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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 18ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 66/2019 της Ε.Ε.

Στις 27 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 18η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που
έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την
24/06/2019

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος

Καπλάνης – μέλος
Απόντες : 0 Κανείς
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 8ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης γαι σύναψη προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και
Επαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας ¨Αντώνης Τρίτσης¨, για την
εκπόνηση μελετών στις οποίες θα αποτυπωθεί η κατάσταση των υγροτόπων του Πάρκου  και
ορισμού μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» και λέει τα εξής:
Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  και συγκεκριμένα το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών,
εισηγείται το ανωτέρω θέμα και λέει τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 4414/2016 μεταξύ των βασικών σκοπών του Φορέα Διαχείρισης
Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», αποτελεί: «γ) η διαχείριση και προστασία των θεσμοθετημένων
υγρότοπων «Ρέμα Πύργου Βασιλίσσης» και «Τεχνητός Υγρότοπος Νερών Πύργου Βασιλίσσης», όπως και της
ορνιθοπανίδας και των άλλων μορφών άγριας ζωής που αυτοί φιλοξενούν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ν.
4277/2014 (Νέο ΡΣΑ/Αττικής) και της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας».
Ήδη σήμερα διαπιστώνεται σημαντικό έλλειμμα ποσοτήτων νερού, για την διατήρηση και λειτουργία των
υγροτόπων, με αποτέλεσμα στην ξηρή περίοδο που θα ακολουθήσει, να παρατηρηθεί σημαντική πτώση της
στάθμης των Λιμνών, με άμεσο κίνδυνο την βαθμιαία απώλεια τους. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να
λάβουν χώρα όλες εκείνες οι ενέργειες που θα αποτρέψουν την βαθμιαία απώλεια των υγροτόπων του Πάρκου,
κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση μιας σειράς μελετών, με βάση τις οποίες θα αποτυπωθεί επακριβώς η κατάσταση
των υγροτόπων, ώστε να λάβουν χώρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διατήρησή τους. Παράλληλα και
στην ίδια προτεραιότητα, χρειάζεται να ληφθούν μέτρα για εξασφάλιση της τροφοδοσίας από τα υδροσημεία
του ΠΑΡΚΟΥ (καθαρισμός υδροληψιών, εγκατάσταση αντλιών, εγκατάσταση υδρομετρητών και επισκευή
δικτύου για την τροφοδοσία των λιμνών).
Στην ίδια προτεραιότητα, χρειάζεται να λειτουργήσει η επανακυκλοφορία νερού από τη λίμνη 6 στη Λίμνη 2, για
τον καθαρισμό του νερού, προκειμένου να δώσει μικρή παράταση ζωής στους υγροτόπους σε συνθήκες μη
τροφοδοσίας και πτώσης στάθμης.
Προκειμένου να υλοποιηθούν τα ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η πραγματοποίηση μιας σειράς μελετών (σύνταξη
σχεδίων, μελετών κλπ).
Για να λάβει χώρα όμως η ανάθεση των ανωτέρω τοπογραφικών εργασιών (μελέτες κλπ)., απαιτείται σύμφωνα
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με το άρθρο 44 του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή να διαθέτει αρμόδια τεχνική υπηρεσία, για τη διεξαγωγή
της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη της σχετικής δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης.
Στην περίπτωση δε που η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις τιθέμενες προδιαγραφές επάρκειας, θεωρείται
υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη
των δημοσίων συμβάσεων, έργων ή μελετών αρμοδιότητάς της, διενεργούνται, με προγραμματική σύμβαση από
την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη
τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της περίπτωσης β' της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Α' 143).», σύμφωνα με τους όρους που επίσης προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4412/2016.
Εν προκειμένω, ο Φορέας Διαχείρισης, δεν καλύπτει τις εκ του νόμου απαιτήσεις για την υλοποίηση του έργου
αφού δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία, ο δε ΑΣΔΑ διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις, δηλαδή τεχνική υπηρεσία
με τεχνική επάρκεια καθώς και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ, για την
υλοποίηση του εν λόγω έργου. 

