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Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 33η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1564/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-07-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 651635 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 07-07-2022. 
 

Θέμα 49ο  
Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 
του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» 
για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. 
ΕΡΥΘΡΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 693.523,44€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Κατσικάρης Δημήτριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 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. 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. 

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. 
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3. Το υπ’ αρ. 1104331/23-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ  Δυτικής Αττικής. 
4. 3. Το υπ’ αρ. 125175/15-2-2022 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής.  
5. 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.» 

6. Την υπ’ αρ. Α27/20.5.22 βεβαίωση της ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. περί τεχνικής 
επάρκειας για την παροχή υπηρεσίας ωρίμανσης του έργου: «Μελέτη έργων αποχέτευσης 
ομβρίων Δ.Ε. Ερυθρών δήμου Μάνδρας ‐ Ειδυλλίας» 

7. Το με αρ. πρωτ. ΕΞ ΓΕΝ 219/23.05.2022 έγγραφο από τη ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. 
σχετικά με την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. 

8. Τη με αριθμό 177/2021 ο.ε. (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. 
έτους 2022 και στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εν λόγω μελέτη. 

9. Τη με αριθμό 179/2021 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2022 
και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2022 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για τις 
μελέτες. 

10. Το υπ’ αριθμ. 629397/4-7-22 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη 
και Συλλογικών οργάνων 

 
 

 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Η Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τη με αρ. 177/2021 (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, έχει εντάξει στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του έτους 
2022 τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ» (ΚΑΕ 9762.06.037) 
 
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ  Δυτικής Αττικής, με το υπ’ αρ. 1104331/23-12-2021 έγγραφό της 
ενημερώνει ότι η  ανωτέρω μελέτη αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τον οικισμό των Ερυθρών, 
καθώς, αφορά σε μελέτη κατασκευής των απαιτούμενων υδραυλικών έργων αποχετεύσεως 
ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας, ήτοι να καλύψει τη περιοχή του οικισμού που 
περικλείεται από την υφιστάμενη περιμετρική οδό, καθώς και ολόκληρη την έκταση του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και τις προβλεπόμενες επεκτάσεις, σε συνολική έπιφάνεια 
1900 στρεμμάτων. Με την μελέτη θα εντοπισθούν τα ρέματα που διασχίζουν τη περιοχή μελέτης, 
τα οποία κατέρχονται από τους γύρω λόφους και τελικά εκβάλλουν στο ποταμό Ασωπό, για τα 
οποία θα υποβληθούν προτάσεις των απαιτουμένων τεχνικών έργων διευθέτησης και 
αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού και των κατάντη αγροτικών εκτάσεων.  
 
Επισημαίνεται ότι στο παρελθόν έχουν κατασκευασθεί σποραδικοί αγωγοί ομβρίων, καθώς και 
τοπικά έργα κάλυψης των ρεμάτων που διασχίζουν τον οικισμό Ερυθρών, οι οποίοι έχουν 
μετατραπεί σε παντορροϊκούς από αυθαίρετες συνδέσεις ακαθάρτων. Το σημαντικότερο εξ 
αυτών αφορά σε πλακοσκεπή ορθογωνικό αγωγό, μήκους 1,7χλμ. περίπου, ο οποίος έχει 
κατασκευαστεί στην κοίτη του ρέματος Ζαμπουρνά. Το πρώτο τμήμα ξεκινά από το νότιο άκρο 
του οικισμού επί της οδού Ιωάννου Καρρά έως το κεντρικό φρεάτιο και το δεύτερο τμήμα του 
εκβάλλει στη φυσική κοίτη του ρέματος βόρεια του οικισμού. Στον αγωγό αυτό εκβάλλουν 
διάφοροι αγωγοί ακαθάρτων τόσο στο πρώτο τμήμα του αγωγού όσο και στο κεντρικό φρεάτιο. 
Στο πέρας του δεύτερου τμήματος του αγωγού έχει κατασκευαστεί φρεάτιο ώστε οι παροχές 
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αυτές να οδηγούνται στον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων. Σε περιπτώσεις όμως μεγάλων παροχών 
ομβρίων οι παροχές αυτές (ακαθάρτων και ομβρίων) οδηγούνται στην φυσική κοίτη του ρέματος 
Ζαμπουρνά. 
 
Επιπλέον και σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δυτικής Αττικής:  
«Τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Δυτικής Αττικής και οι συνακόλουθες 
καταστροφές στα έργα υποδομής, αύξησαν σημαντικά, τον όγκο εργασιών του κάθε Μηχανικού 
της Υπηρεσίας με μελέτες και έργα σύνθετα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία απαιτούν 
συντονισμό δραστηριοτήτων και τεχνικό προσωπικό πολλών ειδικοτήτων.  
 
O φόρτος που έχει ανακύψει για την Υπηρεσία για έργα και μελέτες και τις αντίστοιχες 
απαιτούμενες διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου και κατόπιν επίβλεψης αυτών, έχει 
αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που το υπάρχον τεχνικό προσωπικό είναι ανθρωπίνως αδύνατο να 
ανταπεξέλθει». 
 
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ με την επωνυμία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.- 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.» έχει συσταθεί με το υπ’ αριθ. 
2905/2021 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Μαρίας – Μερόπης Γεράκη, δυνάμει των 
ως άνω διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020, νομίμως καταχωρημένο στο ΓΕΜΗ (αριθ. 
καταχώρισης 157785801000). Σύμφωνα το άρθρο 3 του καταστατικού της «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.», η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε στα είκοσι έτη, αρχής γενομένης από την νόμιμη 
καταχώριση της στο ΓΕΜΗ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήκει στα κάτωθι Νομικά 
Πρόσωπα: α) Περιφέρεια Αττικής β) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής γ)  Δήμος 
Αθηναίων. 
 
