμου Αχαρνών με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών ,  
β) ένα (1) στέλεχος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 

Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. 
 

13. 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, παραλαμβάνει το φυσικό 
αντικείμενο και γνωμοδοτεί δεσμευτικά 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 πορεία υλοποίησης της μελέτης. 
 
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στην Οικονομική Επιτροπή για την ανάγκη τροποποίησης 

των όρων της προγραμματικής σύμβασης. 
 

14. 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. 

 
15. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα 

όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της. 
 

16. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. ή 
στα γραφεία του Δήμου Αχαρνών όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της ή 
με τηλεδιάσκεψη. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των παρόντων μελών της 

 

17. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των 
σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

5. 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 
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απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται 
τροποποιητική σύμβαση. 

 

6. Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης 
δεν επιτρέπονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 
 

5. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
6. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, 

παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των 
συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη 
περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική 
ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που 
προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής 
συμβάσεως. 

ΑΡΘΡΟ 13 : 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 14 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

23. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης ή επέκτασή της, λόγω ανάγκης 
εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που 
υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη 
περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά και στη 
συνέχεια υποβάλλουν την απόφασή τους για έγκριση στα αρμόδια συλλογικά όργανα 
των αντισυμβαλλομένων. 

24. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη 
υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων 
προς την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η 
σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
παραίτηση των συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις 
τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από 
την παρούσα. 

25. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από 
οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να 
καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά τους. 

26. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού 
αντικειμένου της σύμβασης που θα ανατίθεται κατά περίπτωση και θα αναλαμβάνει η 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε., πάνω από 30 εργάσιμες μέρες από τους χρόνους που 
τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. να 
καταβάλλει για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι και 30 ημέρες, ποινική 
ρήτρα ίση με το δύο τοις χιλίοις (2‰) της συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού 
ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 6% της συμβατικής αμοιβής αυτού. 

27. Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και 
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καταβολής των αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις 
χρηματοδοτήσεις όπως ορίσθηκαν κατά συγκεκριμένες φάσεις (άρθρο 4 της παρούσας 
Σύμβασης). Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής 30 ημερών μετά την έγκριση 
πληρωμής 

28. από την Κοινή Επιτροπή (Κ.Ε.), αποτελεί αιτία για αναστολή εργασιών και καταβολή 
τόκων υπερημερίας με ημερομηνία έναρξης 60 ημέρες μετά την εγκριτική απόφαση 
πληρωμής από την Κ.Ε. της σύμβασης. Κατά την περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως, 
χορηγείται ισόχρονη παράταση στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

29. Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της σύμβασης αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε., για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές 
ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα. 

30. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. είναι 
υποχρεωμένη να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο 
αντικείμενο που έχει αναλάβει, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου 
Αχαρνών. 

31. Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση και 
καταβολή των αναγκαίων πόρων υποχρεούται να της καταβάλει το ποσό που 
αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη 
καταβάλλει. 

32. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της η συλλογή και 
επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω γίνεται σύμφωνα με τη 
σχετική ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, ως κάθε φορά ισχύει. 

33. Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του 
συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το 
οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης 
ειδοποίησης. 

 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη 
των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε 
κάθε συμβαλλόμενος από δύο (2). 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 

   
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΟΔΩΝ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟ- 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 100 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 
3852/2010 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 528.475,60 € 62.000 €  
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 

 
590.475,60 € 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- ΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
             

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΔΙ ΑΚΥΡΗΞΗΣ 

 
* 

           

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  * *           

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ   *           

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ    * * * * * * * * * * 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ       Αχαρνές: 22.12.2022  
 
                                                                                    Προς: 
                                                    Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής 
                                                                       
 
 
    Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  (ΕΡΓΟ) 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, 
ΚΡΑΣΠΕΔΟΤΕΙΘΡΑ ΚΛΠ) ΚΑΙ Κ.Χ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ - 
ΠΛΑΙΣΙΟ) 

 
κ. Πρόεδρε, 

Σας υποβάλλω σχέδιο Προγραμματικής Συμφωνίας του Δήμου Αχαρνών με τον ΑΟΤΑ 
«Αναπτυξιακή Αχαρνών Μονοπρόσωπη Α.Ε» για την υλοπο΄πιηση του έργου του 
θιέματος. 