Έχοντας υπόψη:

1.Το ΦΕΚ 149/Α/9-8-2016, Νόμος 4414/2016, Σύσταση Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου
Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “Αντώνης Τρίτσης”.
3.Την υπ' αριθ. 20676/30.11.1988 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής για τη "Σύσταση Αναπτυξιακού
Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων της 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αττικής (ΦΕΚ 915B' / 21.12.1998),
όπως ισχύει.
4.Το γεγονός ότι ο Φορέας Διαχείρισης δεν διαθέτει την απαιραίτητη στελέχωση
5.Τη δέσμευση εγγραφής της παραπάνω πίστωσης  στο Π/Υ 2019 του Φορέα.

Με βάση τα παραπάνω προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και να
ληφθεί σήμερα απόφαση για:  

Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού
Πάρκου Περιβαλλοντικών και Επαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας ¨Αντώνης
Τρίτσης¨, για την εκπόνηση μελετών στις οποίες θα αποτυπωθεί η κατάσταση των υγροτόπων του Πάρκου μέχρι
του ποσού 70.000,00 Ευρώ.
Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης πρέπει να οριστεί Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και
τήρησης των όρων της Σύμβασης, αποτελούμενη από δύο (2) εκπροσώπους του Φορέα Διαχείρισης και έναν (1)
του ΑΣΔΑ.
Προτείνω να ορίσουμε εκπρόσωπο του ΑΣΔΑ τον Μιχάλη Παντελάκη, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών με
αναπληρωτή του τον Γιώργο Γιαννούση, Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ. 
 
Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α, 08/06/2006) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α, 08/08/2016) όπως ισχύουν
3 . Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην
Ε.Ε.»  (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ)
4. Την υπ' αριθ. 13/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ περί ψήφισης του Προϋπολογισμού
Ο.Ε. 2019 (ΑΔΑ:ΨΞΑΘΟΡΕΓ-ΟΕΤ), που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 120045/37788/20.02.2019 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως ισχύει     
5. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΑΣΔΑ και Φορέα
Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης
Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» για την εκπόνηση μελετών στις οποίες θα αποτυπωθεί η
κατάσταση των υγροτόπων του Πάρκου, μέχρι του ποσού των 70.000,00 Ευρώ, σύμφωνα με το
συνημμένο σχέδιο
Ορίζει ως μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, τον Μιχάλη Παντελάκη, Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών με αναπληρωτή του τον Γιώργο Γιαννούση, Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 66/2019 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
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Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 27/06/2019

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

 

Εσωτερική Διανομή:
::ΔΙ.Δ.Ο .Υ.  ::Παν τελάκης Μιχάλης (Δ.Τ.Υ.)  
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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

 

 

 

 
 

1 
Φορέας Διαχείρισης: Σπύρου Μουστακλή 23,  Ίλιον 13 122 - Πάρκο Τρίτση, tel.: 210 2323163 -181, fax: 210 2323453 

ΣΧΕΔΙΟ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
«Για την ανάδειξη αναδόχου εκ μέρους του ΑΣΔΑ και για λογαριασμό του ΦΔ, που θα 
αναλάβει την εκπόνηση μιας σειράς μελετών στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης 

 
 
Στο Ίλιον Αττικής σήμερα ……………. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
 
Αφενός μεν 
 
1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης 
Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και 
Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»», που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής 
(Σπύρου Μουστακλή 23), με ΑΦΜ: 997229745, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, όπως νομίμως 
εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του 
Συμβουλίου κ. Ιωάννη Πολύζο και θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας «Φορέας 
Διαχείρισης». 
 