Στο άρθρο 4 του καταστατικού της «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» καθορίστηκε ο σκοπός 
της. Μεταξύ των σκοπών της εταιρείας είναι η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική 
υποστήριξη ενδεικτικά της Περιφέρειας Αττικής, της Ένωσης Περιφερειών, των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, καθώς και η υποστήριξη και εφαρμογή της 
αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής καθώς και των υπηρεσιών των ανωτέρω κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Στους σκοπούς του Αναπτυξιακού Οργανισμού εντάσσονται 
επίσης εκ του νόμου «η ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής», «η εν γένει υποστήριξη των 
ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων», ενώ οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί 
«μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις». 
 
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 να  αναλάβει το συγκεκριμένο έργο.  
 
Επιπρόσθετα, 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. 
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Η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. υπέβαλε τεχνική και οικονομική προσφορά για την παροχή 
υπηρεσίας ωρίμανσης του έργου: «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Ασφάλειας και 
Σήμανσης της ΠΕΟΑΚ από Ελευσίνα έως Μέγαρα» (αρ. πρωτ. ΕΞ ΓΕΝ 221/26.05.2022). 
 
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 εκπόνησης της σχετικής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη έργων 
αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Ερυθρών δήμου Μάνδρας ‐ Ειδυλλίας». 
 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, είναι η συνεργασία των 
συμβαλλόμενων μερών για την παροχή υπηρεσίας ωρίμανσης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ» για λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής από τον 
Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε»,  με χρηματοδότηση από την 
Περιφέρεια Αττικής. 
  
Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης αφορά τη μελέτη των απαιτούμενων υδραυλικών 
έργων αποχετεύσεως ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας της Δημοτικής Ενότητας 
Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας  με τις απαιτούμενες Τοπογραφικές εργασίες. 
 
Συγκεκριμένα: 
 
(α)   Μελέτη Υδραυλικών Έργων 
Η μελέτη αποχετεύσεως ομβρίων προβλέπεται να καλύψει τη περιοχή του οικισμού Ερυθρών 
που περικλείεται από την υφιστάμενη περιμετρική οδό, καθώς και ολόκληρη την έκταση του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και τις προβλεπόμενες επεκτάσεις, σε συνολική επιφάνεια 
1900 στρεμμάτων. 
 
Επίσης θα εντοπισθούν τα ρέματα που διασχίζουν τη περιοχή μελέτης, τα οποία κατέρχονται από 
τους γύρω λόφους και τελικά εκβάλλουν στο ποταμό Ασωπό,  για τα οποία θα υποβληθούν 
προτάσεις των απαιτούμενων τεχνικών έργων διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας του 
οικισμού και των κατάντη αγροτικών εκτάσεων. 
 
Στο παρελθόν έχουν κατασκευασθεί σποραδικά, αγωγοί ομβρίων, καθώς και τοπικά έργα 
κάλυψης των ρεμάτων που διασχίζουν τον οικισμό Ερυθρών, οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε 
παντορροϊκούς από αυθαίρετες συνδέσεις ακαθάρτων.  
 
Το σημαντικότερο εξ αυτών των έργων είναι ένας πλακοσκεπής  ορθογωνικός αγωγός, μήκους 
1,7χλμ. περίπου, ο οποίος έχει κατασκευαστεί στην κοίτη του ρέματος Ζαμπουρνά. Το πρώτο 
τμήμα ξεκινά από το νότιο άκρο του οικισμού επί της οδού Ιωάννου Καρρά έως το κεντρικό 
φρεάτιο και το δεύτερο τμήμα του εκβάλλει στη φυσική κοίτη του ρέματος βόρεια του οικισμού 
όπως φαίνεται και στο συνοδευτικό σχέδιο. Στον αγωγό αυτό εκβάλλουν διάφοροι αγωγοί  
ακαθάρτων τόσο στο πρώτο τμήμα του αγωγού όσο και στο κεντρικό φρεάτιο.  
Στο πέρας του δεύτερου τμήματος του αγωγού έχει κατασκευαστεί φρεάτιο ώστε οι παροχές 
αυτές να οδηγούνται στον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων. Σε περιπτώσεις όμως μεγάλων παροχών 
ομβρίων οι παροχές αυτές (ακαθάρτων και ομβρίων) οδηγούνται στην φυσική κοίτη του ρέματος 
Ζαμπουρνά.  
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Προτείνεται η χρήση του αγωγού αυτού αποκλειστικά ως αγωγού ακαθάρτων και διακοπή 
οποιασδήποτε εκροής του προς τη φυσική κοίτη του ρέματος. 
Στην μελέτη πέρα από την μελέτη των κύριων συλλεκτήρων ομβρίων προτείνεται και η 
οριοθέτηση-διευθέτηση τμήματος του ρέματος Ζαμπουρνά, από το βόρειο όριο του οικισμού έως 
το ύψος της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού. 
 
Στα πλαίσια της μελέτης θα γίνει εντοπισμός, αποτύπωση και έλεγχος της υφιστάμενης 
κατάστασης, καθώς και ψηφιοποίησης των υφισταμένων έργων αποχέτευσης ομβρίων, φρεατίων 
υδροσυλλογής, σχάρες, κλπ., και θα υποβληθούν προτάσεις αναβάθμισης και πιθανώς 
τροποποίησης τους, ώστε τα υφιστάμενα έργα να καταστούν λειτουργικά και να ενταχθούν στο 
προτεινόμενο νέο σύστημα αποχέτευσης ομβρίων, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα έργα 
αποχέτευσης του δικτύου ακαθάρτων.   
 