Με εκτίμηση 
Ο Ειδικό Σύμβουλος 

Νικόλαος Γεωργακόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός MSc 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και 

του άρθρου 12 του ν.4412/2016 Μεταξύ 

Του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Και της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ : 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 12 του ν. 4412/2016  

32ο ΘΕΜΑ 
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Μεταξύ 

Του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

και του Α.Ο.Τ.Α. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
(ΕΡΓΟ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, 

ΚΡΑΣΠΕΔΟΤΕΙΘΡΑ ΚΛΠ) ΚΑΙ Κ.Χ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ) 
 
 
Στις Αχαρνές σήμερα   __/12/2022, ημέρα _____________ οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
 

7. O Δήμος Αχαρνών (Ο.Τ.Α. A΄ βαθμου), που εδρευει στις Αχαρνες και εκπροσωπειται 
νόμιμα από το Δήμαρχο , Σπυρίδωνα Βρεττό. 

8. Ο Α.Ο.Τ.A «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» (με αριθμό ΓΕΜΗ 159170601000, ο οποίος 
εδρεύει στις Αχαρνές και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, 
Ιωάννη Μίχα. 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
Α. Την κείμενη εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 
 

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 
100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 179 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 
Α΄/19.07.2018) «Μεταρρυθμιση του θεσμικου πλαισιου της Τοπικης Αυτοδιοικησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

2. Των άρθρων 11 και 12 του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147 Α΄/8-08- 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

3. Του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών 
θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου 
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του Άρθρου 40 περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής 
Επιτροπής ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α’ βαθμού. 

4. Του Νομου 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄ /11-03-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

5. Την αριθ. πρωτ. 32287/32/1-11-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την σύνταξη 
προγραμματικών συμβάσεων. 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 37260/16-6-2020 Εγκύκλιο 200 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα 
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 
Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 
Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)». 

7. Τον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αχαρνών. 
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8. Την υπ’ αριθμ. 421/2021 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
9. Την υπ’ αριθμ. 45/2021 Πράξη Επιτρόπου Π.Ε. Φθιώτιδας περί ενδουπηρεσιακών (in 

house) αναθέσεων. 
 
 

Β. Τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

25. Την από 27-04-2021 σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και το Διακριτικό Τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Α.Ε.» (Αρ. ΓΕΜΗ 159170601000). 

26. Το γεγονός ότι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο 
Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων. 

27. Τον εγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμό Λειτουργίας του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.». 

28. Το υπ’ αριθμ. 12/2021 πρακτικό του Δ.Σ. της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε., με το οποίο 
εγκρίθηκε η σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την πλήρωση της θέσης 
Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως ο νόμος προβλέπει. 

29. Την υπ. Αριθμ. 71Α/2021 απόφαση του Δ.Σ. της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» . με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας και ορίστηκε εκπρόσωπος του στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης. 

30. Την υπ. Αριθμ. 621/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης και ορίστηκε εκπρόσωπος του στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης . 

31. Την υπ. Αριθμ. Α-1142 /2021 (ΑΔΑ 6ΖΝΔΩΨ8-Φ0Α) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
Δήμου Αχαρνών. 

32. Το γεγονός ότι η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική 
Υπηρεσία και Υπηρεσία Οικονομικών και Προμηθειών και έχουν καθοριστεί 
γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα και επιτροπές. 