Και αφετέρου δε 

 
 2.Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής 
(Εθνικής Αντιστάσεως 65), με ΑΦΜ 090093860, ΔΟΥ Α’ Περιστερίου, νόμιμα 
εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρό του, κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, Δήμαρχο Περιστερίου και 
θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας «ΑΣΔΑ». 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 
τ.Α’/8-8-2016) και τα εκτελεστικά του Διατάγματα έτσι όπως τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
2.Τις διατάξεις 51 έως 60 του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149), με τις οποίες συστάθηκε ο 
Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών 
Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης». 
3. Την υπ' αριθ. 20676/30.11.1988 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής για τη "Σύσταση 
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων της 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού 
Αττικής (ΦΕΚ 915B' / 21.12.1998), όπως ισχύει. 
4. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Φ.Δ. οικ. έτους 2019 με την υπ’ αρ. Α.Π. 
ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/97939/2560/31.12.2018 απόφαση ΥΠΕΝ «Έγκριση του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019 του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών 
και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “Αντώνης 
Τρίτσης”»» (ΑΔΑ ΩΘ294653Π8-Π3Ζ), όπως ισχύει. 
5. Τον προϋπολογισμό του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2019 (ΑΔΑ: …………..) 
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6. Την υπ' αριθ. 339/2019, (ΑΔΑ: 6731465ΧΞΚ-772),  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Φ.Δ. για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  με τον ΑΣΔΑ. 
7. Την υπ’ αριθ. …………(ΑΔΑ: ………..) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Δ., 
έγκρισης των όρων της Προγραμματικής και ορισμού μελών του Φ.Δ. στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης. 
8. Την υπ’ αριθ. ……….. (ΑΔΑ: …………..) απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ «Λήψη απόφασης για 
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού 
Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής 
Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» 
 
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η σκοπιμότητα της προτεινόμενης προγραμματικής σύμβασης προκύπτει από τα 

ακόλουθα: 
Σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 2 περ.  γ’ του Ν. 4414/2016 μεταξύ των βασικών 

σκοπών του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», αποτελεί: « γ) 

η διαχείριση και προστασία των θεσμοθετημένων υγρότοπων «Ρέμα Πύργου Βασιλίσσης» και 

«Τεχνητός Υγρότοπος Νερών Πύργου Βασιλίσσης», όπως και της ορνιθοπανίδας και των 

άλλων μορφών άγριας ζωής που αυτοί φιλοξενούν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ν. 

4277/2014 (Νέο ΡΣΑ/Αττικής) και της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας». 

Ήδη σήμερα διαπιστώνεται σημαντικό έλλειμμα ποσοτήτων νερού, για την 

διατήρηση και λειτουργία των υγροτόπων, με αποτέλεσμα στην ξηρή περίοδο που θα 

ακολουθήσει, να παρατηρηθεί σημαντική πτώση της στάθμης των Λιμνών, με άμεσο κίνδυνο 

την βαθμιαία απώλεια τους. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να λάβουν χώρα όλες εκείνες 

οι ενέργειες που θα αποτρέψουν την βαθμιαία απώλεια των υγροτόπων του Πάρκου, 

κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση μιας σειράς μελετών, με βάση τις οποίες θα αποτυπωθεί 

επακριβώς η κατάσταση των υγροτόπων, ώστε να λάβουν χώρα όλες οι απαιτούμενες 

ενέργειες για τη διατήρησή τους.  Παράλληλα και στην ίδια προτεραιότητα, χρειάζεται να 

ληφθούν μέτρα για εξασφάλιση της τροφοδοσίας από τα υδροσημεία του ΠΑΡΚΟΥ 

(καθαρισμός υδροληψιών, εγκατάσταση αντλιών, εγκατάσταση υδρομετρητών και επισκευή 

δικτύου για την τροφοδοσία των λιμνών). 

Στην ίδια προτεραιότητα, χρειάζεται να λειτουργήσει η επανακυκλοφορία νερού από 

τη λίμνη 6 στη Λίμνη 2, για τον καθαρισμό του νερού, προκειμένου να δώσει μικρή παράταση 

ζωής στους υγροτόπους σε συνθήκες μη τροφοδοσίας και πτώσης στάθμης. 

