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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2956/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1106014/23-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 22ο  
Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. για την 
εκπόνηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 359.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Με βάση τις διατάξεις: 
 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τη  με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Των άρθρων 2-4 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020) για τη «Στρατηγική αναπτυξιακή 
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Την εγκύκλιο 200/Α.Π. 37260/16-06-2020 (ΑΔΑ ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ) της Γενικής 
Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών «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)».  

6. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
διατάξεις.” (Α’  184) 

7. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει . 

8. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 

9. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

10. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

11. Του άρθρου 132 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών 
συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». 

 
και έχοντας υπόψη: 
 

1. Την με αριθμό σύστασης 2905 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με 
Αρ. ΓΕΜΗ 157785801000 και ημερομηνία καταχώρησης 28/1/2021.  

2. Την πιστοποίηση ISO 9001:2015 με αριθμό πιστοποιητικού ΤΒ -030-02-100-01282 και 
ημερομηνία έκδοσης 30/8/2021 στο πεδίο εφαρμογής «Παροχή υπηρεσιών, εκπόνηση 
μελετών, διαχείρισης και εκτέλεσης έργων υποδομών βιώσιμης ανάπτυξης και αναβάθμισης 
ποιότητας ζωής. 

3. Τα υπ’ αρίθμ. πρωτ. 219613/19-03-2021, 592506/14-7-2021, 633466/27-7-2021 και 
942898/8-11-2021 έγγραφα της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας 
Αττικής. 

4. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 735504/7-9-2021 έγγραφο του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Αττικής, περί διερεύνησης δυνατότητας εκπόνησης μελετών και δημοπράτησης έργων της 
Περιφέρειας Αττικής από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» 

ΑΔΑ: 6Χ177Λ7-3Τ4



 

 3 

5. Το με αριθμό 80/15-11-2021 έγγραφο της ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. με θέμα 
την Τεχνική περιγραφή για τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης της μελέτης του 
έργου: «Επιθεωρήσεις γεφυρών Περιφέρειας Αττικής» 

6. Την υπ’ αρ. Α04/12-11-2021 βεβαίωση τεχνικής επάρκειας, για το έργο «Επιθεωρήσεις 
γεφυρών Περιφέρειας Αττικής», της ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.  

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 73808/01.07.2021 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
ΣΑΜΠ 085, ΤΡΟΠ.0 (ΑΔΑ: ΨΔΟΝ46ΜΤΛΡ-ΞΓΝ) 

8. Την υπ’ αρ. 1108906/24-12-21 νομική θεώρηση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων. 

 
Η Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής μας ενημέρωσε με το υπ’ 
αρ. 592506/14-7-2021 έγγραφό της ότι έπειτα από εντολή του κ. Περιφερειάρχη τον Οκτώβρη του 
2020, κατέγραψε αναλυτικά τα τεχνικά έργα που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο που συντηρεί και 
εντόπισε συνολικά 453 έργα, τα οποία συνίστανται σε οδικές γέφυρες, πεζογέφυρες, υπόγειες 
διαβάσεις πεζών, υπόγειες διαβάσεις οχημάτων, τεχνικά απορροής ομβρίων, σήραγγες, τοίχοι 
αντιστήριξης. 
Στη συνέχεια διαχώρισε τα έργα που προτείνεται να ανήκουν στην αρμοδιότητα της. Από τον 
διαχωρισμό προέκυψαν 107 οδικές γέφυρες, 2 πεζογέφυρες, 21 υπόγειες διαβάσεις οχημάτων, 
101 τεχνικά ομβρίων, 2 σήραγγες, 1 τοίχος αντιστήριξης.  
  
Παράλληλα το Υπουργείο Υποδομών έθεσε σε διαβούλευση τον Κανονισμό Επιθεώρησης και 
Συντήρησης Γεφυρών (Κ.Ε.ΣΥ.ΓΕ.).  
Μετά την έγκριση του Κ.Ε.ΣΥ.ΓΕ. μπορεί να ξεκινήσει η συστηματική επιθεώρηση και συντήρηση 
των γεφυρών που ανήκουν στην Δ.Δ.Μ.Υ. 
Επειδή οι γέφυρες αρμοδιότητας της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας 
Αττικής από τότε που κατασκευάστηκαν δεν ελέγχθηκαν ποτέ, δεν υπάρχει αναλυτική και 
τεκμηριωμένη αναφορά για την κατάσταση τους και τη σοβαρότητα των βλαβών ή των ελλείψεων 
τους. Κατά συνέπεια πρέπει να διενεργηθούν άμεσα επιθεωρήσεις, μετά από σχετικές αναθέσεις, 
που θα εντοπίσουν και θα καταγράψουν τις βλάβες των γεφυρών και θα προτείνουν συγκεκριμένες 
τεχνικές και τρόπους αποκατάστασης / συντήρησης τους. 
Πρόσφατοι μακροσκοπικοί έλεγχοι σε γέφυρες, που διενεργήθηκαν από Μηχανικούς της Δ/νσης 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής εντόπισαν συγκεκριμένες σοβαρές 
βλάβες και φθορές σε στοιχεία γεφυρών (π.χ. αστοχία εφεδράνων, κόπωση 
ηλεκτροσυγκολλήσεων, χαλάρωση περικοχλίων εργοταξιακών κόμβων, καμπτικές και διατμητικές 
ρωγμές σκυροδέματος, ενανθράκωση σκυροδέματος και οξείδωση οπλισμού, κλπ) οι οποίες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μερική ή ολική δομική αστοχία των γεφυρών. 
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι μπορεί να υπάρχει επικείμενος κίνδυνος για την οδική 
ασφάλεια των χρηστών των γεφυρών. Επίσης οι συνέπειες για την εθνική οικονομία, εξαιτίας της 
διακοπής της κυκλοφορίας σε σημαντικούς οδικούς άξονες, εκτιμάται ότι θα είναι τραγικές. 
 