 
Γ. Και επειδή: 
 
(α) Με το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Προγραμμα Καλλικρατης» (Α΄87), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, θεσμοθετείται η συνεργασία, βάσει «προγραμματικής σύμβασης», μεταξύ δημόσιων 
φορέων, όπως είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τους φορείς των παραγράφων 
1,2,3,4 και 5 του αρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄147) (βλ. Ε.Σ. Τμ. Μειζ.- Επταμ. Συν. 
116/2020), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», 
η οποία αποτελεί 
εταιρεία ειδικού σκοπού – Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την έννοια του 
άρθρου 2 του ν.4674/2020, που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος συμπράττοντας 
από κοινού με τους ΟΤΑ – μέλη της ή και με άλλους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής 
πολιτικής στην ελληνική επικράτεια, όπως ο σκοπός αυτός αναλύεται στο άρθρο 4 του 
καταστατικού της. Εξάλλου, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας κατέχει 
ΟΤΑ Α΄ Βαθμου, ενω το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από την γενική 
συνέλευση των μετόχων, ήτοι από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως εκ τούτου συνιστά 
αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4412/2016, δύναται δε, σύμφωνα 
με το άρθρο 2 παρ.3 εδ.γ΄του ν.4674/2020, να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις με 
Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, Περαιτέρω, με την ως άνω διάταξη του άρθρου 100 του 
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ν.3852/2010 καθορίζεται το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο κάθε προγραμματικής σύμβασης, 
ούτως ώστε από αυτήν να παράγεται πραγματική και όχι κατ’ επίφαση δέσμευση των μερών 
και να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εκτέλεσή της. Σύμφωνα δε, με το άρθρο 12 παρ. 4 του 
ν.4412/2016, οι ως άνω προγραμματικές συμβάσεις, όταν πράγματι αφορούν στη συνεργασία 
μεταξύ δημόσιων φορέων, με σκοπό την από κοινού εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου. 

(β) Στο καθορίζομενο, με την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του ν.3852/2010, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο των προγραμματικών συμβάσεων 
περιλαμβάνεται α. το αντικείμενο της σύμβασης, το συγκεκριμένο έργο δηλαδή που θα 
παραχθεί, καθώς και ο σκοπός του β. ο προϋπολογισμός της σύμβασης και οι πόροι από τους 
οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις γ. τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων δ. η διάρκεια της σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης της ε. το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του στ. οι 
ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης και ζ. ο τρόπος 
κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών 
εξόδων, καθώς και οι λεπτομέρειες καταβολής τους. 

(γ) Κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, όπως αυτές ισχύουν «Μία σύμβαση, η 
οποία συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών, δεν εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω 
προϋποθέσεις: α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου έλεγχο 
ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών, β) περισσότερο από το 80% των 
δραστηριοτήτων του ελεγχομένου νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή, και γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή 
ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών 
συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας 
που απαιτούνται διατάξεις νόμου και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο 
νομικό πρόσωπο. Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί νομικού προσώπου 
ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της κατά την έννοια της περίπτωσης α` του 
πρώτου εδαφίου, όταν ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο 
και στις σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Ο έλεγχος μπορεί, επίσης, 
να ασκείται από άλλο νομικό πρόσωπο που ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο από την αναθέτουσα 
αρχή». 

(δ) Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» έχει 
εγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμό Λειτουργίας και συγκροτημένα 
γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα και επιτροπές. Ο Οργανισμός διαρθρώνεται σε τρεις (3) 
διευθύνσεις α) Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης και Συγχρηματοδοτούμενων έργων με 
τμήματα ι. οικονομικού/λογιστηρίου ιι. Προμηθειών, προγραμματισμού και διοίκησης ιιι. 
Προβολής και συνεργασιών iv. Αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας. β) Διεύθυνση επιχειρησιακού 
σχεδιασμού με τμήματα ι. συμβουλευτικής και καινοτομίας ιι. Παροχής υπηρεσιών γ) Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών με τμήματα ι. μελετών ιι. Έργων ιιι. Υπηρεσιών και ένα (1) Αυτοτελές 
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης. Επίσης, με τον ΟΕΥ έχουν εγκριθεί και λειτουργούν τρεις (3) 
επιτροπές και συγκεκριμένα ι. Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών/ προμηθειών/ έργων/ 
μελετών ιι. Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ιιι. Επιτροπή αξιολόγησης προσωπικού. O 
Οργανισμός διαθέτει άρτια στελέχωση στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την Επιχειρησιακή 
Ικανότητα Ωρίμανσης και Υλοποίησης «Έργων», καθώς και των επιμέρους Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Γραφείων βάσει του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας, Οργανογράμματος και Κανονισμού Προμηθειών & Υπηρεσιών της 
Εταιρείας. 
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(ε) Ο Δήμος Αχαρνών συμβάλλεται με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, με σκοπό την υποστήριξη στη λειτουργία της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τελικό στόχο την επιτυχή υλοποίηση μέρους του 
τρέχοντος Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για τα έτη 2021 και 2022. 
 