Επίσης θα διερευνηθεί η σκοπιμότητα πρόβλεψης δεξαμενής κατακράτησης-καθίζησης με σκοπό 
τη πρωτοβάθμια επεξεργασία των ομβρίων πριν από τη διάθεση στο τελικό αποδέκτη Ασωπό 
ποταμό. 
(β)    Τοπογραφικές εργασίες 
Οι τοπογραφικές εργασίες θα περιλαμβάνουν τριγωνισμούς, πολυγωνομετρίες, αποτυπώσεις 
οδών δομημένων εκτάσεων οριζοντιογραφικά και υψομετρικά και αποτυπώσεις υφισταμένων 
οχετών, αγωγών ομβρίων, φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής, κλπ. 
 
Οι μελέτες θα εκπονηθούν και θα θεωρηθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ισχύουν. 
 
Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα 
τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (693.523,44 €), 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   
Η παροχή υπηρεσίας χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής, (ΚΑΕ 
9762.06.037) 
 
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 
σαράντα (40) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση των μελετών και η 
έγκρισή τους αρμοδίως.  
 
Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης θεωρήθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. 629397/4-7-22 
έγγραφο από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών οργάνων. 
 
Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι έπεται προσυμβατικός έλεγχος από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο 

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  
 

1. Την Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. 
ΕΡΥΘΡΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 693.523,44€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

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. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

1. Την έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 693.523,44€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ως ακολούθως: 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
για την Παροχή Υπηρεσίας: 

 
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ» 

 
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 157785801000, που εδρεύει στην Λεωφόρο Συγγρού 
256 στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωσήφ Πάρσαλη και 
τον Πρόεδρο Δ. Σ. Νικόλαο Παπαγεωργίου. 
 
 
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. 
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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 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. Το υπ’ αρ. 1104331/23-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ  Δυτικής Αττικής. 
4. 3. Το υπ’ αρ. 125175/15-2-2022 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής.  
5. 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.» 

6. Την υπ’ αρ. Α27/20.5.22 βεβαίωση της ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. περί τεχνικής 
επάρκειας για την παροχή υπηρεσίας ωρίμανσης του έργου: «Μελέτη έργων αποχέτευσης 
ομβρίων Δ.Ε. Ερυθρών δήμου Μάνδρας ‐ Ειδυλλίας» 

7. Το με αρ. πρωτ. ΕΞ ΓΕΝ 219/23.05.2022 έγγραφο από τη ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. 
σχετικά με την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. 

8. Τη με αριθμό 177/2021 ο.ε. (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. 
έτους 2022 και στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εν λόγω μελέτη. 

9. Τη με αριθμό 179/2021 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, 
με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2022 και το 
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2022 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για τις μελέτες. 

10. Τη με αρ. ………. /2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης (ΑΔΑ: …………………………….). 

11. Το από  …. / ….. /2022 απόσπασμα πρακτικού της …….. συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΝΕΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.  

12. Την με αριθμό …   πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου  

13. Τη με αρ. πρωτ. …………. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
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Η Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τη με αρ. 177/2021 (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, έχει εντάξει στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του έτους 
2022 τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ» (ΚΑΕ 9762.06.037) 
 
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ  Δυτικής Αττικής, με το υπ’ αρ. 1104331/23-12-2021 έγγραφό της 
ενημερώνει ότι η  ανωτέρω μελέτη αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τον οικισμό των Ερυθρών, 
καθώς, αφορά σε μελέτη κατασκευής των απαιτούμενων υδραυλικών έργων αποχετεύσεως 
ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας, ήτοι να καλύψει τη περιοχή του οικισμού που 
περικλείεται από την υφιστάμενη περιμετρική οδό, καθώς και ολόκληρη την έκταση του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και τις προβλεπόμενες επεκτάσεις, σε συνολική έπιφάνεια 
1900 στρεμμάτων. Με την μελέτη θα εντοπισθούν τα ρέματα που διασχίζουν τη περιοχή μελέτης, 
τα οποία κατέρχονται από τους γύρω λόφους και τελικά εκβάλλουν στο ποταμό Ασωπό, για τα 
οποία θα υποβληθούν προτάσεις των απαιτουμένων τεχνικών έργων διευθέτησης και 
αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού και των κατάντη αγροτικών εκτάσεων.  
 
Επισημαίνεται ότι στο παρελθόν έχουν κατασκευασθεί σποραδικοί αγωγοί ομβρίων, καθώς και 
τοπικά έργα κάλυψης των ρεμάτων που διασχίζουν τον οικισμό Ερυθρών, οι οποίοι έχουν 
μετατραπεί σε παντορροϊκούς από αυθαίρετες συνδέσεις ακαθάρτων. Το σημαντικότερο εξ 
αυτών αφορά σε πλακοσκεπή ορθογωνικό αγωγό, μήκους 1,7χλμ. περίπου, ο οποίος έχει 
κατασκευαστεί στην κοίτη του ρέματος Ζαμπουρνά. Το πρώτο τμήμα ξεκινά από το νότιο άκρο 
του οικισμού επί της οδού Ιωάννου Καρρά έως το κεντρικό φρεάτιο και το δεύτερο τμήμα του 
εκβάλλει στη φυσική κοίτη του ρέματος βόρεια του οικισμού. Στον αγωγό αυτό εκβάλλουν 
διάφοροι αγωγοί ακαθάρτων τόσο στο πρώτο τμήμα του αγωγού όσο και στο κεντρικό φρεάτιο. 
Στο πέρας του δεύτερου τμήματος του αγωγού έχει κατασκευαστεί φρεάτιο ώστε οι παροχές 
αυτές να οδηγούνται στον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων. Σε περιπτώσεις όμως μεγάλων παροχών 
ομβρίων οι παροχές αυτές (ακαθάρτων και ομβρίων) οδηγούνται στην φυσική κοίτη του ρέματος 
Ζαμπουρνά. 
 