 Η Περιφέρεια Αττικής έχει εγγράψει στη Συλλογική Απόφαση ΕΠ085 του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων τη μελέτη: «Έλεγχος και μελέτη επεμβάσεων στις γέφυρες Περιφέρειας 
Αττικής» με Προϋπολογισμό 600.000,00 €. Ωστόσο, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 592506/14-7-2021 
έγγραφό της λόγω πλήθους σημαντικών ανελημμένων υποχρεώσεων και φόρτου εργασίας, η 
Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, έχει δυσχέρεια να 
δημοπρατήσει άμεσα επιθεωρήσεις γεφυρών.  
 
Επειδή η Περιφέρεια Αττικής θέτει ως προτεραιότητα την εκτέλεση έργων θωράκισης των δήμων 
της γεωγραφικής της αρμοδιότητας από τις δυσμενείς  συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, την εν 
γένει βελτίωση των υποδομών της,  την αποτελεσματική λειτουργία της κατά την άσκηση του 
συνόλου των αρμοδιοτήτων της προς όφελος των πολιτών και  την έγκαιρη εκτέλεση των έργων, 
έχει ως στόχο την  αξιοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στην συγκεκριμένη 
κατεύθυνση προκειμένου σε επίκαιρο χρόνο να εκκινούν και να ολοκληρώνονται τα έργα εκείνα 
που λόγω φόρτου εργασίας  αδυνατούν να φέρουν σε πέρας εγκαίρως οι υπηρεσίες της. 
  
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής με την επωνυμία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΤΤΙΚΗ ΑΕ» συστάθηκε σε συνέχεια της υπ’αρ.280/2020 – 25/11/2020 απόφασης του 
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Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, αξιοποιώντας τις προβλέψεις των Νόμων 4674/2020 (ΦΕΚ 
53/Α/11.03.2020) και 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/30.05.2020) καθώς και των διατάξεων για τις 
ανώνυμες εταιρίες (ν.4548/2018), προκειμένου να αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο της 
Περιφέρειας Αττικής και να συμβάλλει στην προώθηση των ευρύτερων αναπτυξιακών στόχων και 
προτεραιοτήτων της. 
 
Η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» διαθέτει διαχειριστική και υποστηρικτική τεχνική 
επάρκεια, βάσει του Πιστοποιητικού με αριθμό ΤΒ-030-02-100-01282 για το Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015 για το Πεδίο Εφαρμογής: «Παροχή 
Υπηρεσιών, Εκπόνηση Μελετών, Διαχείρισης και Εκτέλεσης Έργων Υποδομών, Βιώσιμης 
Ανάπτυξης & Αναβάθμισης Ποιότητας Ζωής» ενώ διαθέτει σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. Α04/12-
11-2021 έγγραφό της «την οργάνωση, την τεχνογνωσία και τις απαραίτητες υποδομές (σε 
προσωπικό και μέσα) για να εκπονήσει τις μελέτες του αντικειμένου, αφού πέραν του προσωπικού, 
διαθέτει και ομάδα συνεργατών, εξειδικευμένων σε θέματα γεφυρών, διαφόρων ειδικοτήτων που 
εξασφαλίζει πιστοποίηση υλοποίησης τεχνικής και μελετητικής υποστήριξης και παροχής 
υπηρεσιών».  
 
Η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» είναι εταιρεία ειδικού σκοπού χωρίς ιδιωτική συμμετοχή 
(ΑΟΤΑ του ν. 4674/20) και έχει ως εκ του καταστατικού της (άρθρο 4) σκοπό την επιστημονική, 
συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη, μεταξύ άλλων, των ΟΤΑ και φορέων αυτών, καθώς και την 
υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής της περιφέρειας και του αστικού 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, 
συμπράττοντας από κοινού με τους ΟΤΑ με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 
Από την σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης δεν προκαλείται στρέβλωση του 
ανταγωνισμού έναντι των ιδιωτικών φορέων, ενώ εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον μέσω της 
βελτίωσης και επιτάχυνσης του έργου του θέματος. Εν προκειμένω η εξυπηρέτηση του δημοσίου 
συμφέροντος έγκειται στην επιτάχυνση της ωρίμανσης του έργου της επιθεώρησης των γεφυρών 
της Περιφέρειας Αττικής που είναι αντικείμενο της αρμοδιότητας της. 
 
Ο σκοπός της εν λόγω επιθεώρησης είναι να εντοπίσει ενδεχόμενες αλλοιώσεις και φθορές και στο 
μέτρο του δυνατού τις πιθανές ρωγμές, που εμφανίζονται στην γέφυρα καθώς και να επισημάνει τα 
στοιχεία, που κρίνονται επικίνδυνα για την ασφάλεια του χρήστη της γέφυρας ή και του 
διερχόμενου κάτω από την γέφυρα. Οι διαπιστώσεις και τα ευρήματα της επιθεώρησης θα 
καταγράφονται και θα αναφέρονται αναλυτικά στην αντίστοιχη Τεχνική Έκθεση Επιθεώρησης. 
Συνεκτιμώντας την θέση, την έκταση, το πλήθος και το μέγεθος των φθορών και των αλλοιώσεων 
και λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα ευρήματα προέρχονται από μακροσκοπική οπτική επιθεώρηση θα 
γίνονται προτάσεις για τις απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής, και θα 
εκτιμηθεί το ύψος του προϋπολογισμού των οριστικών μελετών και των έργων 
συντήρησης/αποκατάστασης που θα προκύψει. 
 