(ζ) Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 100 του Ν.3852/2010,12, του Ν.4412/2016 και των άρθρων 2-4 του 
Ν.4674/2020 όπως ισχύουν. Οι διατάξεις αυτές καθιερώνουν οριζόντια συνεργασία μεταξύ 
αναθετουσών αρχών με κοινό στόχο την ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που 
αλληλοκαλύπτεται, γεωγραφικής περιοχής ευθύνης τους και με σκοπό την επίτευξη της 
τεχνικής επάρκειας για την σύναψη και εκτέλεση των ως άνω αναφερομένων έργων. 
 
(η) Εκ των ανωτέρω αναφερομένων, συνεπάγεται ότι πληρούνται σωρευτικά και οι τρεις (3) 
προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και δη, το άρθρο 12 παρ. 1 του ν.4412/2016 (ενδουπηρεσιακές 
/ inhouse προγραμματικές συμβάσεις) , αφ’ ης στιγμής α) η αναθέτουσα αρχή (Δήμος Αχαρνών) 
ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α.) έλεγχο 
ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών, β) περισσότερο από το 80% των 
δραστηριοτήτων του ελεγχομένου νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή, και γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή 
ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο. Τέλος, η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Α.Ε» δεν έχει αναλάβει από τη σύστασή της και εντεύθεν ουδεμία εργασία/ έργο για 
λογαριασμό ιδιωτών, αλλά και στην περίπτωση που εκείνη υποχρεούται να προστρέξει στις 
υπηρεσίες ιδιωτών εφαρμόζει απολύτως το νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ήτοι τον 
ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Αχαρνών και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.- 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ προβαίνουν κατά τα 
ανωτέρω προβλεπόμενα στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει: 

 Προοίμιο 

 Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

 Περιοχή Εκτέλεσης του Έργου 

 Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης 

 Φορέας Διοικητικής υποστήριξης και επίβλεψης του έργου 

 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών 

 Λοιπές Ευθύνες 

 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

 Αντισυμβατική συμπεριφορά- συνέπειες 

 Τελικές Διατάξεις 
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ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
Κατά την προηγούμενη δεκαετία και παρούσας της οικονομικής κρίσης, η στόχευση του Δήμου 
Αχαρνών ήταν η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες του στο επίπεδο της 
καθημερινότητας και η στήριξη των κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων, σε συνθήκες έντονης 
οικονομικής περιθωριοποίησης αλλά και μείωσης των πόρων του Δήμου τόσο λόγω της 
μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας, όσο και της μείωσης των Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων. 

Οι τάσεις βελτίωσης της γενικότερης οικονομικής δραστηριότητας μετά το 2018, οι οποίες 
ενισχύθηκαν το 2019 και αναμένεται να βαίνουν ανοδικά μελλοντικά σε συνδυασμό με τις 
προοπτικές που δημιουργούνται για την ευρύτερη περιοχή του Βορειοανατολικού Τομέα της 
Αττικής από τις επενδύσεις στην περιοχή, διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τον Δήμο 
ώστε, χωρίς να υστερήσει στις βασικές του υποχρεώσεις, να εγκαταστήσει ένα πλαίσιο 
οργάνωσης που θα του επιτρέψει, σε ορίζοντα δεκαετίας, να κάνει τη μετάβαση σε ένα 
σύγχρονο, αποτελεσματικό Δήμο με κοινωνικό πρόσωπο, προς όφελος των δημοτών του για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ο ορεινός όγκος της Πάρνηθας, αλλά και οι επενδύσεις στο 
Τατόι, συμβάλλουν στην οικονομική και επιχειρηματική αναβάθμιση του Δήμου, υπό την 
προϋπόθεση της αποτελεσματικής προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της 
περιοχής και της διάχυσης των ωφελειών οριζόντια και κάθετα στον κοινωνικό ιστό και για το 
σύνολο των πολιτών του Δήμου Αχαρνών. 

