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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775
fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr
Συνεδρίαση 32η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 449/2014
Σήµερα 16/12/2014 ηµέρα Τρίτη 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.245730/10-12-2014 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, της υπ’
αριθµ. πρωτ. οικ. 245917/11-12-2014 (ορθής επανάληψης) καθώς επίσης της υπ’
αριθµ.
πρωτ.
οικ.246625/11-12-2014
συµπληρωµατικής
και
της
υπ’αριθµ.πρωτ.οικ.249336/15-12-2014 συµπληρωµατικής, που κοινοποιήθηκαν
νόµιµα στις 10/12/2014, 11-12-2014 και 15-12-2014 αντίστοιχα στην
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε
καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 3ο
Έγκριση όρων σχεδίου τροποποίησης της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, για το
ερευνητικό έργο µε θέµα: «Επιστηµονική τεκµηρίωση για την κατάρτιση σχεδίου
δράσεων προτεραιότητας, περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, που έχουν
χαρακτηρισθεί περιοχές NATURA 2000», συνολικού προϋπολογισµού 59.778,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα τριών (83) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου
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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.:
Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη,
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος,
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη,
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη
Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος,
Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης
Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα,
∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης),
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος
(Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος
Κυριάκος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος,
Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος,
Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού
Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική,
Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης),
Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μαυρίκος Γεώργιος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα,
Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος,
Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά
Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Πάντζας Σπυρίδων,
Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος
Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος
Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Τασούλη- Γεωργιάδου
Ελισσάβετ, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή
(Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας,
Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός
Φώτιος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:. Αποστολοπούλου Μαλάµω, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, Καµάρας
Παύλος, Κουµουτσάκος Γεώργιος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Μαντούβαλος Πέτρος,
Παναγιώταρος Ηλίας, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παφίλης
Αθανάσιος, Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Στεφανοπούλου Αναστασία,
Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Ευτυχία Παπαδηµητρίου και Ευανθία Ζαλοκώστα.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Καραµέρο ο
οποίος ενηµερώνει το Σώµα σχετικά µε την υπ’αριθµ.πρωτ. 683/30-10-2014
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εισήγηση του, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Σχετ.: 1.
2.

3.

4.

5.

(5α)

(5β)

(5γ)

(5δ)

6.

Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Το Π.∆. 145/27-12-10 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» και την µε
αριθµ. 44403/04.11.11 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ
2494/Β’/4-11-2011) για την «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
Το Π.∆. 60 (ΦΕΚ 64/16-3-2007) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.
Το µε αριθµ. Πρωτ. 83160/08.06.12 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος,
της Περιφέρειας Αττικής προς τη ∆/νση Αν. Προγραµµατισµού, για την
εκπόνηση του εν λόγω έργου, καθώς και το µε αριθµ. Πρωτ.
112587/27.07.12 συµπληρωµατικό έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος
σχετικά µε το συνολικό κόστος του έργου.
Το από 05-12-13 αίτηµα της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, της
Περιφέρειας Αττικής προς το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.Β.Τ.Α.
για την προώθηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής Προγραµµατικής
Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Μουσείου Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας και συνηµµένα στοιχεία:
Το σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, για την ανάθεση
εκπόνησης ερευνητικού έργου µε θέµα: «Επιστηµονική τεκµηρίωση για την
κατάρτιση σχεδίου δράσεων προτεραιότητας, περιοχών της Περιφέρειας
Αττικής, που έχουν χαρακτηρισθεί: περιοχές NATURA 2000» µετά και από
τη θεώρηση του από την Νοµική Υπηρεσία Κεντρικού Τοµέα της
Περιφέρειας Αττικής.
Το από 30-01-2012 Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και
του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, για την ανάπτυξη κοινής
δράσης και την εφαρµογή κοινών προγραµµάτων στον τοµέα του
περιβάλλοντος.
Την µε αριθµ. 289/2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
(Α∆Α:Β43Ω7Λ7-ΡΑΝ) για την έγκριση Β΄ τροποποίησης του
Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 2012, µε
την οποία το Έργο «Κατάρτιση σχεδίου δράσεων προτεραιότητας, της
Περιφέρειας Αττικής, περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί: περιοχές
NATURA 2000» εντάχθηκε στο σκέλος των έργων, από ίδια
χρηµατοδότηση.
Την µε Αριθµ.: 634//27-09-13 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, για την έγκριση των όρων της
Προγραµµατικής Σύµβασης, τον ορισµό µελών, στην Κοινή Επιτροπή, ως
εκπροσώπου του Μουσείου και τον ορισµό Επιστηµονικής Υπευθύνου της
έρευνας.
Την µε αριθµ. 17/2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
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7.

