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Συνεδρίαση 28η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 299/2016
Σήµερα 08/09/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 161452/02-92016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα, στις
02-9-2016, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 9ο Η.∆.
Έγκριση σκοπιµότητας για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε πρόγραµµα µε
τίτλο: «LIFE ΑQ SENSE».
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα (80) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος,
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη,
Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη
Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος
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Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη
Μαρία, ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµοπούλου Ελένη,
∆ήµου Σταυρούλα, Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος
Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη),
Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας
Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος,
Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα),
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική,
Λεβέντη Αγγελική, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης
Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής,
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου
Μαρία, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων,
Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας,
Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος
Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία,
Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τουτουντζή
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης
Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης
Κωνσταντίνος.
Απόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αποστολάκη Ευαγγελία, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης
Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης),
Ζαφειρίου Ελένη, Καστρινάκης Γεώργιος, Κουκά Μαρίνα, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης,
Μαντούβαλος Πέτρος, Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Πατσαβός Παναγιώτης,
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σγουρός Ιωάννης, Τζίβα Αιµιλία, Χαρδαλιάς
Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Παπαδηµητρίου Ευτυχία και Σωτηροπούλου Ευαγγελία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ.
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αθ. Αναγνωστόπουλο,
ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.
160754/16/05-9-2016 εισήγηση (ορθή επανάληψη) της ∆/νσης Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:
Σχετ.: α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010)
β) Τον ισχύον Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238/τ.Α./27-12-10)
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 44403/11 απόφαση «Έγκριση
τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής» (ΦΕΚ 2494 /τ.Β./04-11-2011)
Το παρόν αφορά εισήγηση για υποβολής πρότασης προκειµένου να
χρηµατοδοτηθεί έργο, χρονικής διάρκειας 4 ετών, στο πλαίσιο χρηµατοδότησης του
LIFE µε περιοχή εφαρµογής την Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών.
Γενικές πληροφορίες για το πρόγραµµα LIFE
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Το LIFE αποτελεί χρηµατοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε για την υποστήριξη της
προστασίας του Περιβάλλοντος και τη ∆ράση για το Κλίµα, που αποτελούν τα δύο
Υπο-προγράµµατά του για την περίοδο 2014-2020. Συγκεκριµένα, το Υπο-πρόγραµµα
για το Περιβάλλον καλύπτει τις εξής θεµατικές ενότητες:
• Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων
• Φύση και βιοποικιλότητα
• Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση
Η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων στην Ε.Ε. είναι η 12η Σεπτεµβρίου 2016.
Γενικές πληροφορίες για το προτεινόµενο Έργο
Η πρόταση µε τίτλο: “LIFE AQ-SENSE” που υποβάλλεται στα πλαίσια της προκήρυξης
προγραµµάτων LIFE2016 για τη θεµατική ενότητα: «Περιβάλλον και αποδοτικότητα
των πόρων» και συγκεκριµένα στον άξονα προτεραιότητας: Ποιότητα αέρα και
εκποµπές (Air quality and emissions).
Το προτεινόµενο έργο έχει ως βασικό στόχο την παροχή βελτιωµένων και
καινοτόµων τεχνικών λύσεων για την αξιολόγηση της συµβολής της οικιακής
θέρµανσης και της κυκλοφοριακής κίνησης στα παρατηρούµενα επίπεδα
αερολυµάτων µε µέγεθος έως 2.5 µm (PM2.5).
Προβλέπεται εδώ ότι αυτές οι τεχνικές λύσεις θα εξαπλωθούν ευρέως στα δίκτυα
ποιότητας του αέρα της ΕΕ και θα αποτελέσουν ένα ουσιαστικό στοιχείο στη διαδικασία
αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των τοπικών µέτρων για τη µείωση των
εκποµπών συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην καλύτερη ενηµέρωση (σε σχεδόν
πραγµατικό χρόνο) των δηµόσιων και των τοπικών αρχών κατά τη διάρκεια
επεισοδίων ρύπανσης.
Οι λύσεις αυτές βασίζονται στις πρόσφατες και πολλά υποσχόµενες τεχνικές
εξελίξεις και αλγόριθµους που έχουν επικυρωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών
µέσω διαφόρων ερευνητικών προγραµµάτων της ΕΕ. ∆ρουν συµπληρωµατικά στις
δυνατότητες και κυρίως διαφέρουν όσον αφορά στην επένδυση, περιλαµβάνοντας:
• Ένα νέο µετρητή στοιχειακού άνθρακα (BlackCarbon-BC) ο οποίος έχει
σχεδιαστεί για να µελετά σε πραγµατικό χρόνο τις εκποµπές στοιχειακού
άνθρακα και σωµατιδιακής ύλης (BC& PM) που πηγάζουν από την
κυκλοφοριακή κίνηση και την οικιακή θέρµανση ώστε να γίνεται διάκριση µεταξύ
της τοπικής (αστικής) έναντι της περιφερειακής (µεταφερόµενης) ρύπανσης.
• Ένα φασµατόµετρο µάζας αερολυµάτων (ACSM) τελευταίας γενιάς για να
πραγµατοποιεί αυτόνοµες, σχεδόν σε πραγµατικό χρόνο, µακροπρόθεσµες
µελέτες των εγχώριων εκποµπών θέρµανσης / κίνησης µε τη δυνατότητα επίσης
να παρακολουθούνται όλες οι επιπλέον σηµαντικές πηγές των λεπτών
σωµατιδίων.