Παράλληλα, δέον είναι να υπογραμμισθεί ο ενδοδημοτικός κοινωνικός πλουραλισμός και η 
οικονομική ανισότητα, στοιχεία που αποτελούν μείζονα πρόκληση για την επόμενη ημέρα του 
Δήμου Αχαρνών. 

Συγκεκριμένα και, με δεδομένα τα ως άνω αναφερόμενα, η Δημοτική Αρχή επιδιώκει να 
υλοποιήσει ένα ενιαίο σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης της Πόλης. 

Με γνώμονα την αναβάθμιση και ενίσχυση των υποδομών του Δήμου, βασική κατεύθυνση την 
προστασία και διάσωση της πολιτιστικής και οικιστικής παράδοσης και βασικούς πυλώνες τις 
καινοτόμες και αναπτυξιακές δράσεις, ο Δήμος Αχαρνών έχει άμεση ανάγκη να προχωρήσει με 
ταχύτητα στην υλοποίηση έργων, των οποίων η χρηματοδότηση έχει ενταχθεί σε διάφορα 
προγράμματα. 
Ωστόσο, η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, ελέω της οικονομικής κρίσης και των 
μνημονιακών δεσμεύσεων, καθιστά απαραίτητη την συνδρομή της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Α.Ε. στην υλοποίηση μέρους του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αχαρνών. Αναλυτικότερα, 
υφίσταται η αναγκαιότητα υλοποίησης του κάτωθι έργου, το οποίο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα του Δήμου Αχαρνών:  
 
(ΕΡΓΟ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, 

ΚΡΑΣΠΕΔΟΤΕΙΘΡΑ ΚΛΠ) ΚΑΙ Κ.Χ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ)» 
για το οποίο έχει δεσμευτεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Αχαρνών με ΚΑΕ 
00- 6737.014. 

Α/
Α Είδος εργασίας  Α.Τ.  Άρθρο  
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1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες  1.01  ΟΔΟΑ-2  ΟΔΟ-1123Α m3  5,95   

2 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων 
πλάτους έως 50m  

1.02  ΟΔΟΒ-1  ΟΔΟ-2151  m3   9,25   
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3 
Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου 
κορμού μέχρι 0,25 m  

1.03  
ΟIΚ 
20.01.01  

OIK-2101  m2   4,50   

4 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.  1.04  ΥΔΡ4.04  ΥΔΡ 6807  m2   12,93   

5 
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού 
εξοπλισμού.  

1.05  
ΟIΚ 
22.10.01  

OIK-2226  m3   33,25   

6 
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού 
εξοπλισμού.  

1.06  
ΟIΚ 
22.15.01  OIK-2226  m3   61,25   

7 
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με 
μηχανικά μέσα.  

1.07  
ΟIΚ 
10.01.02  

OIK-1104  ton  1,65   

8 
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής 
βατότητας.  

1.08  
ΟIΚ 
10.07.01  

OIK-1136  ton.km   0,35   

9 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση 
μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων 
μετά την εκφόρτωση  

1.09 
ΟIΚ 
20.31.01  

OIK-2172  m3   6,70  

10 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα 
πεζοδρόμια  

1.10  ΟΔΟΒ-4.1  ΟΔΟ-3121Β m3   12,95   

11 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα συνήθους 
ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ 
συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία 
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)  

1.11  
ΥΔΡ4.01.0
1  ΥΔΡ 6082.1  m3   46,45   

12 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα  1.12  ΟΔΟΑ-10  OIK-6448  m   6,60   

13 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά 
κιγκλιδώματα  

1.13  ΟIΚ 
22.65.02  

OIK-2275  kg   0,35   

14 
Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα 
C12/15, άοπλο 

1.14  
ΟΔΟ Β-
29.2.1  

ΟΔΟ-2531  m3   86,50   

15 
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 
σκυρόδεμα C16/20  

1.15  ΟΔΟ Β-
29.3.1  

ΟΔΟ-2532  m3   94,20   

16 
Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι 
κλπ) με σκυρόδεμα C16/20  