8.

9.
10.

11.

(Α∆Α:ΒΙΨ07Λ7-ΙΨΧ) για την έγκριση σκοπιµότητας, σύναψης και όρων
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, για την ανάθεση εκπόνησης
ερευνητικού έργου µε θέµα: « Επιστηµονική τεκµηρίωση για την κατάρτιση
σχεδίου δράσεων προτεραιότητας, περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, που
έχουν
χαρακτηρισθεί
περιοχές
NATURA
2000»,
συνολικού
προϋπολογισµού 59.778,00 €(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.)
Την από 21-02-2014 Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, για την ανάθεση
εκπόνησης ερευνητικού έργου µε θέµα: «Επιστηµονική τεκµηρίωση για την
κατάρτιση σχεδίου δράσεων προτεραιότητας, περιοχών της Περιφέρειας
Αττικής, που έχουν χαρακτηρισθεί: περιοχές NATURA 2000», συνολικού
προϋπολογισµού 59.778,00 €(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.)
Την από 30-07-14 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού
της Περιφέρειας Αττικής προς το Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη και
Συλλογικών Οργάνων για την νοµική θεώρηση της έγκρισης τροποποίησης
όρων της εν λόγω Προγραµµατικής Σύµβασης:
Την από 01-08-14 νοµική θεώρηση του σχεδίου τροποποίησης όρων της
Προγραµµατικής Σύµβασης από το Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη.
Το µε Αρ. Πρωτ.: 147883//19-09-14 αίτηµα της ∆/νσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής προς το Περιφερειακό
Συµβούλιο Αττικής για την έγκριση όρων σχεδίου τροποποίησης
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και συνηµµένα στοιχεία.
Το µε Αρ. Πρωτ.: 184445//01-10-14 έγγραφο του τµήµατος Συλλογικών
Οργάνων και επιτροπών/∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού της Περιφέρειας
Αττικής µε το οποίο µας διαβιβάστηκαν οι όροι τροποποίησης και
συνηµµένα στοιχεία προκειµένου να εισηγηθούµε την έγκριση όρων
σχεδίου τροποποίησης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στο Περιφερειακό
Συµβούλιο Αττικής για το ερευνητικό έργο µε θέµα: «Επιστηµονική
τεκµηρίωση για την κατάρτιση σχεδίου δράσεων προτεραιότητας,
περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, που έχουν χαρακτηρισθεί περιοχές
NATURA
2000»,
συνολικού
προϋπολογισµού
59.778,00
€(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.)