Αντικείμενο της υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από την «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», με τη 
σύναψη της προγραμματικής σύμβασης, είναι η βασική επιθεώρηση όλων των γεφυρών που 
αναγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 633466/27.07.21 έγγραφο, και η σύνταξη των αντίστοιχων 
εκθέσεων καταγραφής των τυχόν βλαβών.  
Οι εν λόγω γέφυρες είναι κατασκευασμένες σε διάφορες χρονικές περιόδους με τις παλιότερες να 
εκτιμάται ότι έχουν κατασκευαστεί στην δεκαετία του 1960. Είναι, εν προκειμένω, σημαντικό να 
τονισθεί ότι οι γέφυρες λόγω της θέσεως τους και του σκοπού που εξυπηρετούν είναι εκτεθειμένες 
σε ένα πλήθος δυσμενών για την ασφάλεια τους παραγόντων. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι οι 
γέφυρες υπόκεινται σε συνεχή φθορά λόγω υποβαθμίσεως των μηχανικών χαρακτηριστικών 
(γήρανση) των υλικών κατασκευής που οφείλεται σε ατμοσφαιρικές επιδράσεις όπως επίσης και η 
κακοχρησεία, που προκύπτει από την επαναλαμβανόμενη φόρτιση από κινητά φορτία μεγαλύτερα 
αυτών που είχαν αρχικώς ληφθεί στη μελέτη. Αν επιπλέον ληφθεί υπόψιν και το γεγονός ότι δεν 
έχει γίνει συστηματική επιθεώρηση και συντήρηση των γεφυρών αυτών, από την περίοδο 
κατασκευής τους έως σήμερα, γίνεται πρόδηλη η ανάγκη άμεσης εφαρμογής ενός προγράμματος 
επιθεώρησης συντήρησης, και ενίσχυσης ή και αναβάθμισης προκειμένου να επιμηκυνθεί ο 
λειτουργικός χρόνος ζωής των γεφυρών.  

ΑΔΑ: 6Χ177Λ7-3Τ4



 

 5 

Το συνολικό πλήθος των προς βασική επιθεώρηση, τεχνικών έργων είναι 107, όπου 
περιλαμβάνονται Άνω Διαβάσεις, Κάτω Διαβάσεις, είναι γέφυρες που φέρουν κεντρικούς οδικούς 
άξονες όπως η Εθνική Οδός, και θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αρκετές από αυτές είναι διπλές 
καθόσον οι δύο κλάδοι της αρτηρίας φέρονται από διαφορετική γέφυρα. Τέλος στο σύνολο των 
γεφυρών είναι προς εξέταση και δύο πεζογέφυρες. 
 
Η επιθεώρηση θα πραγματοποιηθεί και θα αξιολογηθεί ως εξής: 
Για την καταγραφή των φθορών και των αλλοιώσεων κάθε γέφυρας, θα διενεργηθεί επιθεώρηση 
σε επίπεδο Βασικής Επιθεώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπό έγκριση σχέδιο Σελ. 2/4 
Κανονισμού Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών (Κ.Ε.ΣΥ.ΓΕ.) του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών.  
Η Βασική Επιθεώρηση πραγματοποιείται με οπτικό έλεγχο, όλων των ορατών τμημάτων της 
γέφυρας, από το επίπεδο του καταστρώματος και από το επίπεδο του οδοστρώματος ή του 
εδάφους κάτω από την γέφυρα, χωρίς να χρησιμοποιούνται ειδικά μέσα προσέγγισης, από 
κλιμάκιο Μηχανικών. 
 
Παραδοτέα  
Για κάθε γέφυρα θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης Βασικής 
Επιθεώρησης, η οποία θα περιλαμβάνει: 
✓ στοιχεία σχετικά με την επιθεώρηση (ομάδα επιθεώρησης, ημερομηνία επιθεώρησης, κλπ.)  
✓ αναφορά όλων των ευρημάτων της επιθεώρησης ανά θέση και δομικό μέλος του τεχνικού, με 

συνοπτική περιγραφή των φθορών και των αλλοιώσεων και εν γένει όλων των ευρημάτων της 
επιθεώρησης  

✓ φωτογραφική τεκμηρίωση των ευρημάτων παθολογίας της γέφυρας  
✓ προτάσεις ενεργειών  
✓ πρόταση λήψης άμεσων μέτρων αν αυτό απαιτείται από τα ευρήματα της επιθεώρησης. 
 
Τα παραδοτέα θα έχουν ως εξής: 

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α΄: Βασική Επιθεώρηση 13 γεφυρών με προτεραιότητα 

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β΄: Βασική Επιθεώρηση 24 γεφυρών 

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ΄: Βασική Επιθεώρηση 22 γεφυρών 

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ΄: Βασική Επιθεώρηση 20 γεφυρών 

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε΄: Βασική Επιθεώρηση 28 γεφυρών 
 
Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 359.600,00 € στο 
οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. 
 
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 
επτά (7) μήνες. 
 
Με το υπ’ αρ. έγγραφο 1108906/24-12-21 του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 
Συλλογικών Οργάνων το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης έλαβε νομική θεώρηση. 
 
Μετά τα παραπάνω  

 Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  
 
1. Την Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
Α.Ε. για την εκπόνηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 359.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.). η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης. 
 

2. Τον ορισμό δύο μελών του Περιφερειακού Συμβούλιου, ένα εκ των οποίων να ορισθεί 
Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και των νόμιμων αναπληρωτών τους για τη συμμετοχή τους 
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
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η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
1. Την Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
Α.Ε. για την εκπόνηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 359.600,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), το οποίο επισυνάπτεται μαζί με τα παραρτήματά του και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 
2. Τον ορισμό δύο μελών του Περιφερειακού Συμβούλιου, καθώς και των νόμιμων αναπληρωτών 

τους για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης ως κάτωθι: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
2. ΛΑΣΚΑΡΗ-ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

          
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΡΩΠΗ – ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
2. ΒΕΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το αναπληρωματικό μέλος 

κα. Λογοθέτη Αικατερίνη  καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «ΚΑΤΑ, 
διότι α) ο Προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αναφέρεται στο έγγραφο ΕΞ ΓΕΝ 
80/15.11.2021 είναι λανθασμένος, ελλιπής και αντιφατικός, χωρίς προσδιορισμό της εμπειρίας και 
της ειδικότητας  των Μηχανικών, περιλαμβάνοντας μηνιαίες αμοιβές πλήρους απασχόλησης 
Μηχανικών από 1.000 € (!) έως 8.000 € (!), με τον Συντονιστή Μηχανικό να κοστολογείται 3.000 €, 
όσο και ο Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (!), β) παραβιάζονται οι όροι του άρθρου 12, παρ. 
4, του Ν.4412/2016 και μάλιστα κατά προφανή τρόπο, δεδομένου ότι η Περιφέρεια Αττικής εκτελεί 
στην ελεύθερη αγορά ποσοστό συντριπτικά άνω του 20% των Μελετών Οδοποιίας, γ) δεν 
τεκμηριώνεται η δυνατότητα να υλοποιηθεί η Μελέτη με ίδιους ανθρώπινους πόρους από τον 
Αναπτυξιακό Οργανισμό, δεδομένου ότι θα απαιτηθεί η πρόσληψη 20 μηχανικών (!) σύμφωνα με τον 
προαναφερθέντα Προϋπολογισμό, την στιγμή μάλιστα που για την αντικειμενικότητα των σχετικών 
διαδικασιών ουδέν προβλέπεται στην Προγραμματική Σύμβαση, δ) ο Αναπτυξιακός Οργανισμός 
πρέπει να αποφύγει να εμπλακεί σε τομείς που μπορεί να διεκπεραιώσει η Περιφέρεια Αττικής με τις 
δικές της δομές και ανθρώπινους όρους, τη στιγμή μάλιστα που οι αρμόδιες Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Αττικής διενεργούν πληθώρα ανάλογων διαγωνισμών». 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.  Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη ΄Αννα   
καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την ως 
άνω απόφαση. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Χρονοπούλου Νίκη 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Για τη Παροχή Υπηρεσίας:  
 