Προκειμένου να υλοποιηθούν τα ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η πραγματοποίηση 
μιας σειράς μελετών (σύνταξη σχεδίων, μελετών κλπ). 

 Για να λάβει χώρα όμως η ανάθεση των ανωτέρω τοπογραφικών εργασιών (μελέτες 
κλπ), απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή να διαθέτει 
αρμόδια τεχνική υπηρεσία, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την 
επίβλεψη της σχετικής δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης. Στην περίπτωση δε που η 
τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις τιθέμενες προδιαγραφές επάρκειας, θεωρείται υπηρεσία 
που δεν έχει τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η 
επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων, έργων ή μελετών αρμοδιότητάς της, διενεργούνται, με 
προγραμματική σύμβαση από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή 
φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης της περίπτωσης β' της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143)», 
σύμφωνα με τους όρους που επίσης προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4412/2016. 

Εν προκειμένω, ο Φορέας Διαχείρισης, δεν καλύπτει τις εκ του νόμου απαιτήσεις για 

την υλοποίηση του έργου αφού δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία, ο δε ΑΣΔΑ διαθέτει τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις, δηλαδή τεχνική υπηρεσία με τεχνική επάρκεια καθώς και 
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οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ, για την υλοποίηση 

του εν λόγω έργου. Για τους λόγους αυτούς, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 52 του Ν. 4414/2016, στη 

σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, και εκφράζουν τη βούλησή τους για 

συνεργασία με βάση τους όρους της σύμβασης αυτής, για την επιτυχή εκτέλεσή της και την 

επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών. Για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών ο 

ΑΣΔΑ θα προχωρήσει στη σύναψη εκτελεστικής σύμβασης με τρίτο. 

Οι όροι που προβλέπονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στους 
Συμβαλλόμενους για την υλοποίηση των προβλεπόμενων σε αυτή, είναι οι ακόλουθοι: 

 
Άρθρο 1 

Αντικείμενο – Σκοπός - Περιεχόμενο 
Η Ανάθεση από τον ΑΣΔΑ και για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης των κάτωθι αναλυτικώς 
περιγραφόμενων μελετών: 
Α) Τοπογραφική αποτύπωση του ΠΑΡΚΟΥ (περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τους βιο‐υγροτόπους, 

τα φρεάτια ελέγχου διαρροών‐υπόγειας υδροφορίας και τις υδροληψίες) ‐ ισοδιάσταση 1m, 

ακρίβεια αποτύπωση 20cm, κλίμακα 1:1000 

Β)Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης των βιο‐υγροτόπων, η οποία να εμπεριέχει το κανάλι 

σύνδεσης Λίμνης 5 ‐ Λίμνης 6, καθώς και την ανάσχεση φερτών υλικών. 

Γ) Γεωλογική Μελέτη η οποία θα εξετάζει την καταλληλότητα για τη διέλευση των δικτύων 

και τις συνθήκες πιθανής εκμετάλλευσης των απωλειών από τη στεγάνωση των λιμνών. Η 

μελέτη αυτή λόγω της έλλειψης αντίστοιχων προδιαγραφών μπορεί να ακολουθήσει τις 

προδιαγραφές της ΥΑ αριθ. πρωτ. 16374/3696/18.06.1998 (Φ.Ε.Κ. 723/Β/15.07.1998) 

Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., περί "έγκρισης προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών 

Γεωλογικής Καταλληλόλητας". 

Δ) Η/Μ 

1. μελετητική υποβοήθηση επισκευής δικτύου επανακυκλοφορίας νερού από τη Λίμνη 6 στη 

Λίμνη 2 και 

2. μελετητική υποβοήθηση στη προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων στα υδροσημεία για 

την τροφοδοσία των Λιμνών. 