Επιπλέον και σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ  Δυτικής Αττικής:  
«Τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Δυτικής Αττικής και οι συνακόλουθες 
καταστροφές στα έργα υποδομής, αύξησαν σημαντικά, τον όγκο εργασιών του κάθε Μηχανικού 
της Υπηρεσίας με μελέτες και έργα σύνθετα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία απαιτούν 
συντονισμό δραστηριοτήτων και τεχνικό προσωπικό πολλών ειδικοτήτων.  
 
 
O φόρτος που έχει ανακύψει για την Υπηρεσία για έργα και μελέτες και τις αντίστοιχες 
απαιτούμενες διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου και κατόπιν επίβλεψης αυτών, έχει 
αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που το υπάρχον τεχνικό προσωπικό είναι ανθρωπίνως αδύνατο να 
ανταπεξέλθει». 
 
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ με την επωνυμία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.- 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.» έχει συσταθεί με το υπ’ αριθ. 
2905/2021 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Μαρίας – Μερόπης Γεράκη, δυνάμει των 
ως άνω διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020, νομίμως καταχωρημένο στο ΓΕΜΗ (αριθ. 
καταχώρισης 157785801000). Σύμφωνα το άρθρο 3 του καταστατικού της «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.», η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε στα είκοσι έτη, αρχής γενομένης από την νόμιμη 
καταχώριση της στο ΓΕΜΗ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήκει στα κάτωθι Νομικά 
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Πρόσωπα: α) Περιφέρεια Αττικής β) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής γ)  Δήμος 
Αθηναίων. 
 
Στο άρθρο 4 του καταστατικού της «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» καθορίστηκε ο σκοπός 
της. Μεταξύ των σκοπών της εταιρείας είναι η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική 
υποστήριξη ενδεικτικά της Περιφέρειας Αττικής, της Ένωσης Περιφερειών, των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, καθώς και η υποστήριξη και εφαρμογή της 
αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής καθώς και των υπηρεσιών των ανωτέρω κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Στους σκοπούς του Αναπτυξιακού Οργανισμού εντάσσονται 
επίσης εκ του νόμου «η ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής», «η εν γένει υποστήριξη των 
ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων», ενώ οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί 
«μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις». 
 
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 να  αναλάβει το συγκεκριμένο έργο.  
 
Επιπρόσθετα, 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. 
 
 
 
 
 
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 εκπόνησης της σχετικής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη έργων 
αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Ερυθρών δήμου Μάνδρας ‐ Ειδυλλίας». 
 
Οι παραπάνω λόγοι καθιστούν αναγκαία και επωφελή τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής 
και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε». 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  
 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, είναι η συνεργασία των 
συμβαλλόμενων μερών για την παροχή υπηρεσίας ωρίμανσης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ» για λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής από τον 
Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε»,  με χρηματοδότηση από την 
Περιφέρεια Αττικής.  
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Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης αφορά τη μελέτη των απαιτούμενων υδραυλικών 
έργων αποχετεύσεως ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας της Δημοτικής Ενότητας 
Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας  με τις απαιτούμενες Τοπογραφικές εργασίες. 
 
Συγκεκριμένα: 
 
(α)   Μελέτη Υδραυλικών Έργων 
Η μελέτη αποχετεύσεως ομβρίων προβλέπεται να καλύψει τη περιοχή του οικισμού Ερυθρών 
που περικλείεται από την υφιστάμενη περιμετρική οδό, καθώς και ολόκληρη την έκταση του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και τις προβλεπόμενες επεκτάσεις, σε συνολική επιφάνεια 
1900 στρεμμάτων. 
 
Επίσης θα εντοπισθούν τα ρέματα που διασχίζουν τη περιοχή μελέτης, τα οποία κατέρχονται από 
τους γύρω λόφους και τελικά εκβάλλουν στο ποταμό Ασωπό,  για τα οποία θα υποβληθούν 
προτάσεις των απαιτούμενων τεχνικών έργων διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας του 
οικισμού και των κατάντη αγροτικών εκτάσεων. 
 
Στο παρελθόν έχουν κατασκευασθεί σποραδικά, αγωγοί ομβρίων, καθώς και τοπικά έργα 
κάλυψης των ρεμάτων που διασχίζουν τον οικισμό Ερυθρών, οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε 
παντορροϊκούς από αυθαίρετες συνδέσεις ακαθάρτων.  
 