Εκδηλώσεις/Επιδείξεις θα πραγµατοποιηθούν σε πραγµατικές συνθήκες σε όλες τις
εµπλεκόµενες πρωτεύουσες της ΕΕ (Παρίσι, Αθήνα, Λευκωσία και Λιουµπλιάνα), µε
στόχο:
1. να επαληθευθεί η απόδοση και η δυνατότητα κοινής χρήσης αυτών των
εργαλείων στα παραπάνω µεγάλα αστικά κέντρα (π.χ. Ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες) που εκπροσωπούν την ποικιλοµορφία των πόλεων της ΕΕ,
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2. να προωθηθεί η ευρεία υιοθέτηση αυτών των εργαλείων (εκπαίδευση,
επικοινωνία, κλπ) και ειδικότερα, η ένταξή τους στις τοπικές / περιφερειακές /
εθνικές δραστηριότητες ποιότητας αέρα, και
3. (α) να εφαρµοστεί ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την καλύτερη διάδοση της
πληροφορίας σχετικά µε τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία από την καύση
ξύλου για οικιακή θέρµανση και (β) να προτείνει µέτρα / κίνητρα για τη µείωση
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που οφείλονται στην οικιακή θέρµανση (νέες
τεχνολογίες καύσης, όπως κλειστό ένθετο τζάκι, ξυλόσοµπα) καθώς και δράσεις
όπως για παράδειγµα η «ηµέρα χωρίς καύση»
Περιοχή υλοποίησης
Περιοχή υλοποίησης του έργου είναι Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τοµέα
Αθηνών.
Η συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής:
H συµµετοχή του φορέα θα αφορά κυρίως στη διοργάνωση εκδηλώσεων για την
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, στα πλαίσια της συνεργασίας µε τους
φορείς των άλλων εταίρων, και φυσικά µε τους τοπικούς φορείς. Επίσης, υπάλληλοι
της ∆/νσης Περιβάλλοντος θα συµµετέχουν ενεργά στις µετρήσεις, ώστε να γνωρίσουν
την χρήση του εξοπλισµού, καθώς µέρος θα παραµείνει στην διάθεση της Περιφέρειας
και µετά το πέρας του προγράµµατος και θα εκπαιδευτούν στην χρήση των
αλγορίθµων που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του προγράµµατος.
Εταιρικό σχήµα
- Ινστιτούτο Κύπρου (συντονιστής)
- ∆ήµος Λευκωσίας (Κύπρος)
- ∆ήµος Creil (περιοχή Παρισίων, Γαλλία)
- ∆ήµος Ljubljana (Σλοβενία)
- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
- Περιφέρεια Αττικής
- Institute Jozef Stefan (Σλοβενία)
- INERIS (Γαλλία)
Ενδεικτικός προϋπολογισµός
Ο προτεινόµενος προϋπολογισµός του έργου εκτιµάται ότι θα ανέλθει στα
1.500.000 ευρώ. Η χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ε.Ε. ανέρχεται στο 60% του
συνολικού προϋπολογισµού, ήτοι 900.000 ευρώ στο σύνολο του έργου.
Η Περιφέρεια Αττικής θα συµµετέχει ως εταίρος µε προϋπολογισµό δράσεων
94.101 ευρώ περίπου(± 10%), ο οποίος θα οριστικοποιηθεί µε βάση τις απαιτήσεις της
φόρµας αίτησης
∆ιάρκεια έργου: 4 έτη.
Αναµενόµενη έναρξη: 1/7/2017
Ίδια χρηµατοδότηση:
Η χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ε.Ε. στα προγράµµατα LIFE ανέρχεται στο 60% του
συνολικού προϋπολογισµού, δηλαδή απαιτείται 600.000€ εθνική συµµετοχή στο
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σύνολο του έργου. Η Περιφέρεια Αττικής προτείνεται να συνεισφέρει 38.031€ για 4
χρόνια (9.508€ το χρόνο). Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται και οι µισθοί των
δηµοσίων υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στο πρόγραµµα (περίπου 37.285€ κατ’
εκτίµηση).
Αναµενόµενα άµεσα και έµµεσα οφέλη για την Περιφέρεια Αττικής από το έργο:
√ Συνεισφορά στην κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Αττικής που απορρέουν από
υποχρεώσεις- αρµοδιότητές της, σύµφωνα µε διατάξεις των (α) και (β) σχετικών,
όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:
- Μέριµνα συγκέντρωσης των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του
περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη
λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον.
- Συντονισµός των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του
περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο φυσικός αποδέκτης, οι
προστατευτέοι φυσικοί πόροι, οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες ή οι
ενδεικνυόµενες λύσεις παρουσιάζουν διαδηµοτικό χαρακτήρα.
- Το σχεδιασµό και οργάνωση θεµάτων πρόληψης, ενηµέρωσης και αντιµετώπισης
των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
√ Ενίσχυση της προστασίας των πολιτών.
√ Τεχνογνωσία και επιµόρφωση προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής
√ Απόκτηση εξοπλισµού.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη σκοπιµότητα για την υποβολή πρότασης, για τη συµµετοχή της
Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος, σε πρόγραµµα µε τίτλο: «LIFE ΑQ SENSE»,
χρονικής διάρκειας 4 ετών, στο πλαίσιο χρηµατοδότησης του LIFE, µε περιοχή
εφαρµογής την Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών.
Το συνολικό εκτιµούµενο κόστος υλοποίησης των δράσεων στις οποίες θα
συµµετέχει η Περιφέρεια Αττικής, ως εταίρος, ανέρχεται στο ποσό των 94.101€ και η
συνεισφορά της Περιφέρειας Αττικής ανέρχεται στο ποσό των 38.031 € για τα 4 έτη.
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.
Παναγιώταρος Ηλίας, Μεγάλης Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαρµπούρης
Ευάγγελος, Φωτόπουλος Ανδρέας, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Μπαλού Αλεξάνδρα,
Πρωτούλης Ιωάννης, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Βασιλάκη Άννα, Μαντάς Ασηµάκης
(Μάκης), Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα).
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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