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                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση ∆ιοίκησης 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 22η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 234/2011  
 

 Σήµερα 31/08/2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 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. οικ.78334/24-08-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 24/08/2011. 
 

Θέµα  3ο 
Έγκριση σκοπιµότητας σύναψης και υπογραφής  µνηµονίου-πλαισίου 
συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου  Ελλάδας για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 
και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Αττικής για το 
σχεδιασµό, υλοποίηση και παρακολούθηση πάσης φύσεως τεχνικών και 
περιβαλλοντικών θεµάτων, που αφορούν στην εν λόγω Περιφέρεια» και 
έγκριση των όρων αυτού.  
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου 
Στέφανος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµόπουλος Κων/νος,  
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος,  Αθανασόπουλος Κων/νος, 
Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, 
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Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, 
Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρεµένος 
Γεώργιος,  Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος 
Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης,  Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης 
Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, 
Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, 
Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος,  ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς 
Γεώργιος, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, Επιτροπάκης 
Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία,  Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, 
Ζερβάκη Ηρώ, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης 
Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραΐνδρου 
Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - 
Συµβουλάκη Στυλιανή, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, 
Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος 
Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, 
Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, 
Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα, Μηταράκης Παναγιώτης, 
Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, 
Παφίλης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, 
Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, 
Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα 
Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος,  Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κισκήρα Χρυσάνθη. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Γεωργιάδης Σπυρίδων – 
Άδωνις, ∆ηµαράς Ιωάννης, Ηλίας Ιωάννης, Καστρινάκης Γεώργιος, 
Κουρούσης Χρήστος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπάστας Κων/νος, Μπένος 
Ηλίας, Ροκοφύλλου Άννα, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στην 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Παπαδηµητρίου - Τσάτσου, η οποία ενηµερώνει τα 
µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για τα εξής: 

 

Έχοντας υπ΄ όψη : 
1. Τον Ν. 3852/7-6-10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2.   Το Π.∆. 145/27-12-10 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής».  
3.   Τον Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
4.  Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» των Ν. 

1418/84,  Π.∆. 609/86 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε 
τον Ν. 2229/94, Π.∆.368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ   και όπως 
κωδικοποιήθηκαν µε τον Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήµερα. 
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5. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 
Α/3-12-2007)  

 
Ιστορικό 
Στις αρµοδιότητες  της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το Ν.3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87)  περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων,  τα 
παρακάτω: 
  

• η παρακολούθηση εφαρµογής των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η παρακολούθηση εφαρµογής 
Ειδικών Χωροταξικών Μελετών και Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), 
καθώς και ο συντονισµός της υλοποίησης των προγραµµάτων εκτέλεσης 
έργων που προβλέπονται από τα γενικά πολεοδοµικά σχέδια και τις 
πολεοδοµικές µελέτες  

• η λήψη µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος  (∆ιαχείριση, 
επεξεργασία απορριµµάτων – Βιολογικοί καθαρισµοί)  

• έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και 
έργα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία  

• η προστασία και διαχείριση των υδάτων, όπως η λήψη των αναγκαίων 
µέτρων για τη συµµετοχή σε προγράµµατα διαπεριφερειακών ή διµερών 
συµφωνιών, σε συνεργασία µε το αρµόδιο Υπουργείο για τη διαχείριση 
και προστασία των υδάτων, η χρήση των υδάτων και η εκτέλεση έργων 
αξιοποίησής τους (δίκτυα οµβρίων υδάτων & αντιπληµµυρικά έργα) 

• κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασµού 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, εφαρµογή µέτρων, προγραµµάτων 
και δράσεων στην εν λόγω περιφέρεια   και µέριµνα για τη µελέτη και 
ανάπτυξη της χωροταξικής κατανοµής των δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτής 

• λήψη µέτρων για την εξοικονόµηση ενέργειας και  την πράσινη ανάπτυξη, 
η εκτέλεση κυκλοφοριακών έργων, έργων αναπλάσεων καθώς και 
λιµενικών, που αφορούν στην εν λόγω  Περιφέρεια και   

• γενικότερα ο έλεγχος και η παρακολούθηση όλων των σχετικών τεχνικών 
και περιβαλλοντικών θεµάτων και ζητηµάτων που αφορούν θέµατα 
ανάπτυξης, ενέργειας και φυσικών πόρων και  προγραµµατισµός  της  
υλοποίησης της  πράξης    