Η Περιφέρεια Αττικής και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας την 3001-2012 υπέγραψαν Μνηµόνιο Συνεργασίας, (5β) σχετικό, για την ανάπτυξη κοινής
δράσης και την εφαρµογή κοινών προγραµµάτων στον τοµέα του περιβάλλοντος.
Με την µε αρ. 289/2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, (5γ)
σχετικό, το ανωτέρω Έργο του Μνηµονίου Συνεργασίας µε θέµα: «Κατάρτιση
σχεδίου δράσεων προτεραιότητας, της Περιφέρειας Αττικής, περιοχών που έχουν
χαρακτηρισθεί περιοχές NATURA 2000» εντάχθηκε στο σκέλος των έργων, µε
χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας (συνολικού προϋπολογισµού
59.778,00 ευρώ (µε ΦΠΑ)).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας µε την Αριθ.:
634//27-09-13 Απόφαση, (5δ) σχετικό, ενέκρινε τους όρους της εν λόγω
Προγραµµατικής Σύµβασης, όρισε µέλη του, τα οποία θα συµµετέχουν στην Κοινή
Επιτροπή, καθώς και Επιστηµονική Υπεύθυνη της έρευνας.
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Το σχέδιο της εν λόγω Προγραµµατικής σύµβασης, (5) σχετικό, θεωρήθηκε από τη
Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής; (Α. Π: 196475 ηλεκτρονικό µήνυµα του
κ. ∆ηµητρόπουλου/Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων).
Σκοπός της σύµβασης είναι η επιστηµονική υποστήριξη της Περιφέρειας
Αττικής και της αρµόδιας διεύθυνσης για την σύνταξη και τεκµηρίωση
Σχεδίου ∆ράσεων Περιοχών Προτεραιότητας της Περιφέρειας Αττικής, που
έχουν χαρακτηρισθεί Περιοχές Natura 2000.
Το αντικείµενο της σύµβασης περιλαµβάνει:
-Τη διερεύνηση και αποτύπωση της υφιστάµενης οικολογικής κατάστασης των επτά
(7) Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης (ΕΖ∆) και των επτά (7) Ζωνών Ειδικής Προστασίας
(ΖΕΠ) (περιοχές «∆ικτύου Natura 2000»), που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια
της Περιφέρειας Αττικής.
-Τη παρουσίαση εναλλακτικών επιλογών και συγκριτική επιστηµονική αποτίµηση
τους για στόχους διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών του
παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ανά ΕΖ∆, βάση κριτηρίων.
-Την αναγνώριση αναγκών για µέτρα διατήρησης για τις ΕΖ∆ και ΖΕΠ, που
βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα µε τις
προβλέψεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Το αντικείµενο περιλαµβάνει την υποστήριξη
για συγκριτική επιστηµονική και µεθοδολογική αποτίµηση των στόχων και των
δράσεων που η Περιφέρεια Αττικής θα προκρίνει, στο πλαίσιο εθνικών ή
περιφερειακών πολιτικών/προγραµµάτων από το 2014 έως το 2020. Βάσει αυτών
των προγραµµάτων οι δράσεις διατήρησης θα είναι δυνατόν στη συνέχεια να
ενταχθούν σε χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράµµατα.
Την εκπόνηση της ανωτέρω έρευνας αναλαµβάνει το Μουσείο Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας µέσω του Ελληνικού Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), το
οποίο αποτελεί παράρτηµά του. Επιπλέον το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής
Ιστορίας θα συµµετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του εν λόγω έργου.
Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει:
• Την καθοδήγηση της διαδικασίας εκπόνησης του πλαισίου δράσεων
προτεραιότητας και την ευθύνη της έγκρισης του τελικού κειµένου.
• Τη διευκόλυνση των αναγκαίων επαφών και συνεννοήσεων µε άλλους
δηµόσιους φορείς για τους σκοπούς εκτέλεσης του έργου, καθώς και την
παροχή προς το Μ.Γ.Φ.Ι. όλων των στοιχείων που διαθέτει και θα ζητηθούν
για την εκπόνηση µιας εµπεριστατωµένης έρευνας.
• Την ευθύνη της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβούλευσης και τη διοργάνωση
συνάντησης διαβούλευσης µε ενδιαφερόµενους φορείς.
• Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής (αναλαµβάνει η ∆/νση
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού.)
Φορέας εκτέλεσης της έρευνας είναι το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής
Ιστορίας. Φορέας διαχείρισης εκµετάλλευσης και κυριότητας της έρευνας
αλλά και των αποτελεσµάτων της του έργου θα είναι η Περιφέρεια Αττικής.
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την υλοποίηση του προαναφερθέντος έργου
ανέρχεται στις πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδοµήντα οκτώ Ευρώ(59.778,00
€) συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. από ίδιους πόρους της Περιφέρειας
Αττικής.
Ο τρόπος πληρωµής θα είναι σύµφωνος µε το χρονοδιάγραµµα εργασιών και
κόστους σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 8 της σχετικής προγραµµατικής σύµβασης.