Το σημαντικότερο εξ αυτών των έργων είναι ένας πλακοσκεπής  ορθογωνικός αγωγός, μήκους 
1,7χλμ. περίπου, ο οποίος έχει κατασκευαστεί στην κοίτη του ρέματος Ζαμπουρνά. Το πρώτο 
τμήμα ξεκινά από το νότιο άκρο του οικισμού επί της οδού Ιωάννου Καρρά έως το κεντρικό 
φρεάτιο και το δεύτερο τμήμα του εκβάλλει στη φυσική κοίτη του ρέματος βόρεια του οικισμού 
όπως φαίνεται και στο συνοδευτικό σχέδιο. Στον αγωγό αυτό εκβάλλουν διάφοροι αγωγοί  
ακαθάρτων τόσο στο πρώτο τμήμα του αγωγού όσο και στο κεντρικό φρεάτιο.  
Στο πέρας του δεύτερου τμήματος του αγωγού έχει κατασκευαστεί φρεάτιο ώστε οι παροχές 
αυτές να οδηγούνται στον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων. Σε περιπτώσεις όμως μεγάλων παροχών 
ομβρίων οι παροχές αυτές (ακαθάρτων και ομβρίων) οδηγούνται στην φυσική κοίτη του ρέματος 
Ζαμπουρνά.  
Προτείνεται η χρήση του αγωγού αυτού αποκλειστικά ως αγωγού ακαθάρτων και διακοπή 
οποιασδήποτε εκροής του προς τη φυσική κοίτη του ρέματος. 
Στην παρούσα μελέτη πέρα από την μελέτη των κύριων συλλεκτήρων ομβρίων προτείνεται και η 
οριοθέτηση-διευθέτηση τμήματος του ρέματος Ζαμπουρνά, από το βόρειο όριο του οικισμού έως 
το ύψος της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού. 
 
Στα πλαίσια της μελέτης θα γίνει εντοπισμός, αποτύπωση και έλεγχος της υφιστάμενης 
κατάστασης, καθώς και ψηφιοποίησης των υφισταμένων έργων αποχέτευσης ομβρίων, φρεατίων 
υδροσυλλογής, σχάρες, κλπ., και θα υποβληθούν προτάσεις αναβάθμισης και πιθανώς 
τροποποίησης τους, ώστε τα υφιστάμενα έργα να καταστούν λειτουργικά και να ενταχθούν στο 
προτεινόμενο νέο σύστημα αποχέτευσης ομβρίων, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα έργα 
αποχέτευσης του δικτύου ακαθάρτων.   
 
Επίσης θα διερευνηθεί η σκοπιμότητα πρόβλεψης δεξαμενής κατακράτησης-καθίζησης με σκοπό 
τη πρωτοβάθμια επεξεργασία των ομβρίων πριν από τη διάθεση στο τελικό αποδέκτη Ασωπό 
ποταμό. 
 
(β)    Τοπογραφικές εργασίες 
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Οι τοπογραφικές εργασίες θα περιλαμβάνουν τριγωνισμούς, πολυγωνομετρίες, αποτυπώσεις 
οδών δομημένων εκτάσεων οριζοντιογραφικά και υψομετρικά και αποτυπώσεις υφισταμένων 
οχετών, αγωγών ομβρίων, φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής, κλπ. 
 
Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει σε τρία  (3) παραδοτέα τα οποία περιλαμβάνουν: 

• Α παραδοτέο. Τοπογραφική μελέτη και Υδραυλική προμελέτη.  
• Β παραδοτέο. Οριστική Υδραυλική μελέτη  μελέτη οριοθέτησης ρέματος  και περιβαλλοντική 

μελέτη. 

• Γ παραδοτέο. Τεύχη δημοπράτησης, που περιλαμβάνουν: Τεχνική έκθεση, Ειδική συγγραφή 

υποχρεώσεων, Διακήρυξη δημοπράτησης, Τιμολόγιο δημοπράτησης, Προϋπολογισμός 

Δημοπράτησης, Οικονομική Προσφορά και Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας – Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας 

 
Οι μελέτες θα εκπονηθούν και θα θεωρηθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ισχύουν. 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Το έργο αφορά τη μελέτη των απαιτούμενων υδραυλικών έργων αποχετεύσεως ομβρίων και 
αντιπλημμυρικής προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.   
 
ΑΡΘΡΟ 3:  ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Τα παραδοτέα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής σε τρία (3) αντίτυπα, σε έντυπη και σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή. 
 
Η διαδικασία τμηματικής παραλαβής ολοκληρώνεται εντός (1) μηνός από την υποβολή του κάθε 
παραδοτέου. Στο διάστημα αυτό περιλαμβάνονται διατυπώσεις σχολίων, κατευθύνσεων και 
τροποποιήσεων που ενδεχομένως να ζητηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή. Σε περίπτωση 
που η παραπάνω Επιτροπή διαπιστώσει μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική 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 του 
και να εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» μέσα στη προθεσμία αυτή υποχρεούται είτε να 
συμμορφωθεί με τις υποδείξεις αυτές, είτε να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του στις οποίες η 
Επιστημονική Επιτροπή οφείλει να απαντήσει εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. Στην 
περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» δεν συμμορφωθεί με τις τελικές υποδείξεις της 
Επιστημονικής Επιτροπής, τότε ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 11. 
 
Μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την παράδοση του τελευταίου 
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. 
 