Άρθρο 2 
Διάρκεια Ισχύος Προγραμματικής Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα 

Η ισχύς της παρούσης προγραμματικής σύμβασης, άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής 
της και λήγει την …………………………………….. 
Με ειδική και αιτιολογημένη ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 7) 
και κατόπιν υπογραφής των νέων όρων της σύμβασης από τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί 
να υπάρξει καθορισμένη παράταση του συνολικού χρόνου υλοποίησης της παρούσας, μόνο 
στην περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του αντικειμένου της. 
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Άρθρο 3 
Πόροι – Προϋπολογισμός – Τρόπος καταβολής τιμήματος 

3.1 Η χρηματοδότηση των μελετών που περιγράφονται στην παρούσα Προγραμματική 
Σύμβαση βαρύνει το Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και 
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» 
και συγκεκριμένα τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 (ΚΑ 61). Οι 
εργασίες θα υλοποιηθούν με ανάθεση από τον ΑΣΔΑ σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές που θα συντάξει και θα θεωρήσει η Τεχνική Υπηρεσία του ΑΣΔΑ, που 
θα υποβληθούν και θα εγκριθούν από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας. 
3.2. Στην παρούσα ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και 
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» 
συμμετέχει μέχρι του συνολικού ποσού των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ. 
3.3. Η αποπληρωμή του τιμήματος θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση των μελετών, 
κατόπιν Εισηγήσεως της Κοινής Επιτροπής για την ορθή εκπόνησή τους σύμφωνα με τους 
τιθέμενους όρους και παραλαβής αυτών. 
Μετά την οριστική παραλαβή θα εκδίδονται τα αντίστοιχα παραστατικά, τα οποία θα 
αποπληρώνονται άμεσα από το Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος θα πιστώνει τα αντίστοιχα ποσά 
στο λογαριασμό του ΑΣΔΑ προκειμένου ο τελευταίος να εξοφλεί τον ανάδοχο. 
 

Άρθρο 4 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

Ο Φορέας Διαχείρισης αναλαμβάνει: 
-Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τον ΑΣΔΑ στην υλοποίηση των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του 
ρόλου και των δυνατοτήτων του για την υλοποίηση της σύμβασης. 
- Να μεταβιβάσει προς τον ΑΣΔΑ, που ορίζεται ως φορέας εκτέλεσης και με τον τρόπο που 
περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 3.3. της παρούσης, τα προβλεπόμενα ποσά για την 
υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης. 
- Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους του και του αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους στην 
Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης που θα υπογραφεί. 
Ο ένας εκ των δύο εκπροσώπων του ΦΔ θα οριστεί Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης.   
 
Ο ΑΣΔΑ, ως φορέας υλοποίησης της εργασίας αναλαμβάνει: 
- Να συντάξει και να θεωρήσει τις αναγκαίες Τεχνικές Προδιαγραφές για τις παραπάνω 
υπηρεσίες, καθόσον έχει πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, με το 
πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 για τις διαδικασίες, τις 
υπηρεσίες και το προσωπικό του και έχει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις να 
υλοποιήσει την παρούσα εργασία. 
- Να εγγράψει στον προϋπολογισμό του, έτους 2019 τους ΚΑΕ με τους οποίους θα καλυφθούν 
οι παραπάνω δαπάνες. 
-Να αναθέσει σε εξωτερικό ανάδοχο τις ως άνω υπηρεσίες σύμφωνα με το αντικείμενο τους 
και εντός της καθορισμένης διάρκειας. 
-Να τηρεί πλήρη φάκελο, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου θα παραδίδει στον Φορέα 
Διαχείρισης,. ο οποίος έχει το δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. 
-Να καταβάλει τις αμοιβές στους αναδόχους της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, μετά την ολοκλήρωση απόδοσης των χρημάτων στο λογαριασμό του από την 
Φορέα Διαχείρισης. 
- Να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης που θα υπογραφεί. 
 