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Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δέκα µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης το δε έργο θα εκτελεστεί σε δύο φάσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 6 της σχετικής προγραµµατικής σύµβασης
Στη συνέχεια µε την µε αριθ. 17/2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής, (6) σχετικό, εγκρίθηκε η σκοπιµότητα, σύναψης και όρων προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής
Ιστορίας, για την ανάθεση εκπόνησης ερευνητικού έργου µε θέµα: «Επιστηµονική
τεκµηρίωση για την κατάρτιση σχεδίου δράσεων προτεραιότητας, περιοχών της
Περιφέρειας Αττικής, που έχουν χαρακτηρισθεί: περιοχές NATURA 2000»,
συνολικού προϋπολογισµού 59.778,00 €(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.)
Ορίστηκε κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την Προγραµµατική
Σύµβαση η οποία αποτελείται από δύο µέλη του περιφερειακού Συµβουλίου, ο ένας
εκ των οποίων να ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και οι νόµιµοι
αναπληρωτές τους.
Στις 21-02-2014 υπογράφθηκε, (7) σχετικό, η αναφερόµενη Προγραµµατική
Σύµβαση µε Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και ξεκίνησε η υλοποίηση του
έργου.
Η ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής την 3007-14 εισηγήθηκε, (7) σχετικό, προς το Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη και
Συλλογικών Οργάνων τη νοµική θεώρηση της έγκρισης τροποποίησης όρων της
Προγραµµατικής Σύµβασης ως προς την προσθήκη Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου και
την παραλαβή των παραδοτέων του έργου, από αρµόδιους υπαλλήλους της
Περιφέρειας Αττικής µε ειδικές γνώσεις, (8) σχετικό. Το νοµικό Γραφείο του
Περιφερειάρχη θεώρησε τους τροποποιηµένους όρους της εν λόγω σύµβασης, (9)
σχετικό.
Με το (11) σχετικό έγγραφο του τµήµατος Συλλογικών Οργάνων και
επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής µας διαβιβάστηκαν οι όροι τροποποίησης και
συνηµµένα στοιχεία προκειµένου να εισηγηθούµε την έγκριση όρων σχεδίου
τροποποίησης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την έγκριση τροποποίησης των όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, για το
ερευνητικό έργο που εκπονείται µε θέµα: «Επιστηµονική τεκµηρίωση για την
κατάρτιση σχεδίου δράσεων προτεραιότητας, περιοχών της Περιφέρειας Αττικής,
που έχουν χαρακτηρισθεί περιοχές NATURA 2000», ως εξής:
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 συµπληρώνεται µε την πρόταση
●Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου
Άρθρο 6 ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
●Αντικαθίσταται η παράγραφος «Με την ολοκλήρωση κάθε φάσης, µπορούν
να δοθούν στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης κατευθύνσεις για την επόµενη
φάση »µε την παράγραφο «µε την παραλαβή κάθε φάσης µπορούν να δοθούν από
τη Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου κατευθύνσεις για την επόµενη φάση.»
Άρθρο 7 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
●Συµπληρώνεται η παράγραφος « Β. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει και
µε την πρόταση να συµµετέχει στην Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου. »
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Μετά το Άρθρο 9 ΣΥΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ προστίθεται το Άρθρο ΟΜΑ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ως εξής:
«ΟΜΑ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ»
Η επίβλεψη εκτέλεσης του έργου διενεργείται από την Οµάδα ∆ιοίκησης
Έργου, η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστο µέλη ως εξής: ∆ύο εκπρόσωποι
της ∆/νσης Περιβάλλοντος, εκ των οποίων ο ένας Πρόεδρος και ένας εκπρόσωπος
από την ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού.
Η Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου σε όλο το διάστηµα εξέλιξης του προγράµµατος και είναι
αρµόδια για την παραλαβή και πιστοποίηση όλων των παραδοτέων του έργου
συνολικά και εισηγείται στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την πληρωµή
του αναδόχου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 21-02 -2014 Προγραµµατική Σύµβαση.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1) Εγκρίνει τους όρους του σχεδίου τροποποίησης της προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Μουσείου
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, για το ερευνητικό έργο µε θέµα:
«Επιστηµονική τεκµηρίωση για την κατάρτιση σχεδίου δράσεων
προτεραιότητας, περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, που έχουν
χαρακτηρισθεί περιοχές NATURA 2000», συνολικού προϋπολογισµού
59.778,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) , που έχει ως εξής:
«Στην Αθήνα σήµερα