Η παραλαβή των παραδοτέων διενεργείται από την Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 8 
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Το χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων (Παράρτημα ΙΙ) έχει ως εξής:  
 

• Οργάνωση του τρόπου της παροχής των υπηρεσιών – Έως ένα (1) μήνα από την υπογραφή 

της σύμβασης   

• Παραδοτέο Α-  Καθαρός μελετητικός χρόνος έντεκα (11) μήνες. Περάτωση έως δώδεκα (12)  

μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

• Παραδοτέο Β-  Καθαρός μελετητικός χρόνος δώδεκα (12) μήνες. Περάτωση έως είκοσι 

τέσσερεις (24)  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

• Παραδοτέο Γ. Καθαρός μελετητικός χρόνος δύο (2) μήνες. Περάτωση έως και τριάντα δύο 

(32) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

• Τελική Έγκριση και οριστική παραλαβή. Έως και τριάντα οκτώ (38) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

Οι τμηματικές προθεσμίες παράδοσης των παραδοτέων της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης δύναται να υποστούν μικρές τροποποιήσεις, με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης και εντός της χρονικής διάρκειας ισχύος της προγραμματικής 
σύμβασης. 
 
Φορέας υλοποίησης είναι η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε, η οποία θα εκπονήσει το φυσικό 
αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 της 
παρούσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. 
 
 Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από τη ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε των 
εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω υπηρεσία, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε 
υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής για τη χρηματοδότηση της 
παροχής υπηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 
Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα 
τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (693.523,44 €), 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  και αναλύεται στο Παράρτημα I, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
 
Η παροχή υπηρεσίας χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής, (ΚΑΕ 
9762.06.037) 
 
Η αμοιβή της ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε για την παρούσα σύμβαση ορίζεται στο ποσό 
των 693.523,44 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το ποσό αυτό αφορά το σύνολο των δαπανών 
για την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε 
και για οποιοδήποτε λόγο αύξηση του ανωτέρω ποσού εκ μέρους της ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 
 

Η καταβολή στη ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε., ανά παραδοτέο, θα πραγματοποιείται ως 
ακολούθως:  
 

• Παραδοτέο Α:  
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το 100 %, ήτοι 188.971,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, μετά την υποβολή και παραλαβή του παραδοτέου 

από την Επιστημονική Επιτροπή και το πρακτικό της ΚΕΠ. 

 

• Παραδοτέο Β’  

o το 80 %, ήτοι 325.928,80*0,8=260.743,04 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, μετά την υποβολή και 

παραλαβή του παραδοτέου από την Επιστημονική Επιτροπή και το πρακτικό της ΚΕΠ.  

o το 20 %, ήτοι 325.928,80*0,2=65.185,76 ευρώ χωρίς ΦΠΑ μετά την απόφαση έγκρισης των 

περιβαλλοντικών όρων και την απόφαση έγκρισης των οριογραμμών από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.  

 

 

 

• Παραδοτέο Γ’  

o το 80 %, ήτοι 44.392,80*0,8=35.514,24 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, μετά την υποβολή και παραλαβή 

του παραδοτέου από την Επιστημονική Επιτροπή και το πρακτικό της ΚΕΠ.  

o το 20 %, ήτοι 44.392,80*0,2=8.878,56 ευρώ χωρίς ΦΠΑ μετά την απόφαση έγκρισης της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και το πρακτικό της ΚΕΠ. 

 

Η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. βαρύνεται με τις κατά το νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις σε 
κάθε καταβολή που αναφέρεται παραπάνω. 
 
Για την εκτέλεση των πληρωμών η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει 
στην Περιφέρεια Αττικής τα προβλεπόμενα παραστατικά συνοδευόμενα από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
 
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 
σαράντα (40) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση των μελετών και η 
έγκρισή τους αρμοδίως. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δώδεκα (12)  επιπλέον μήνες με 
συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του 
άρθρου 8. 
 
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 
 
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. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
   
 Α.  Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει : 

1. Τη χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσίας για το συνολικό ποσό των 693.523,44 ευρώ.   
2. Να ορίσει τους εκπροσώπους της με τους αναπληρωτές τους στην Επιστημονική Επιτροπή 

του άρθρου 8.  
3. Να ορίσει τους εκπροσώπους της με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του άρθρου 9.  
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4. 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. 

 
Β. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» 

αναλαμβάνει: 
 

5. Να εκπονήσει και να θεωρήσει τις μελέτες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης. 

6. Να εγκρίνει κάθε παραδοτέο από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την πληρωμή του. 
7. Να μεριμνήσει για την έκδοση όλων των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων που απαιτούνται 

για την ωρίμανση του έργου, απόφαση της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής/Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κα. 

8.  Να διαθέσει τον αναγκαίο χώρο που χρειάζεται, καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα 
διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών της για την υλοποίηση της εν λόγω 
μελέτης.  

9. Τη μέριμνα για την αποστολή κάθε παραδοτέου στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δυτικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και ενός (1) αντιγράφου στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής προς ενημέρωση. 

10. Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση στους αντισυμβαλλόμενους και στους εμπλεκόμενους 
αρμόδιους φορείς, όποτε αυτό ζητηθεί.  

11. Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης της 
παροχής υπηρεσίας. 

12. Να ορίσει τον εκπρόσωπο του με τον αναπληρωτή του στην Επιστημονική Επιτροπή του 
άρθρου 8.  

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

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

15. Να υποβάλλει σε τρία (3) αντίγραφα στην  Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής και σε 
ένα (1) αντίγραφο στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής το 
πρακτικό παραλαβής της Επιστημονικής Επιτροπής και της ΚΕΠ, καθώς και τα τιμολόγια 
και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να προχωρούν 
απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής. 

16. Την εν γένει συνεχή ενημέρωση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για όλα τα 
στάδια υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας. 

 
ΆΡΘΡΟ 7:  ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ   
 
1. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» 

είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, για τη μη έγκαιρη έναρξη και 
ολοκλήρωση (έγκριση) των μελετών. 