  
Για το σχεδιασµό, προγραµµατισµό, συντονισµό όλων των ανωτέρω 
αναφεροµένων τεχνικών έργων όλης της περιφέρειας, τη µελέτη, εκτέλεση, 
επίβλεψη, παραλαβή και συντήρησή τους  καθώς και για τη συνεργασία µε 
τα καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία για την εφαρµογή της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, το Τεχνικό 
Επιµελητήριο της Ελλάδας, ως ο κατ’ εξοχήν Τεχνικός Σύµβουλος της 
Πολιτείας, µε το εξειδικευµένο προσωπικό που διαθέτει, µπορεί να αναλάβει 
την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, σε πάσης φύσεως τεχνικά και 
περιβαλλοντικά θέµατα. 

         Επίσης για την αντιµετώπιση των παραπάνω ειδικών θεµάτων στην 
Περιφέρεια Αττικής,   λόγω του µεγέθους της, της µεγάλης συσσώρευσης 
πληθυσµού, της εµπλοκής διαφορετικών ειδικοτήτων στην επίλυση σύνθετων 
θεµάτων, αλλά και λόγω της συγκέντρωσης της οικονοµικής δραστηριότητας 
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πλέον του 60% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος,  απαιτείται η 
εµπεριστατωµένη τεχνική άποψη που  το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 
διαθέτει. 
Για την εξασφάλιση της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής µε το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας απαιτείται  η υπογραφή σχετικού µνηµονίου- 

ππλλααιισσίίοουυ  ππρροογγρρααµµµµααττιικκήήςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς για την παροχή υπηρεσιών 
τεχνικής υποστήριξης και παροχή συµβουλευτικών Υπηρεσιών από το 
Τ.Ε.Ε. προς την Περιφέρεια Αττικής για το σχεδιασµό, υλοποίηση και 
παρακολούθηση των  πάσης φύσεως τεχνικών και περιβαλλοντικών 
θεµάτων, που αφορούν στην εν λόγω Περιφέρεια  και έγκριση των 
όρων αυτού.   
Το ακριβές αντικείµενο των επιµέρους πράξεων της προγραµµατικής 
συµφωνίας θα προσδιορίζεται µε προγραµµατικές συµβάσεις που θα 
ακολουθήσουν.  
Τα παραδοτέα από το Τ.Ε.Ε. θα προσδιορίζονται στις επιµέρους 
προγραµµατικές συµβάσεις που θα ακολουθήσουν. 
 
Κατόπιν όλων των παραπάνω αναφεροµένων 
 

Εισηγούµαστε 
 

1. Την έγκριση σκοπιµότητας σύναψης και υπογραφής  µνηµονίου-
πλαισίου συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου  Ελλάδας για την   «Παροχή υπηρεσιών 
τεχνικής υποστήριξης και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς 
την Περιφέρεια Αττικής για το σχεδιασµό, υλοποίηση και 
παρακολούθηση πάσης φύσεως τεχνικών και περιβαλλοντικών 
θεµάτων, που αφορούν στην εν λόγω Περιφέρεια»  

2. Την έγκριση των όρων αυτού και  
3. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Αττικής για την υπογραφή 

του.  

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Α) Εγκρίνει τη σκοπιµότητα σύναψης και υπογραφής  µνηµονίου-πλαισίου 
συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου  Ελλάδας για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς την 
Περιφέρεια Αττικής για το σχεδιασµό, υλοποίηση και 
παρακολούθηση πάσης φύσεως τεχνικών και περιβαλλοντικών 
θεµάτων, που αφορούν στην εν λόγω Περιφέρεια».  