, ηµέρα

οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

1. Η Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα (Συγγρού 15-17 - Τ.Κ.
11741), όπως εκπροσωπείται νόµιµα από την Περιφερειάρχη Αττικής κα
Ρένα ∆ούρου
2. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ), Ίδρυµα κοινωφελές Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, µε έδρα την Κηφισιά, Λεβίδου 13,
νόµιµα εκπροσωπούµενο από την κα Φαλή Βογιατζάκη, σύµφωνα µε το
καταστατικό του, ως Αντιπρόεδρο
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (αρθρ. 100)
2. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισµός της
Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’ αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση
Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ
2494Β – 04/11/2011)
3. Το Π∆ 60/07 (ΦΕΚ 64Α/16.03.2007) Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού
των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.
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4. Το από 30 Ιανουαρίου 2012 Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ Περιφέρειας
Αττικής και Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.
5. Το αίτηµα της ∆/νσης Περιβάλλοντος (µε τα υπ’αριθµ. 82533/12 και
110656/12
έγγραφά
της,
προς
τη
∆/νση
Αναπτυξιακού
προγραµµατισµού), για την ένταξη του εν λόγω έργου στον αναπτυξιακό
προγραµµατισµό της Περιφέρειας
6.
Την µε αριθµ. 289/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής για την
Έγκριση Β’ τροποποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 2012,
στην οποία συµπεριλαµβάνεται το παρόν έργο
Συµφωνούν από κοινού και εκ συµφώνου την τροποποίηση–συµπλήρωση
των παρακάτω άρθρων, της από 21 Φεβρουαρίου 2014 Προγραµµατικής
Σύµβασης, τα οποία τροποποιούνται –συµπληρώνονται ως εξής:
-ΑΡΘΡΟ 1
Συµπληρώνεται και µε την πρόταση:
 «Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου»
-ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικαθίσταται η παράγραφος «Με την ολοκλήρωση κάθε φάσης, µπορούν να
δοθούν από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης κατευθύνσεις για την
επόµενη φάση» µε την παράγραφο:
«Με την παραλαβή κάθε Φάσης µπορούν να δοθούν από την Οµάδα
∆ιοίκησης Έργου κατευθύνσεις για την επόµενη Φάση».
-ΑΡΘΡΟ 7: ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Συµπληρώνεται η παράγραφος : «Β. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει: και
µε την πρόταση:
• «Να συµµετέχει στην Οµάδα ∆ιοίκησης έργου»
- Προστίθεται Μετά το Άρθρο 9: «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ», το Άρθρο: ΟΜΑ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ως εξής:
«ΟΜΑ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Ο∆Ε)
Η επίβλεψη εκτέλεσης του έργου διενεργείται από την Οµάδα ∆ιοίκησης
Έργου η οποία αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) µέλη, ως εξής: ∆ύο
εκπρόσωποι της ∆/νσης Περιβάλλοντος, εκ των οποίων ο ένας Πρόεδρος και
ένας (1) εκπρόσωπος από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού
Η Ο∆Ε παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
σε όλο το διάστηµα εξέλιξης του προγράµµατος και είναι αρµόδια για την
παραλαβή και πιστοποίηση όλων των παραδοτέων του έργου συνολικά και
εισηγείται στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την πληρωµή του
αναδόχου»
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 21 Φεβρουαρίου 2014 Προγραµµατική Σύµβαση
Η παρούσα σύµβαση αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το
περιεχόµενό της, υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα, εκ
των οποίων κάθε συµβαλλόµενος θα πάρει δυο (2).
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΡΕΝΑ ∆ΟΥΡΟΥ

ΦΑΛΗ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ»

2) Ορίζει ως εκπροσώπους στην Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου, τα ακόλουθα
µέλη:
1. Τον κ. Πανδερµαράκη Ζαχαρία (ΠΕ Μηχανικών), ως Πρόεδρο, µε
αναπληρωτή του τον κ. Φίνο ∆ηµήτριο (ΤΕ Περιβάλλοντος-ΜsC).
2. Την κ. Φοροζίδου Όλγα (ΠΕ Μηχανικών), ως µέλος µε αναπληρωτή της τον
κ. Ντούγια Βασίλειο (ΠΕ Περιβάλλοντος).
3. Την κ. Κολυβά Αθηνά (ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού/ ∆/νσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού), ως µέλος, µε αναπληρωτή της τον κ. Σερπάνο Χαρίλαο
(ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού/ ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού).
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.
Μεγάλης Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής,
Μπαρµπούρης Ευάγγελος,
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου – Γερµενή Ευγενία, Μανουσογιαννάκης
Ιωάννης, Μαυρίκος Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.Αδαµοπούλου –
Κουτσογιάννη Αικατερίνη, ∆ανάκος Χριστόφορος, Μοίρας Ιωάννης, Πελέκης
Ζαχαρίας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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