 
 

 
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»  

 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΑΘΗΝΑ –                    2021 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
  
 

Στην Αθήνα σήμερα …………………, ημέρα ………………. οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
 

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού), που εδρεύει 
στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη 
Αττικής Γεώργιο Πατούλη. 

2. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. - Αναπτυξιακός 
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αριθμό ΓΕΜΗ 2342102/05032021, που εδρεύει 
στην Λεωφόρο Συγγρού 19 στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωσήφ Πάρσαλη. 
 

 
Με βάση τις διατάξεις: 
 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

2. Τη  με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

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

5. Την εγκύκλιο 200/Α.Π. 37260/16-06-2020 (ΑΔΑ ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ) της Γενικής 
Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών «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).   

6. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α’  184) 

7. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

8. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή 
της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 

9. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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10. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ 
α΄ και β΄ βαθμού». 

 
και έχοντας υπόψη: 
 

1. Την με αριθμό σύστασης 2905 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με 
Αρ. ΓΕΜΗ 157785801000 και ημερομηνία καταχώρησης 28/1/2021.  

2. Την πιστοποίηση ISO 9001:2015 με αριθμό πιστοποιητικού ΤΒ -030-02-100-01282 και 
ημερομηνία έκδοσης 30/8/2021 στο πεδίο εφαρμογής «Παροχή υπηρεσιών, εκπόνηση 
μελετών, διαχείρισης και εκτέλεσης έργων υποδομών βιώσιμης ανάπτυξης και 
αναβάθμισης ποιότητας ζωής. 

3. Τα υπ’ αρίθμ. πρωτ. 219613/19-03-2021, 592506/14-7-2021, 633466/27-7-2021 και 
942898/8-11-2021 έγγραφα της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
Περιφέρειας Αττικής. 

4. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 735504/7-9-2021 έγγραφο του Εκτελεστικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής, περί διερεύνησης δυνατότητας εκπόνησης μελετών και 
δημοπράτησης έργων της Περιφέρειας Αττικής από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Νέα 
Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» 

5. Το με αριθμό 80/15-11-2021 έγγραφο της ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. με 
θέμα την Τεχνική περιγραφή για τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης της 
μελέτης του έργου: «Επιθεωρήσεις γεφυρών Περιφέρειας Αττικής» 

6. Την υπ’ αρ. Α04/12-11-2021 βεβαίωση τεχνικής επάρκειας, για το έργο «Επιθεωρήσεις 
γεφυρών Περιφέρειας Αττικής», της ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.  

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 73808/01.07.2021 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
ΣΑΜΠ 085, ΤΡΟΠ.0 (ΑΔΑ: ΨΔΟΝ46ΜΤΛΡ-ΞΓΝ) 

8. Την από  …… απόφαση της … τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΝΕΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.  

9. Την υπ. Αριθμ. ……. (ΑΔΑ ………..) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης.  

 
 
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Η Περιφέρεια Αττικής έχει εγγράψει στη Συλλογική Απόφαση ΣΑΜΠ085 του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων τη μελέτη: «Έλεγχος και μελέτη επεμβάσεων στις γέφυρες 
Περιφέρειας Αττικής» με Προϋπολογισμό 600.000,00 €. Ωστόσο, λόγω αυξημένου φόρτου 
εργασίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, 
ήταν αδύνατον να επιτευχθεί άμεση υλοποίηση του έργου αυτού στους χρόνους που 
απαιτείται. Η αντικειμενική αυτή αδυναμία οφείλεται στο πλήθος των ανειλημμένων 
υποχρεώσεων και τον φόρτο εργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Επειδή η Περιφέρεια Αττικής θέτει ως προτεραιότητα την εκτέλεση έργων θωράκισης των 
δήμων της γεωγραφικής της αρμοδιότητας από τις δυσμενείς  συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής, την εν γένει βελτίωση των υποδομών της,  την αποτελεσματική λειτουργία της κατά 
την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων της προς όφελος των πολιτών και  την έγκαιρη 
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εκτέλεση των έργων, έχει ως στόχο την  αξιοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 
στην συγκεκριμένη κατεύθυνση προκειμένου σε επίκαιρο χρόνο να εκκινούν και να 
ολοκληρώνονται τα έργα εκείνα που λόγω φόρτου εργασίας  αδυνατούν να φέρουν σε πέρας 
εγκαίρως οι υπηρεσίες της. 
  
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής με την επωνυμία «ΝΕΑ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΕ» συστάθηκε σε συνέχεια της υπ’αρ.280/2020 – 25/11/2020 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, αξιοποιώντας τις προβλέψεις των Νόμων 
4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020) και 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/30.05.2020) καθώς και των 
διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρίες (ν.4548/2018), προκειμένου να αποτελέσει αναπτυξιακό 
εργαλείο της Περιφέρειας Αττικής και να συμβάλλει στην προώθηση των ευρύτερων 
αναπτυξιακών στόχων και προτεραιοτήτων της. 