 
Β) Εγκρίνει τους όρους του µνηµονίου-πλαισίου συνεργασίας µεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του Τεχνικού Επιµελητηρίου  Ελλάδας για 
την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Αττικής για το 
σχεδιασµό, υλοποίηση και παρακολούθηση πάσης φύσεως 
τεχνικών και περιβαλλοντικών θεµάτων, που αφορούν στην εν λόγω 
Περιφέρεια», που έχουν ως εξής: 
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«MNHMONIO-ΠΛΑΙΣΙΟ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  
«Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και παροχή 

συµβουλευτικών Υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Αττικής για το 

σχεδιασµό, υλοποίηση και παρακολούθηση των τεχνικών έργων 

∆ιαχείρισης, επεξεργασίας απορριµµάτων-βιολογικών καθαρισµών, 

δικτύων όµβριων υδάτων & αντιπληµµυρικών έργων, χωροταξικού και 
πολεοδοµικού σχεδιασµού, εξοικονόµησης ενέργειας, πράσινης 

ανάπτυξης, κυκλοφοριακών έργων, έργων αναπλάσεων και λιµενικών, 

που αφορούν στην εν λόγω Περιφέρεια»  

 
Στην Αθήνα σήµερα την ……………µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων : 
1. Της Περιφέρειας Αττικής   που εδρεύει στην Αθήνα , όπως 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ.Ιωάννη  
Σγουρό,   

2. Του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία ‘’Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 
(Τ.Ε.Ε.)’’ που εδρεύει στην Αθήνα , όπως εκπροσωπείται νόµιµα από 
τον Πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του κ. Χρήστο Σπίρτζη  

Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα 
τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 
1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 
Α/3-12-2007)  

2. Το µε Αρ. Πρωτ. 153.737/ΨΣ 8809-Γ 28/5/2009 έγγραφο της Ειδ. 
Γραµµατείας Ψηφ. Σχεδιασµού (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ) µε το οποίο 
βεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του ΤΕΕ. 

3. Το Π.∆.145/27-12-10 «Οργανισµός της Περιφέρειας» 
4.  Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87). 
5.    To γεγονός ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας αποτελεί τον κατεξοχή 

Τεχνικό               Σύµβουλο της Πολιτείας σε πάσης φύσεως τεχνικά 
θέµατα έχει σαν αποτέλεσµα την δυνατότητα υποστήριξης από 
πλευράς του, της Περιφέρειας Αττικής, σε πάσης φύσεως τεχνικά και 
περιβαλλοντικά θέµατα, όπου λόγω του µεγέθους της Περιφέρειας, της 
µεγάλης συσσώρευσης πληθυσµού, της εµπλοκής διαφορετικών 
ειδικοτήτων στην επίλυση σύνθετων θεµάτων, αλλά και λόγω της 
συγκέντρωσης της οικονοµικής δραστηριότητας πλέον του 60% του 
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, απαιτείται εµπεριστατωµένη τεχνική 
άποψη που  το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας διαθέτει. 

     
   
 Για τη σύναψη του παρόντος µνηµονίου-πλαισίου   συνεργασίας , 

έχουν εκδοθεί από τα αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων φορέων, 
οι σχετικές εγκριτικές αποφάσεις:  

        α)  Η     …….        Απόφαση  του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής   
και   
β) Η ………   Απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο  των αρµοδιοτήτων  της που ανάγονται 
ιδίως στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες 
και έργα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τη λήψη µέτρων για την 
προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση και έγκριση του 
περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο 
πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασµού σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία και στην εφαρµογή µέτρων, προγραµµάτων και δράσεων της 
περιφέρειας, και στη µέριµνα για τη µελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής 
κατανοµής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτής, 
στον έλεγχο και στην παρακολούθηση όλων των σχετικών διοικητικών και 
τεχνικών θεµάτων και ζητηµάτων που αφορούν θέµατα ανάπτυξης, 
ενέργειας και φυσικών πόρων προγραµµατίζει την υλοποίηση πράξης 
«Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και παροχή συµβουλευτικών 
Υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Αττικής για το σχεδιασµό, υλοποίηση και 
παρακολούθηση των τεχνικών έργων ∆ιαχείρισης, επεξεργασίας 
απορριµµάτων-βιολογικών καθαρισµών, δικτύων όµβριων υδάτων & 
αντιπληµµυρικών έργων, χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού, 
εξοικονόµησης ενέργειας, πράσινης ανάπτυξης, κυκλοφοριακών έργων, 
έργων αναπλάσεων και λιµενικών, που αφορούν στην εν λόγω  
Περιφέρεια».  
 