 
2. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» 

οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του και γενικότερα να μεριμνά 
για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσίας  και την από 
αυτόν απορρόφηση των πιστώσεων. 
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3. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την 
Περιφέρεια Αττικής, τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Αττικής και για 
οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Αττικής υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση, έχοντας 
εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο, για ζήτημα που ανάγεται στην αποκλειστική ευθύνη της «Νέας 
Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα 
καταβληθέντα ποσά από την «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» δυνάμει της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Για την παραλαβή και πιστοποίηση των παραδοτέων συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή, 

αποτελούμενη από τρία (3) μέλη:  α) δύο (2) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της ίδιας 
Δ/νσης. Το ένα εκ των μελών θα είναι ο Προιστάμενος της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δυτικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, β) ένας (1) 
εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική 
Αττική Α.Ε.» με τον αναπληρωτή του. 
 

2. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» 
υποβάλλει ένα (1) αντίγραφο των παραδοτέων του στον Πρόεδρο της Επιστημονικής 
Επιτροπής δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δυτικής Αττικής. 

 
3. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υποβολή κάθε παραδοτέου με ευθύνη του Προέδρου 

της.  
 
4. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή 

αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν το σύνολο των μελών της.  
 
5. Η Επιστημονική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό με το οποίο παραλαμβάνει τα παραδοτέα. Το 

παραπάνω πρακτικό διαβιβάζεται στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής 
προκειμένου να ενημερωθεί, με κοινοποίηση στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
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) υπάλληλοι της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής με τους αναπληρωτές τους, 
υπαλλήλους της αυτής Γενικής Διεύθυνσης, γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» με τον αναπληρωτή 
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: 
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α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους 
όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την υποβολή προς 
πληρωμή κάθε παραδοτέου που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΤΤΙΚΗ» Α.Ε και συντάσσει σχετικό πρακτικό. 

β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη 
υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης 

γ)  ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης της κάθε μελέτης. 
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στην Οικονομική Επιτροπή για την ανάγκη τροποποίησης των όρων 

της προγραμματικής σύμβασης.  
ε)  Δύναται να τροποποιεί τμηματικές προθεσμίες παράδοσης των παραδοτέων εντός της 

χρονικής διάρκειας ισχύος της προγραμματικής σύμβασης. 
 

4. Η Επιτροπή συγκαλείται, μετά την παραλαβή των παραδοτέων από την Επιστημονική 
Επιτροπή, με γραπτή πρόσκληση η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα 
αναπληρωματικά μέλη της, τρεις (3) 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 με ευθύνη και πρόκληση του Προέδρου της. 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. 

 
7. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών 

εκτελεί υπάλληλος της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.». 
 
ΑΡΘΡΟ 10 : 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, τον προϋπολογισμό και τον τρόπο εκτέλεσης της 
σύμβασης δεν επιτρέπονται. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 : 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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ΑΡΘΡΟ 12 :  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 13 : 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 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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1 Συντονιστής 3.000,00 € 1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,30

2 Πολιτικός Μηχανικός 2.250,00 € 1 0,40 0,50 0,70 0,50 0,50 0,20 2,80

3 Πολιτικός Μηχανικός 2.250,00 € 1 0,40 0,50 0,70 0,50 0,50 0,20 2,80

4 Διοικητική υποστήριξη 1.600,00 € 1 0,50 0,20 0,20 0,90

5 Διοικητική υποστήριξη 2.050,00 € 1 0,50 0,20 0,20 0,90

6 Τοπογράφος Μηχανικός 2.600,00 € 1 4,00 2,00 4,00 1,00 11,00

7 Τοπογράφος Μηχανικός 2.500,00 € 1 4,00 2,00 4,00 1,00 11,00

8 Τοπογράφος Μηχανικός 2.300,00 € 1 4,00 3,00 4,00 1,00 12,00

9 Τοπογράφος Μηχανικός 2.300,00 € 1 4,00 3,00 4,00 1,00 12,00

10 Τοπογράφος Μηχανικός 2.300,00 € 1 5,00 5,00 2,00 12,00

11 Τοπογράφος Μηχανικός 2.200,00 € 1 5,00 5,00 2,00 12,00

12 Τοπογράφος Μηχανικός 2.200,00 € 1 5,00 5,00 2,00 12,00

13 Τοπογράφος Μηχανικός 2.200,00 € 1 5,00 5,00 2,00 12,00

14 Τοπογράφος Μηχανικός 2.100,00 € 1 5,00 5,00 2,00 12,00

15 Τοπογράφος Μηχανικός 2.100,00 € 1 5,00 5,00 2,00 12,00

16 Τοπογράφος Μηχανικός 2.100,00 € 1 5,00 1,50 6,00 12,50

17 Τοπογράφος Μηχανικός 2.100,00 € 1 5,00 1,00 6,00 12,00

18 Τοπογράφος Μηχανικός 2.100,00 € 1 1,00 5,00 5,00 2,00 13,00

19 Πολιτικός Μηχανικός 2.700,00 € 1 3,00 3,00 4,00 10,00

20 Πολιτικός Μηχανικός 2.500,00 € 1 3,00 4,00 4,00 11,00

21 Πολιτικός Μηχανικός 2.500,00 € 1 3,00 4,00 4,00 11,00

22 Πολιτικός Μηχανικός 2.400,00 € 1 3,00 4,00 4,00 11,00

23 Πολιτικός Μηχανικός 2.400,00 € 1 3,00 4,00 4,00 11,00

24  Μηχανικός Υδατικών Πόρων 2.400,00 € 1 3,00 4,00 4,00 1,00 12,00

Λειτουργικές δαπάνες 6% 31.658,10 €

Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας Άθροισμα κόστους 559.293,10 €