 
Η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» διαθέτει διαχειριστική και υποστηρικτική τεχνική 
επάρκεια, βάσει του Πιστοποιητικού με αριθμό ΤΒ-030-02-100-01282 για το Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015 για το Πεδίο Εφαρμογής: 
«Παροχή Υπηρεσιών, Εκπόνηση Μελετών, Διαχείρισης και Εκτέλεσης Έργων Υποδομών, 
Βιώσιμης Ανάπτυξης & Αναβάθμισης Ποιότητας Ζωής» ενώ διαθέτει  οργανωμένη τεχνική 
υπηρεσία, τεχνογνωσία, απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό ως και τεχνική και 
επιχειρησιακή ικανότητα προκειμένου να υποστηρίξει και αναλάβει διαδικασίες ωρίμανσης 
έργων 
Η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» είναι εταιρεία ειδικού σκοπού χωρίς ιδιωτική 
συμμετοχή (ΑΟΤΑ του ν. 4674/20) και έχει ως εκ του καταστατικού της (άρθρο 4) σκοπό την 
επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη, μεταξύ άλλων, των ΟΤΑ και φορέων 
αυτών, καθώς και την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της 
Περιφέρειας Αττικής, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και αναβάθμισης της ποιότητας 
ζωής της περιφέρειας και του αστικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της 
υλοποίησης σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συμπράττοντας από κοινού με τους 
ΟΤΑ με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

 
Από την σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης δεν προκαλείται στρέβλωση του 
ανταγωνισμού έναντι των ιδιωτικών φορέων, ενώ εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον μέσω 
της βελτίωσης και επιτάχυνσης του έργου του θέματος. Εν προκειμένω η εξυπηρέτηση του 
δημοσίου συμφέροντος έγκειται στην επιτάχυνση της ωρίμανσης του έργου της επιθεώρησης 
των γεφυρών της Περιφέρειας Αττικής που είναι αντικείμενο της αρμοδιότητας της. 
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

1. Το έργο αφορά στη διενέργεια των βασικών επιθεωρήσεων των 107 γεφυρών 
αρμοδιότητας  Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπό έγκριση σχεδίου Σελ. 
2/4 Κανονισμό Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών (Κ.Ε.ΣΥ.ΓΕ.) του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών.  
Ο σκοπός της εν λόγω επιθεώρησης είναι να εντοπίσει ενδεχόμενες αλλοιώσεις και φθορές 
και στο μέτρο του δυνατού τις πιθανές ρωγμές, που εμφανίζονται στην γέφυρα καθώς και να 
επισημάνει τα στοιχεία, που κρίνονται επικίνδυνα για την ασφάλεια του χρήστη της γέφυρας 
ή και του διερχόμενου κάτω από την γέφυρα. Οι διαπιστώσεις και τα ευρήματα της 
επιθεώρησης θα καταγράφονται και θα αναφέρονται αναλυτικά στην αντίστοιχη Τεχνική 
Έκθεση Επιθεώρησης. Συνεκτιμώντας την θέση, την έκταση, το πλήθος και το μέγεθος των 
φθορών και των αλλοιώσεων και λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα ευρήματα προέρχονται από 
μακροσκοπική οπτική επιθεώρηση θα γίνονται προτάσεις για τις απαιτούμενες ενέργειες εκ 
μέρους της Περιφέρειας Αττικής, και θα εκτιμηθεί το ύψος του προϋπολογισμού των 
οριστικών μελετών και των έργων συντήρησης/αποκατάστασης που θα προκύψει. 
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Οι γέφυρες αρμοδιότητας της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας 
Αττικής, επειδή από τότε που κατασκευάστηκαν δεν ελέγχθηκαν ουσιαστικά, δεν υπάρχει 
αναλυτική και τεκμηριωμένη αναφορά για την κατάσταση τους και τη σοβαρότητα των 
βλαβών ή των ελλείψεων τους. 
 
Αντικείμενο της υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από την «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», με 
τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης, είναι η βασική επιθεώρηση όλων των γεφυρών 
που αναγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 633466/27.07.21 έγγραφο, και η σύνταξη των 
αντίστοιχων εκθέσεων καταγραφής των τυχόν βλαβών.  
Οι εν λόγω γέφυρες είναι κατασκευασμένες σε διάφορες χρονικές περιόδους με τις 
παλιότερες να εκτιμάται ότι έχουν κατασκευαστεί στην δεκαετία του 1960. Είναι, εν 
προκειμένω, σημαντικό να τονισθεί ότι οι γέφυρες λόγω της θέσεως τους και του σκοπού 
που εξυπηρετούν είναι εκτεθειμένες σε ένα πλήθος δυσμενών για την ασφάλεια τους 
παραγόντων. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι οι γέφυρες υπόκεινται σε συνεχή φθορά λόγω 
υποβαθμίσεως των μηχανικών χαρακτηριστικών (γήρανση) των υλικών κατασκευής που 
οφείλεται σε ατμοσφαιρικές επιδράσεις όπως επίσης και η κακοχρησεία, που προκύπτει από 
την επαναλαμβανόμενη φόρτιση από κινητά φορτία μεγαλύτερα αυτών που είχαν αρχικώς 
ληφθεί στη μελέτη. Αν επιπλέον ληφθεί υπόψιν και το γεγονός ότι δεν έχει γίνει συστηματική 
επιθεώρηση και συντήρηση των γεφυρών αυτών, από την περίοδο κατασκευής τους έως 
σήμερα, γίνεται πρόδηλη η ανάγκη άμεσης εφαρμογής ενός προγράμματος επιθεώρησης 
συντήρησης, και ενίσχυσης ή και αναβάθμισης προκειμένου να επιμηκυνθεί ο λειτουργικός 
χρόνος ζωής των γεφυρών.  
Το συνολικό πλήθος των προς βασική επιθεώρηση, τεχνικών έργων είναι 107, όπου 
περιλαμβάνονται Άνω Διαβάσεις, Κάτω Διαβάσεις, είναι γέφυρες που φέρουν κεντρικούς 
οδικούς άξονες όπως η Εθνική Οδός, και θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αρκετές από αυτές 
είναι διπλές καθόσον οι δύο κλάδοι της αρτηρίας φέρονται από διαφορετική γέφυρα. Τέλος 
στο σύνολο των γεφυρών είναι προς εξέταση και δύο πεζογέφυρες. 
 