Γενική Περιγραφή του αντικειµένου του µνηµονίου- πλαισίου 

Συνεργασίας  

Εισαγωγή. 

Στο παρόν µνηµόνιο-πλαίσιο συνεργασίας περιλαµβάνονται: 
α.  η παρακολούθηση εφαρµογής των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η παρακολούθηση εφαρµογής 
Ειδικών Χωροταξικών Μελετών και Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), 
καθώς και ο συντονισµός της υλοποίησης των προγραµµάτων 
εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα γενικά πολεοδοµικά σχέδια 
και τις πολεοδοµικές µελέτες. 

β.  η λήψη µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος  (∆ιαχείριση, 
επεξεργασία απορριµµάτων – Βιολογικοί καθαρισµοί)  

γ.  η προστασία και διαχείριση των υδάτων, όπως η λήψη των αναγκαίων 
µέτρων για τη συµµετοχή σε προγράµµατα διαπεριφερειακών ή διµερών 
συµφωνιών, σε συνεργασία µε το αρµόδιο Υπουργείο για τη διαχείριση 
και προστασία των υδάτων, η χρήση των υδάτων και η εκτέλεση έργων 
αξιοποίησής τους (δίκτυα όµβριων υδάτων & αντιπληµµυρικά έργα) 

δ.  η εξοικονόµηση ενέργειας, η πράσινης ανάπτυξη, η εκτέλεση 
κυκλοφοριακών έργων,  έργων αναπλάσεων και λιµενικών, που αφορούν 
στην εν λόγω  Περιφέρεια   
 
Για το σχεδιασµό, προγραµµατισµό, συντονισµό των ανωτέρω 
αναφεροµένων τεχνικών έργων όλης της περιφέρειας, τη µελέτη, εκτέλεση, 
επίβλεψη, παραλαβή και συντήρησή τους  καθώς και για τη συνεργασία µε 
τα καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία για την εφαρµογή της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της το Τεχνικό 
Επιµελητήριο της Ελλάδας µε το εξειδικευµένο προσωπικό που διαθέτει, 
µπορεί να αναλάβει την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, σε πάσης 
φύσεως τεχνικά και περιβαλλοντικά θέµατα, και την παροχή 
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συµβουλευτικών υπηρεσιών για την καλύτερη εκτέλεση των αρµοδιοτήτων 
της. 
 
Ανάλυση  Αντικειµένου: 

Με το παρόν µνηµόνιο-πλαίσιο συνεργασίας συµφωνείται η παροχή 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
προς την Περιφέρεια Αττικής για το σχεδιασµό, υλοποίηση και 
παρακολούθηση των τεχνικών έργων ∆ιαχείρισης, επεξεργασίας 
απορριµµάτων – Βιολογικών καθαρισµών, δικτύων όµβριων υδάτων & 
αντιπληµµυρικών έργων, χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού καθώς 
και εξοικονόµησης ενέργειας , πράσινης ανάπτυξης, κυκλοφοριακών έργων, 
έργων αναπλάσεων και λιµενικών, που αφορούν στην εν λόγω Περιφέρεια.   
 

Το ακριβές αντικείµενο των επιµέρους πράξεων του µνηµονίου-πλαισίου 
συνεργασίας θα προσδιορίζεται µε προγραµµατικές συµβάσεις που θα 
ακολουθήσουν.  

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το παρόν µνηµόνιο-πλαίσιο συνεργασίας, που αφορά σε «Παροχή 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και παροχή συµβουλευτικών Υπηρεσιών 
προς την Περιφέρεια Αττικής για το σχεδιασµό, υλοποίηση και 
παρακολούθηση των τεχνικών έργων ∆ιαχείρισης, επεξεργασίας 
απορριµµάτων-βιολογικών καθαρισµών, δικτύων όµβριων υδάτων & 
αντιπληµµυρικών έργων, χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού, 
εξοικονόµησης ενέργειας, πράσινης ανάπτυξης, κυκλοφοριακών έργων, 
έργων αναπλάσεων και λιµενικών, που αφορούν στην εν λόγω  Περιφέρεια» 
έχει ως αντικείµενο την παροχή υποστήριξης (παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών– επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη) και το οποίο θα 
προσδιορίζεται µε προγραµµατικές συµβάσεις, κατά περίπτωση, που θα 
ακολουθήσουν και θα αφορούν την υλοποίηση των επιµέρους δράσεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 
δικαιώµατα: 