1.16  
ΟΔΟ Β-
29.3.4  

ΟΔΟ-2532  m3   126,00   

17 
Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20  

1.17  
ΟIΚ 
32.02.04  

ΟlΚ3214  m3   84,00   

18 
Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

1.18  
ΟIΚ 
32.05.03  

ΟlΚ3213  m3   101,00   

19 Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

1.19  ΟIΚ 
32.05.04  

ΟlΚ3214  m3   106,00   

20 
Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 
150 kg τσιμέντου  

1.20  
ΟIΚ 
47.01.01  

OIK-4701  m2   19,70   

21 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C  

1.21  ΟΔΟ Β-
30.3  

ΥΔΡ-7018  kg   1,15   

22 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα  1.22  ΟΔΟΒ-51  ΟΔΟ-2921  m   9,60   

23 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και 
νησίδες  

1.23  ΟΔΟ Β-82  ΟΔΟ-2922  πμ.   115,00   

24 Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί 
ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου  

1.24  ΟΔΟ Β-85  ΟΔΟ-2548  πμ.   40,30   

25 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.  1.25  ΥΔΡ1.01  0lΚ6541  μήνας   8,20   
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26 
Ανύψωση ή καταβιβασμός υφιστάμενης παροχής 
ύδρευσης από χαλκοσωλήνα.  

1.26  ΥΔΡ 16.22  ΥΔΡ 6630.1  πμ.   25,80   

27 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών  1.27  ΟIΚ 38.03  0lΚ3816  m2   15,70   

28 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.  1.28  ΟΔΟ Β-52  ΟΔΟ-2922  m2   13,80   

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ        250.000,00 

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%       45.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ + Γ.Ε.&Ο.Ε.(18%)       295.000,00 

 Απρόβλεπτα 15%       44.250,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ + Γ.Ε.&Ο.Ε.(18%)+Απρόβλεπτα 
15%  

      339.250,00  

 15%+ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  
 

     1.500,00 

 AΠOΛOΓΙΣTΙKEΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ)       10.000,00 

1 

Πλήρης διαδικασία σύμβασης με εγκεκριμένο 
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ και 
εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και 
λοιπές απολογιστικές υπηρεσίες και πιστοποιήσεις 
από αρμόδιους φορείς βάσει ισχύουσας νομοθεσίας 
κτλ.  

          5.000,00  

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ        355.750,00  
 Φ.Π.Α.24%       85.380,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ       441.130,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την 
υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
(ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΚΡΑΣΠΕΔΟΤΕΙΘΡΑ ΚΛΠ) ΚΑΙ Κ.Χ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
(ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ)» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) για λογαριασμό του Δήμου Αχαρνών (ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ). 
Συγκεκριμένα, για την ωρίμανση και υλοποίηση του «ΕΡΓΟΥ», ο Δήμος Αχαρνών μεταβιβάζει δια 
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης την αρμοδιότητα στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Α.Ε.»  
α) για την διεξαγωγή του διαγωνισμού για το έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΚΡΑΣΠΕΔΟΤΕΙΘΡΑ ΚΛΠ) ΚΑΙ Κ.Χ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ) 
» σύμφωνα με τον ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο  
γ) για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου (παραλαβή της προμήθειας και 
εγκατάσταση) και  
δ) για την παραλαβή του έργου και την άρτια και εμπρόθεσμη παράδοσή του στον Δήμο 
Αχαρνών. 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει: 

 Να εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του παρόντος έργου. 



Σελίδα 92 από 99 
 

 Να διεξάγει τον διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης. 

 Να υπογράψει δια του αρμόδιου οργάνου της την σύμβαση με τον ανάδοχο. 
 Να παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου. 
 Να παραλάβει το έργο και να παραδώσει έγκαιρα το φυσικό αντικείμενο της 

παρούσας στον Κύριο του Έργου. 
 Να παρέχει κάθε αναγκαίο μέτρο που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη εκτέλεση του 

αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης. 
 Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση στους αντισυμβαλλόμενους και στους 

εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς, όποτε αυτό του ζητηθεί. 
 Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο. 
 Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, στις 
προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται , καθώς και την παροχή υπηρεσιών από 
τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την 
υλοποίηση του έργου. 