Η επιθεώρηση θα πραγματοποιηθεί και θα αξιολογηθεί ως εξής: 
Για την καταγραφή των φθορών και των αλλοιώσεων κάθε γέφυρας, θα διενεργηθεί 
επιθεώρηση σε επίπεδο Βασικής Επιθεώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπό έγκριση 
σχέδιο Σελ. 2/4 Κανονισμού Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών (Κ.Ε.ΣΥ.ΓΕ.) του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.  
Η Βασική Επιθεώρηση πραγματοποιείται με οπτικό έλεγχο, όλων των ορατών τμημάτων της 
γέφυρας, από το επίπεδο του καταστρώματος και από το επίπεδο του οδοστρώματος ή του 
εδάφους κάτω από την γέφυρα, χωρίς να χρησιμοποιούνται ειδικά μέσα προσέγγισης, από 
κλιμάκιο Μηχανικών. 
 
Παραδοτέα  
Για κάθε γέφυρα θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης Βασικής 
Επιθεώρησης, η οποία θα περιλαμβάνει: 
✓ στοιχεία σχετικά με την επιθεώρηση (ομάδα επιθεώρησης, ημερομηνία επιθεώρησης, 

κλπ.)  
✓ αναφορά όλων των ευρημάτων της επιθεώρησης ανά θέση και δομικό μέλος του 

τεχνικού, με συνοπτική περιγραφή των φθορών και των αλλοιώσεων και εν γένει όλων 
των ευρημάτων της επιθεώρησης  

✓ φωτογραφική τεκμηρίωση των ευρημάτων παθολογίας της γέφυρας  
✓ προτάσεις ενεργειών  
✓ πρόταση λήψης άμεσων μέτρων αν αυτό απαιτείται από τα ευρήματα της επιθεώρησης. 
 
Τα παραδοτέα θα έχουν ως εξής: 

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α΄: Βασική Επιθεώρηση 13 γεφυρών με προτεραιότητα 

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β΄: Βασική Επιθεώρηση 24 γεφυρών 
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• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ΄: Βασική Επιθεώρηση 22 γεφυρών 

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ΄: Βασική Επιθεώρηση 20 γεφυρών 

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε΄: Βασική Επιθεώρηση 28 γεφυρών 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Οι επιθεωρήσεις των γεφυρών θα είναι σε όλο το νομό Αττικής, όπου υπάρχει αρμοδιότητα 
της Περιφέρειας Αττικής. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 359.600,00 € 
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί και αναλύεται στο Παράρτημα I που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.  
 
2. Η παροχή υπηρεσίας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
Περιφέρειας Αττικής-ΣΑΜΠ 085, κωδικός έργου 2017ΜΠ08500000. 
 
3. Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο 
όνομα του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», σύμφωνα με τα παραδοτέα της προγραμματικής 
σύμβασης. 
 

4. Η αμοιβή της ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε για την παρούσα σύμβαση 
ορίζεται στο ποσό των 359.600,00 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Το ποσό αυτό 
αφορά το σύνολο των δαπανών για την εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο αύξηση του 
ανωτέρω ποσού εκ μέρους της ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 

 
Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί της ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.  σε πέντε (5) 
δόσεις ανάλογα με τα παραδοτέα:  

• Α’ Δόση: 25% με την παραλαβή του Παραδοτέου Α΄, ήτοι ποσό 89.900,00 € 
 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

• Β’ Δόση: 22% με την παραλαβή του Παραδοτέου Β΄, ήτοι ποσό 79.112,00 €
 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

• Γ’ Δόση: 17% με την παραλαβή του Παραδοτέου Γ΄, ήτοι ποσό 61.132,00 € 
 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

• Δ’ Δόση: 20% με την παραλαβή του Παραδοτέου Δ΄, ήτοι ποσό 71.920,00 € 
 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

• Ε’ Δόση:  16% με την παραλαβή του Παραδοτέου Ε΄, ήτοι ποσό 57.536,00 € 
 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 
Η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. βαρύνεται με τις κατά το νόμο προβλεπόμενες 
κρατήσεις σε κάθε καταβολή που αναφέρεται παραπάνω. 
 

▪ Αν η Σύμβαση καταγγελθεί αναιτίως από την Περιφέρεια Αττικής κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης κάποιου Σταδίου του έργου, η Κ.Ε.Π. θα αποτιμήσει τη δαπάνη που 
αντιστοιχεί στο τμήμα του που έχει ήδη εκπονηθεί προκειμένου να καταβληθεί στη 
ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.  .  
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▪ Η τακτική καταβολή των δόσεων από πλευράς της Περιφέρειας Αττικής θα συμβάλει 
στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών και την εκτέλεση των σταδίων σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης.  

 
Για την εκτέλεση των πληρωμών η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. υποχρεούται να 
καταθέσει στην Περιφέρεια Αττικής τα σχετικά παραστατικά συνοδευόμενα από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 :  ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
1. Φορέας υλοποίησης είναι η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε , η οποία θα εκπονήσει τις 
επιθεωρήσεις των 107 γεφυρών σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. 
 
2.  Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από τη ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
Α.Ε των εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται 
οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής για τη 
χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσίας. 
 

3. Η Περιφέρεια Αττικής δεν ευθύνεται έναντι  άλλων προσώπων που δύνανται να εγείρουν 
αξιώσεις από τον Φορέα Υλοποίησης. 

 

4. Μετά την οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσίας η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε 
αναλαμβάνει την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της 
Περιφέρειας Αττικής στη φάση της εκτελέσεως των μελλοντικών έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
 
1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται 
σε επτά (7) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση των 
επιθεωρήσεων των 107 γεφυρών (5 μήνες) έως και την αποπληρωμή της. Η σύμβαση μπορεί 
να παραταθεί μέχρι πέντε (5) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με 
εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 7. 
 
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο 
Παράρτημα ΙΙ, 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. 