2.1. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει: 
• Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το επιστηµονικό προσωπικό που θα 
απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας συµφωνίας 
στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 
• Να παρέχει στο ΤΕΕ τις αναγκαίες πληροφορίες και µελέτες που έχει 
στη διάθεσή της και να συνεργάζεται µαζί του . 
• Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Συµφωνίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας.  
• Να παρέχει έγκαιρα στο ΤΕΕ την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά µε 
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του 
Έργου. 
 
2.2. Το ΤΕΕ αναλαµβάνει ιδίως: 
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• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα 
απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειµένου να διασφαλισθεί η 
αρτιότητα υλοποίησης της συµφωνίας. 

• Να παραδίδει έγκαιρα και µε πληρότητα όλες τις επιµέρους εργασίες 
που αναλαµβάνει µε τις Προγραµµατικές Συµβάσεις 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

Τα παραδοτέα θα προσδιορίζονται στις επιµέρους προγραµµατικές 
συµβάσεις που θα ακολουθήσουν. Ρητά ορίζεται, ότι αντικείµενο 
Προγραµµατικών Συµβάσεων θα αποτελούν µόνο όσα έργα ή µελέτες 
αποφασίζει η Περιφέρεια Αττικής ότι χρειάζεται τη συνδροµή του ΤΕΕ, 
ύστερα από  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της.  
 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Ρητά ορίζεται ότι η υπογραφή του παρόντος Μνηµονίου, δεν συνεπάγεται 
καµία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής.  

Το κόστος κάθε επιµέρους προγραµµατικής σύµβασης καθώς και ο τρόπος 
πληρωµής θα προσδιορίζεται επακριβώς κάθε φορά µε την απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου. 

Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί µε τη σύµφωνη γνώµη της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  
Το ΤΕΕ δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι τρίτων, που 
υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση 
από την Περιφέρεια Αττικής.  
 

ΑΡΘΡΟ 5 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας συµφωνίας αρχίζει από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της και λήγει µε την ολοκλήρωση της παρούσας περιφερειακής 
περιόδου ή µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου.  

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας συµφωνίας συστήνεται 
όργανο µε την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από  :  
- έναν (1) εκπρόσωπο της  Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος ορίζεται 
Πρόεδρος της Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του 
- έναν (1) εκπρόσωπο του ΤΕΕ µε τον αναπληρωτή του και  
- ένα µέλος κοινής αποδοχής, ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό. 
Το αργότερο εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της παρούσας, οι 
συµβαλλόµενοι φορείς και ο φορέας ορίζουν τα µέλη της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης. 
Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και 
η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση 
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του παρόντος µνηµονίου –πλαισίου συνεργασίας και ειδικότερα η τήρηση 
των όρων των προγραµµατικών συµβάσεων που θα ακολουθήσουν, η 
διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση 
προς τα αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών κάθε αναγκαίου 
µέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας καθώς και των 
συµβάσεων που έπονται αυτής, η έγκριση παράτασης χρονοδιαγραµµάτων 
και η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που 
προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία των όρων της παρούσας συµφωνίας και 
των συµβάσεων που έπονται αυτής και τον τρόπο εφαρµογής τους.  
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. 
Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ 
ειδοποιούνται τα µέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ηµερήσια διάταξη 
αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέµατα 
που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα µέλη της. Χρέη γραµµατέα 
εκτελεί µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην 
πρώτη της συνεδρίαση. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από 
ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειµένου της σύµβασης, όταν και 
εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα µέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό 
δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, µετά από αίτηµα της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωµοδοτεί και εκφέρει άποψη επί 
των ειδικών επιστηµονικών θεµάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση του 
Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωµα ψήφου. Οι σχετικές γνωµοδοτήσεις, 
εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσµευτικές για την 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις (3) 
µήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα µέλη της. Κάθε 
µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης µπορεί, κατά την κρίση του, 
να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο 
έχει ορισθεί και τα οποία είναι εµπλεκόµενα στην υλοποίηση του 
αντικειµένου της σύµβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη αφού υπογραφούν . 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα 
όλα τα µέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, 
λαµβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών και δεσµεύουν 
όλους τους συµβαλλόµενους φορείς.  
Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της 
Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της.  
 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας συµφωνίας, οι 
οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου 
και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχει 
στο άλλο µέρος το δικαίωµα να καταγγείλει τη συµφωνία και να αξιώσει κάθε 
θετική ή αποθετική ζηµία του. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην 
εκτέλεση και ερµηνεία των όρων της παρούσας συµφωνίας και που δεν θα 
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επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 
συµφωνίας, δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια της Αθήνας . 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