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

 Να ορίσει τον εκπρόσωπο του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 9. 

 Να παρέχει Γραμματειακή Υποστήριξη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από 
υπάλληλό του. 

 Να αποστέλλει στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών του Δήμου Αχαρνών κάθε 
πιστοποίηση δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση του ιδίου με 
επισυναπτόμενα τα τιμολόγια και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το 
νόμο, σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι 
διαδικασίες πληρωμής. 

 
Β. Ο Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει: 

 Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το 
επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της 
παρούσας Σύμβασης. 

 Να ορίσει δύο εκπροσώπους του με τον αναπληρωτή τους στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 9. 

 Την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πληρωμή του οικονομικού αντικειμένου της 
παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

13. Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 441.130,00 
€ (τετρακόσιες σαράντα μια χιλιάδες εκατον τριάντα ευρώ), στο οποίο 
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, και αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

14. Ειδικότερα, το έργο θα υλοποιηθεί με την χρηματική συνεισφορά του Δήμου Αχαρνών 
ύψους 441.130,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί. 

15. Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

16. Στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνονται: 
Α. Ποσό 441.130,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (355.750,00 + 85.380,00) για την 
υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
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(ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΚΡΑΣΠΕΔΟΤΕΙΘΡΑ ΚΛΠ) ΚΑΙ Κ.Χ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
(ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ)» 
 
Β. Ποσό 65.000,00 € για τις λειτουργικές δαπάνες της προγραμματικής σύμβασης (λόγω της 
διαδικασίας ανάθεσης με συμφωνία πλαίσιο). 

6. Η καταβολή του τιμήματος για την σύμβαση που θα αναθέσει o Φορέας Υλοποίησης, θα 
πραγματοποιείται από τον Κύριο του Έργου προς τον ανάδοχο κατόπιν υποβολής των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά τιμολόγιο/λογαριασμό, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στη σύμβαση μελέτης και τη σύμβαση έργου, και, ειδικά για την τελική 
πληρωμή του εκάστοτε αναδόχου, υποβολής του πρωτόκολλου παραλαβής του Φορέα 
Υλοποίησης. 

7. Η καταβολή του υπ’ αριθμ. Β ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στο όνομα του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» ως κάτωθι: 
 

Α ΣΤΑΔΙΟ: Οργάνωση και προετοιμασία των τευχών των διγωνισμών, 20% επί του συνολικού 
προϋπολογισμού 
  
Β ΣΤΑΔΙΟ: Δημοπράτηση των έργων και συμβασιοποίηση, 20% επί του συνολικού 
προϋπολογισμού 
 
Γ ΣΤΑΔΙΟ: Επίβλεψη κατασκευής των έργων, 60% επί του συνολικού προϋπολογισμού 
 
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 
υπερβαίνουν το ποσό του προϋπολογισμού της προγραμματικής σύμβασης, χωρίς προηγούμενη 
έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

13. Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. 

14. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό των 
εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε 
υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος του Δήμου Αχαρνών για τη χρηματοδότηση 
του έργου. 

 
15. Ο Δήμος Αχαρνών δεν ευθύνεται έναντι άλλων προσώπων που δύνανται να εγείρουν 

αξιώσεις από τον Φορέα Υλοποίησης. 

16. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει την ευθύνη για 
τις διαδικασίες ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του έργου, με δικές του δαπάνες 
και ευθύνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

10. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της 
ορίζεται έως δώδεκα (12) μήνες. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) 
επιπλέον έτος με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής 
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Παρακολούθησης του άρθρου 9. 
 

11. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 
12. 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. 

 
ΆΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 
 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. είναι η μόνη υπεύθυνη έναντι των όποιων αξιώσεων 
τρίτων, για τη μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης. 
 

Ο Δήμος Αχαρνών είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α., 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. 
 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας 
του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση του 
έργου και την από αυτόν απορρόφηση των πιστώσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 9: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
 
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι:  
α) δύο (2) στελέχη του Δήμου Αχαρνών με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών ,  
β) ένα (1) στέλεχος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 

Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. 
 