 

4. Η παροχή υπηρεσίας θα παραδοθεί κατά τμήματα και με το κάτωθι αντικείμενο, ως 
κάτωθι:  

Για κάθε γέφυρα θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης Βασικής 
Επιθεώρησης, η οποία θα περιλαμβάνει: 
✓ στοιχεία σχετικά με την επιθεώρηση (ομάδα επιθεώρησης, ημερομηνία επιθεώρησης, 

κλπ.)  
✓ αναφορά όλων των ευρημάτων της επιθεώρησης ανά θέση και δομικό μέλος του 

τεχνικού, με συνοπτική περιγραφή των φθορών και των αλλοιώσεων και εν γένει όλων 
των ευρημάτων της επιθεώρησης  

✓ φωτογραφική τεκμηρίωση των ευρημάτων παθολογίας της γέφυρας  
✓ προτάσεις ενεργειών  
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✓ πρόταση λήψης άμεσων μέτρων αν αυτό απαιτείται από τα ευρήματα της επιθεώρησης. 
 

Το χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων ανά στάδιο έχει ως εξής:  

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α΄: Βασική Επιθεώρηση 13 γεφυρών με προτεραιότητα  με χρόνο 
υλοποίησης ένα (1) μήνα 

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β΄: Βασική Επιθεώρηση 24 γεφυρών με χρόνο υλοποίησης ένα (1) μήνα 

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ΄: Βασική Επιθεώρηση 22 γεφυρών με χρόνο υλοποίησης ένα (1) μήνα 

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ΄: Βασική Επιθεώρηση 20 γεφυρών με χρόνο υλοποίησης ένα (1) μήνα 

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε΄: Βασική Επιθεώρηση 28 γεφυρών με χρόνο υλοποίησης ένα (1) μήνα 
 

 

Τα παραδοτέα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της 
Περιφέρειας Αττικής σε έντυπη και σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή. 
 Η έναρξη της χρονικής περιόδου εκπόνησης κάθε Σταδίου του έργου δεν απαιτεί την 
παραλαβή εκ μέρους της ΚΕΠ του προηγούμενου με τα αντίστοιχα Παραδοτέα του.  
Η διαδικασία τμηματικής παραλαβής ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εβδομάδων από την 
παράδοση του Παραδοτέου του κάθε Σταδίου. Στο διάστημα αυτό περιλαμβάνονται 
διατυπώσεις σχολίων, κατευθύνσεων και τροποποιήσεων που ενδεχομένως να ζητηθούν από 
την Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών ή την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης (ΚΕΠ)  Σε περίπτωση που η ΚΕΠ διαπιστώσει μη προσήκουσα εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων της ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε , επισημαίνει τούτο εγγράφως 
και αναλυτικώς και τάσσει εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 
δέκα πέντε (15) ημερών για να επανορθώσει τις τυχόν παραλείψεις της και να εκπληρώσει 
προσηκόντως τις υποχρεώσεις της. Η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε μέσα στη προθεσμία 
αυτή υποχρεούται είτε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις αυτές , είτε να διατυπώσει τις 
αντιρρήσεις της στις οποίες η ΚΕΠ ή η Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
οφείλει να απαντήσει εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. Στην περίπτωση που η προθεσμία 
παρέλθει άπρακτη ή η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε δεν συμμορφωθεί με τις τελικές 
υποδείξεις της ΚΕΠ, τότε ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 10.  
 
Η παραλαβή όλων των Παραδοτέων ανά στάδιο και συνολικά, διενεργούνται από την ΚΕΠ . 
Μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος δύο εβδομάδων από την παράδοση του τελικού 
παραδοτέου από τη ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε και χωρίς να έχει προβληθεί από την  
Περιφέρεια Αττικής οποιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση ως προς το παρασχεθέν έργο, το έργο 
θεωρείται αποπερατωμένο. 
 
Με την παραλαβή του τελικού παραδοτέου θα συνταχθεί από την ΚΕΠ πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής.  
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 
   Α.  Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει : 

• Τη χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσίας 

• Να ορίσει τους εκπροσώπους της με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 7.  

• 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.  

• Τη διάθεση επιστημονικού και υποστηρικτικού προσωπικού για τη διάθεση των 
δεδομένων και για κάθε δυνατή διευκόλυνση της παροχής υπηρεσίας. 
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Β.   Η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε αναλαμβάνει: 

• Να εκπονήσει, να ελέγξει και να εγκρίνει την μελέτη  σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης.  

• Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση στους αντισυμβαλλόμενους και στους 
εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς, όποτε αυτό 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 της παροχής 
υπηρεσίας, 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 της μελέτης.  

• Την εν γένει ενημέρωση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία 
υλοποίησης των σταδίων της παροχής υπηρεσίας. 

• Να ορίσει τον εκπρόσωπο του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 7.  

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

• Να υποβάλλει στην Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της 
Περιφέρειας Αττικής εμπρόθεσμα τα παραδοτέα σε ένα (1) αντίγραφο προκειμένου να 
προχωράει απρόσκοπτα η διαδικασία παραλαβής τους. 

• Να υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 
Αττικής κάθε παραδοτέο και πιστοποίηση δαπάνης έργου που φέρει την έγκριση της 
ιδίας με επισυναπτόμενα το πρακτικό παραλαβής –πιστοποίησης αυτού από την ΚΕΠ 
καθώς και τα τιμολόγια και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, σε 
δύο επικυρωμένα (2) αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι 
διαδικασίες πληρωμής. 

• Την εν γένει συνεχή ενημέρωση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για όλα 
τα στάδια υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.Π.) 
1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι: α) δύο (2) 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αττικής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από την 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής,  β) δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής με τους αναπληρωτές τους, 
υπαλλήλους της αυτής Διεύθυνσης και γ) έναν (1) εκπρόσωπο της ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. με τον αναπληρωματικό του. 

2.  Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 
 

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 και πιστοποιεί όλα τα 
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παραδοτέα συνολικά και εισηγείται για την πληρωμή τους μετά από σύμφωνη γνώμη της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής. 
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη 
υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης 
γ) ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας. 
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. 
 
6 Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε ή στα 
γραφεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής 
όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της ή με τηλεδιάσκεψη. Κατά τη 
συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή 
αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του συνόλου των 
μελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των παρόντων μελών της και σε κάθε περίπτωση για κάθε θέμα αυτής 
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999). 
 