Ο ΑΣΔΑ ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του 
Φορέα Διαχείρισης για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο ΑΣΔΑ 
ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Φορέα Διαχείρισης. 
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Άρθρο 5 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
Ορίζεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από δύο (2) εκπροσώπους του 
Φορέα Διαχείρισης και έναν (1) εκπρόσωπο του ΑΣΔΑ και τους αναπληρωτές τους. Πρόεδρος 
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης θα οριστεί εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης.  
Αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 
1. Η έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπηρεσιών. 
2. Η πιστοποίηση της εκτέλεσης της σύμβασης, μετά από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών 
και διαπίστωση της συνδρομής των όρων εκταμίευσης των αντίστοιχων πιστώσεων από τον 
Φορέα Διαχείρισης. 
3. Η παρακολούθηση και τήρηση των όρων της σύμβασης με τον ανάδοχο. 
4. Η επίλυση τυχόν διαφορών ανάμεσα στους Συμβαλλόμενους σχετικά με την ερμηνεία των 
όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. 
5. Η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των Συμβαλλομένων για οτιδήποτε άλλο προκύψει 
κατά την πορεία εκτέλεσης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 
6. Η εισήγηση της ολοκλήρωσης του τμηματικού αντικειμένου της σύμβασης. 
Η Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να καλεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της όποια 
άτομα ή και εκπρόσωποι φορέων πιστεύει ότι είναι αναγκαία ή παρουσία τους, οι γνώσεις 
και γενικότερα η συμβολή τους για την ομαλή και απρόσκοπτη έγκαιρη και ουσιαστική 
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. Σημειώνεται ότι όλα τα πρακτικά της επιτροπής 
πρέπει να είναι ομόφωνα. 

 
Άρθρο 6 

Τρόπος εκτέλεσης 
Οι μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

Άρθρο 7 
Φορέας Διαχείρισης - Εκμετάλλευσης - Συντήρησης του έργου 

Οι μελέτες θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο που θα προκύψει από το διαγωνισμό που θα 
διενεργήσει ο ΑΣΔΑ εντός της έκτασης που καταλαμβάνει το Πάρκο και σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης. 

Άρθρο 8 
Ρήτρες 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν τηρεί τους όρους της παρούσης 
με αποτέλεσμα να επέρχεται ζημία στους λοιπούς συμβαλλόμενους τότε η Κοινή Επιτροπή 
δύναται να εισηγηθεί την διακοπή της παρούσας σύμβασης. 
Σε περίπτωση διακοπής της προγραμματικής σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και 
κατόπιν εισηγήσεως της Κοινής Επιτροπής, η προγραμματική σύμβαση λύεται, μετά την 
παραλαβή και αποπληρωμή των όσων παραδοτέων έχουν ήδη παρασχεθεί, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα, χωρίς καμία άλλη απαίτηση. 

 
Άρθρο 9 

Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης 
Καμία τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς 
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων.   
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Άρθρο 10 

Τελικές διατάξεις 
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση ή η 
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 τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 
συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση. 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της προγραμματικής αυτής σύμβασης που 
θεωρούνται όλοι σημαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου, της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών από τα συμβαλλόμενα μέρη δίνει το δικαίωμα στο άλλο μέρος να 
ζητήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία καθώς και διαφυγόν κέρδος. 
Η παρούσα Σύμβαση αφού αναγνώστηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη και έγιναν αποδεκτοί 
όλοι οι όροι της, υπογράφτηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και δόθηκε από ένα (1) σε κάθε 
συμβαλλόμενο. 
 

Οι Συμβαλλόμενοι 
Για το Φορέα Διαχείρισης                                                                          Για τον ΑΣΔΑ 
 
 Ο Πρόεδρος ΔΣ                                                                                             Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Ιωάννης Πολύζος                                                                         Ανδρέας Π. Παχατουρίδης 
                                                                                                          Δήμαρχος Περιστερίου 
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