18. 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, παραλαμβάνει το φυσικό 
αντικείμενο και γνωμοδοτεί δεσμευτικά 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 πορεία υλοποίησης της μελέτης. 
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δ) εισηγείται αιτιολογημένα στην Οικονομική Επιτροπή για την ανάγκη τροποποίησης 

των όρων της προγραμματικής σύμβασης. 
 

19. 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. 

 
20. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα 

όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της. 
 

21. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. ή 
στα γραφεία του Δήμου Αχαρνών όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της ή 
με τηλεδιάσκεψη. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των παρόντων μελών της 

 

22. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των 
σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

7. 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. 

 

8. Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης 
δεν επιτρέπονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 
 

7. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
8. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, 

παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των 
συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη 
περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική 
ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που 
προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής 
συμβάσεως. 

ΑΡΘΡΟ 13 : 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. 
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ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

34. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης ή επέκτασή της, λόγω ανάγκης 
εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που 
υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη 
περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά και στη 
συνέχεια υποβάλλουν την απόφασή τους για έγκριση στα αρμόδια συλλογικά όργανα 
των αντισυμβαλλομένων. 

35. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη 
υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων 
προς την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η 
σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
παραίτηση των συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις 
τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από 
την παρούσα. 

36. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από 
οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να 
καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά τους. 

37. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού 
αντικειμένου της σύμβασης που θα ανατίθεται κατά περίπτωση και θα αναλαμβάνει η 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε., πάνω από 30 εργάσιμες μέρες από τους χρόνους που 
τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. να 
καταβάλλει για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι και 30 ημέρες, ποινική 
ρήτρα ίση με το δύο τοις χιλίοις (2‰) της συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού 
ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 6% της συμβατικής αμοιβής αυτού. 

38. Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και 
καταβολής των αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις 
χρηματοδοτήσεις όπως ορίσθηκαν κατά συγκεκριμένες φάσεις (άρθρο 4 της παρούσας 
Σύμβασης). Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής 30 ημερών μετά την έγκριση 
πληρωμής 

39. από την Κοινή Επιτροπή (Κ.Ε.), αποτελεί αιτία για αναστολή εργασιών και καταβολή 
τόκων υπερημερίας με ημερομηνία έναρξης 60 ημέρες μετά την εγκριτική απόφαση 
πληρωμής από την Κ.Ε. της σύμβασης. Κατά την περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως, 
χορηγείται ισόχρονη παράταση στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

40. Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της σύμβασης αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε., για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές 
ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα. 

41. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. είναι 
υποχρεωμένη να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο 
αντικείμενο που έχει αναλάβει, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου 
Αχαρνών. 

42. Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση και 
καταβολή των αναγκαίων πόρων υποχρεούται να της καταβάλει το ποσό που 
αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη 
καταβάλλει. 

43. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της η συλλογή και 
επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω γίνεται σύμφωνα με τη 
σχετική ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών 
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δεδομένων και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, ως κάθε φορά ισχύει. 
44. Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του 

συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το 
οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης 
ειδοποίησης. 

 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη 
των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε 
κάθε συμβαλλόμενος από δύο (2). 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 

   
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
Α. Ποσό 266.476,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (214.900,00+51.576,00) για την 
υλοποίηση 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, 
ΚΡΑΣΠΕΔΟΤΕΙΘΡΑ ΚΛΠ) ΚΑΙ Κ.Χ. ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ - 
ΠΛΑΙΣΙΟ)» 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟ- 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 100 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 
3852/2010 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 441.130,00 
65.000 €  

λόγω της διαδικασίας ανάθεσης 
με συμφωνία πλαίσιο 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 

 
506.130 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- ΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΔΙ ΑΚΥΡΗΞΗΣ 

 
* 

*           

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   * *          



Σελίδα 98 από 99 
 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ     *         

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ     * * * * * * * * * 

 
Μήνες 13 14 15 16 17  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 * * *   

ΠΑΡΑΛΑΒΗ     * * 
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