9.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο ΤΕΕ η υποκατάστασή του 
από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε το 
ΤΕΕ ευθύνεται για κάθε πταίσµα του τρίτου έναντι της Περιφέρειας Αττικής, 
ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του ΤΕΕ. 

9.2 ∆ικαιώµατα ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας. Το σύνολο των εγγράφων, 
δεδοµένων, µεταδιδοµένων και των συνόλων αυτών, που θα παραληφθούν, 
θα αναπτυχθούν, θα συλλεχθούν ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα 
περιέλθουν στο ΤΕΕ στο πλαίσιο εκτέλεσης  και κατά την διάρκεια 
πραγµατοποίησης της παρούσας Συµφωνίας καθώς και των συµβάσεων 
που θα υπογράψει το ΤΕΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα 
αποτελούν πλήρη διανοητική ιδιοκτησία της Περιφέρειας Αττικής. Η 
Περιφέρεια Αττικής, διατηρεί τα πλήρη δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
τα οποία θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων της κατά 
τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και εκτέλεσης του έργου και θα του 
παραδοθούν κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης ή σε οποιοδήποτε άλλο 
στάδιο πραγµατοποίησης του έργου εφόσον αυτά είναι διαθέσιµα. Το 
σύνολο δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εκχωρείται ρητά και 
ανεπιφύλακτα χωρίς καταβολή αµοιβής, ή χωρίς να εγείρεται οποιαδήποτε 
άλλη αξίωση από το ΤΕΕ ή οποιοδήποτε τρίτο. Ρητά ορίζεται ότι τα 
αποτελέσµατα των εισηγήσεων, µελετών και απόψεων που εκφράζονται για 
κάθε επιµέρους έργο που ανατίθεται προς επεξεργασία στο ΤΕΕ, σε καµία 
περίπτωση δεν αποτελούν δεσµευτικό πλαίσιο δράσης για την Περιφέρεια 
Αττικής, η οποία διατηρεί ακέραιο το δικαίωµα να αποφασίζει κυρίαρχα για 
κάθε αρµοδιότητα που εκ του νόµου διαθέτει.  
9.3 Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας, αλλά και 
µετά τη λήξη ή λύση αυτής, το ΤΕΕ (και οι προστεθέντες του) αναλαµβάνει 
την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων 
ιδίως των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, των ιστολογιών 
ή άλλων µέσων κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 
που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Η Περιφέρεια Αττικής ρητά δεν 
δεσµεύεται µε οποιαδήποτε ρήτρα εµπιστευτικότητας απέναντι στο φορέα 
υλοποίησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση του παρόντος µνηµονίου-πλαισίου 
συνεργασίας  γίνεται µόνον εγγράφως µε κοινή συµφωνία των 
συµβαλλοµένων µερών. 

Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συµβαλλόµενο µέρος, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που 
προβλέπει το µνηµόνιο-πλαίσιο συνεργασίας  από οποιοδήποτε 
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συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 
συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή 
αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται 
από αυτό το µνηµόνιο-πλαίσιο συνεργασίας.  
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα 
µέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε 
δύο πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενος από ένα.  
 

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ                                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ» 

 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Αττικής για την υπογραφή του 
ανωτέρω µνηµονίου.  

 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Παφίλης Αθανάσιος, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Ζαφειρίου Ελένη, 
Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Μανουσογιαννάκης 
Ιωάννης, Φλούδα Γεωργία, Χάγιος Άγγελος. 

 
 Λευκό δήλωσε ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Καπάταης Χρήστος.  
 
 
 

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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