7. Η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Κοινής 
Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία υλοποίησης της 
παροχής υπηρεσίας και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει 
 
8. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών 
πρακτικών εκτελεί υπάλληλος της ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε..  
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : 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 9 : 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. 
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3. Η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση ιδίως αν η 
Περιφέρεια Αττικής καθυστερήσει πληρωμές προς αυτή για χρονικό διάστημα πέραν του 
τριμήνου από την ημερομηνία της παραλαβής εκάστου παραδοτέου. Η καταγγελία γίνεται 
εγγράφως. 
 
4.Η Περιφέρεια Αττικής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ιδίως σε περίπτωση μη 
προσήκουσας εκτέλεσης των σταδίων της παροχής υπηρεσίας και της τήρησης του 
χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης.  
 
5.Η σύμβαση μπορεί να λυθεί αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση ανώτερης 
βίας (ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναφέρονται συνθήκες σεισμού, πλημμύρας, φωτιάς, 
βανδαλισμού, πολέμου κλπ.) που διαρκεί πέραν των έξι (6) μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι 
η ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και με επίσημα έγγραφα.  
 
ΑΡΘΡΟ 10 :  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 11 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 
απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται  σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, 
από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). 
 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 

  

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 

ΙΩΣΗΦ ΠΑΡΣΑΛΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

Α/Α Απασχολούμενοι 
Μηνιαίο κόστος                          

(22 ημέρες)

Ανθρωπομήνες 

απασχόλησης
Συνολικό κόστος

1 Συντονιστής Μηχανικός 3.000,00 € 0,5 1.500,00 €

2 Διοικητική Υποστήριξη 1.900,00 € 0,7 1.330,00 €

3 Μηχανικός 2.250,00 € 0,2 450,00 €

4 Περιβαλ/γος-Γεωτεχνικός 2.200,00 € 1,0 2.200,00 €

5 Πολιτικός Μηχανικός 2.250,00 € 4,0 9.000,00 €

6 Πολιτικός Μηχανικός 2.250,00 € 4,0 9.000,00 €

7 Μηχανικός Εμπειρίας 5.200,00 € 5,0 26.000,00 €

8 Μηχανικός Εμπειρίας 5.200,00 € 5,0 26.000,00 €

9 Μηχανικός Εμπειρίας 4.400,00 € 5,0 22.000,00 €

10 Μηχανικός Εμπειρίας 4.400,00 € 5,0 22.000,00 €

11 Μηχανικός Εμπειρίας 2.800,00 € 5,0 14.000,00 €

12 Μηχανικός Εμπειρίας 2.800,00 € 5,0 14.000,00 €

13 Μηχανικός Εμπειρίας 1.600,00 € 5,0 8.000,00 €

14 Μηχανικός Εμπειρίας 1.600,00 € 5,0 8.000,00 €

15 Πολιτικός Μηχανικός 8.000,00 € 5,0 40.000,00 €

16 Πολιτικός Μηχανικός 5.000,00 € 5,0 25.000,00 €

17 Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 3.000,00 € 5,0 15.000,00 €

18 Πολιτικός Μηχανικός 3.000,00 € 5,0 15.000,00 €

19 Πολιτικός Μηχανικός 2.000,00 € 5,0 10.000,00 €

20 Πολιτικός Μηχανικός 1.000,00 € 5,0 5.000,00 €

273.480,00 €

16.408,80 €

111,20 €

290.000,00 €

69.600,00 €

359.600,00 €

ο Διευθυντής Τεχνικών  Έργων

Κωνσταντίνος Φλώρος

ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωσήφ Πάρσαλης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για την υλοποίηση του έργου:

«Επιθεωρήσεις γεφυρών Περιφέρειας Αττικής»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Συνολικό κόστος δαπανών 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6%

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Απρόβλεπτα
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α/α Στάδιο Υλοποίησης Κόστος                    

(σε €)

Φ.Π.Α. 24%                    

(σε €)

Συνολικό Κόστος                     

(σε €)

Ποσοστό                                  

(%)

1 Βασική επιθεώρηση 13 γεφυρών με προτεραιότητα Παραδοτέο Α 72.500,00 € 17.400,00 € 89.900,00 € 25,00%

2 Βασική επιθεώρηση 24 γεφυρών Παραδοτέο Β 63.800,00 € 15.312,00 € 79.112,00 € 22,00%

3 Βασική επιθεώρηση 22 γεφυρών Παραδοτέο Γ 49.300,00 € 11.832,00 € 61.132,00 € 17,00%

4 Βασική επιθεώρηση 20 γεφυρών Παραδοτέο Δ 58.000,00 € 13.920,00 € 71.920,00 € 20,00%

5 Βασική επιθεώρηση 28 γεφυρών Παραδοτέο Ε 46.400,00 € 11.136,00 € 57.536,00 € 16,00%

Σύνολο: 290.000,00

Φ.Π.Α. 24% 69.600,00

Γενικό Σύνολο: 359.600,00 €

ο Διευθυντής Τεχνικών  Έργων

Κωνσταντίνος Φλώρος

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για την υλοποίηση του έργου:

«Επιθεωρήσεις γεφυρών Περιφέρειας Αττικής»

ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωσήφ Πάρσαλης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 10η 11η 12η 13η 14η 15η 16η 17η 18η 19η 20η 21η 22η 23η 24η 25η 26η 27η 28η

3
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β(Βασική Επιθεώρηση 

24 γεφυρών) 

1
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α (Βασική 

Επιθεώρηση 13 γεφυρών )

2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟα/α

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας:

«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

10 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Ε

11
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

6 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Γ

7
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ (Βασική 

Επιθεώρηση 20 γεφυρών) 

8 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Δ

6ος ΜΗΝΑΣ 7ος ΜΗΝΑΣ

ΜΗΝΕΣ

9
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε (Βασική 

Επιθεώρηση 28 γεφυρών) 

1ος ΜΗΝΑΣ 2ος ΜΗΝΑΣ 3ος ΜΗΝΑΣ 5ος ΜΗΝΑΣ4ος ΜΗΝΑΣ

5
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ (Βασική 

Επιθεώρηση 22 γεφυρών )

4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Β
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