Απρόβλεπτα 0,00 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 559.293,10 €

Φ.Π.Α. 24% 134.230,34 €

Κωνσταντίνος Φλώρος ΣΥΝΟΛΟ 693.523,44 €

Τοπογράφος Μηχανικός

900,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για την Παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης μελετών για το έργο:

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ»

Α/Α Απασχολούμενοι 
Μηνιαίο κόστος                  

(22 ημέρες)

Αριθ

μός

Συνολικοί 

Ανθρωπομήνες 

απασχόλησης 

(ανά κατηγορία)

Συνολικό κόστος

Ανθρωπομήνες απασχόλησης ανά κατηγορία εργασιών

527.635,00 €

6.300,00 €

Συνολικό κόστος δαπανών:

25.200,00 €

28.600,00 €

1.440,00 €

25.200,00 €

25.200,00 €

26.400,00 €

26.250,00 €

26.400,00 €

6.300,00 €

1.845,00 €

27.500,00 €

27.600,00 €

27.600,00 €

27.600,00 €

26.400,00 €

26.400,00 €

28.800,00 €

27.300,00 €

27.000,00 €

27.500,00 €

27.500,00 €

26.400,00 €
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α/α Κατηγορία εργασιών Παραδοτέα Κόστος ανά μονάδα                        

(σε €)

Κόστος ανά 

Παραδοτέο                        

(σε €)

Ποσοστό

(%)

Οργάνωση - Προγραμματισμός 1.934,50

Τοπογραφική Μελέτη 65.455,00

Υδραυλική Προμελέτη 121.582,00

2 Υδραυλική Μελέτη 138.807,00

3 Οριοθέτηση Ρέματος 129.775,80

Περιβαλλοντική Μελέτη 57.346,00

4 ΣΑΥ-ΦΑΥ & Τεύχη Δημοπράτησης Παραδοτέο Γ 44.392,80 44.392,80 7,94%

559.293,10 €

0,00 €

559.293,10 €

134.230,34 €

693.523,44 €

Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας

Κωνσταντίνος Φλώρος

Τοπογράφος Μηχανικός

Παραδοτέο Β 325.928,80 58,28%

Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ Παραδοτέων:

Απρόβλεπτα

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ»

για την Παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης μελετών για το έργο:

1 Παραδοτέο Α 188.971,50 33,79%

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης

1
Προγραμματισμός και Οργάνωση παροχής 

υπηρεσιών - Έγκριση ΚΣΕ

2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α

2.1 Τοπογραφική Μελέτη

2.1.1 Υδραυλική Προμελέτη

2.1.2 Υποβολή ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Α

2.1.3 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Α

3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β

3.1 Υδραυλική Μελέτη

3.2 Οριοθέτηση Ρέματος

3.3 Περιβαλλοντική

3,4 Υποβολή ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Β

3.5 Έγκριση Οριοθέτησης Ρέματος

4 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ

4.1 ΣΑΥ‐ΦΑΥ & Τεύχη Δημοπράτησης

Υποβολή ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Γ

5 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

             Παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης μελετών:

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ»

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

α/α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΜΗΝΕΣ

 
 

 
2. Τον ορισμό των κάτωθι 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, ως ακολούθως: 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:    1) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 
                                  2) ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1)  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  
                                                2) ΛΑΣΚΑΡΗ ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Λογοθέτη Αικατερίνη και Βερελή Βασιλική καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Σκοπός της 

σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.», που ειρήσθω εν παρόδω δημιουργήθηκε 
από την σημερινή διοίκηση, είναι μεταξύ άλλων και οι διαδικασίες ωρίμανσης και ανάθεσης έργων.  
Στην εισήγηση, ως επιχείρημα για τη σύναψη της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, η «εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντας», η οποία 
«έγκειται στην επιτάχυνση εκπόνησης της σχετικής μελέτης». Τώρα το πώς θεωρείται «επιτάχυνση» η προθεσμία των 40 μηνών για την ολοκλήρωση 
και έγκριση της μελέτης, με προβλεπόμενη ήδη 12άμηνη  επιπλέον παράταση παραμένει ανεξήγητο! Επίσης, στο τέλος του άρθ. 1 της 
Προγραμματικής Σύμβασης αναφέρεται: «Οι μελέτες θα εκπονηθούν και θα θεωρηθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού …». Πουθενά όμως στο καταστατικό, ούτε στο άρθρο 4 που επικαλείται η εισήγηση, προβλέπεται η δυνατότητα οίκοθεν εκπόνησης 
μελετών από επιστημονικοτεχνικό δυναμικό της υπόψη ΑΕ. Έχουμε καταψηφίσει τη σύσταση και συγκρότηση της υπόψη Αναπτυξιακής Εταιρίας 
καθώς είμαστε αντίθετοι με αυτές τις μεθοδεύσεις. Θα καταψηφίσουμε και σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του εν λόγω έργου και 
θα τοποθετούμαστε ανάλογα, καθώς και για τα υπόλοιπα έργα που πρόκειται να ακολουθήσουν με τη συγκεκριμένη διαδικασία ανάθεσης, που απ΄ ότι 
φαίνεται θα συστηματοποιηθεί.»..  

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.  

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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