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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, 536, 718, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 22η  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 234/2017 

Σήµερα 06/07/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 136158/30-6-2017 
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 30-6-
2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε 
καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 4ο Η.∆. 

Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τη διεξαγωγή έρευνας µε τίτλο: 
«Εξειδικευµένες µετρήσεις ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά 
(µε έµφαση πέριξ του λιµανιού) – Ποιοτική και ποσοτική διευκρίνιση πηγών ρύπανσης», 
συνολικού προϋπολογισµού 89.022,88 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

 

∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα δύο (82) 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 κ. ∆ούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Καραµέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης 
Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµόπουλος Νικόλαος, Αδαµοπούλου 
– Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη 
Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, 
Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος 
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης 
Αντώνιος, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, 
∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς 
(Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, 
Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας 
Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, 
Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, 
Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, 
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, 
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου 
Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σταυροπούλου Καλλιόπη, 
Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή 
(Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, 
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Φιλίππου Πέτρος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Γιάµαλη Αναστασία, 
Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, ∆ηµοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος (Νάσος), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καστανιάς Νικόλαος, Κουκά Μαρίνα, 
Μαντούβαλος Πέτρος, Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Πατσαβός 
Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος 
Ιωάννης,  Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος – Αθανάσιος, Χαρδαλιάς 
Νικόλαος, Ψαραδέλης Κων/νος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.  
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Γαβρίλη, ο οποίος θέτει υπ’ 
όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 131686/30-6-2017 εισήγηση της 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής η οποία έχει σταλεί µαζί 
µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Το Π.∆. 145/2010  «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010), 

όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 109290/39629/23-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-12-2016) και ισχύει. 
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3. Το µε αρ. ΦΕΚ 21/τ.Α΄/10-03-1986 (Οργανισµός του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών). 

4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

5. Τη µε αρ. 123/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής σχετικά µε την 
έγκριση της 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής έτους 2017. 

6. Τη µε αρ. 124/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής σχετικά µε την 
έγκριση της 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής  οικονοµικού 
έτους 2017 (Κ.Α.Ε.: 9761.07.001). 

7. Το µε αρ. 229329/20-12-2016 έγγραφο από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά µε 
τη συνηµµένη σε αυτό (αρ. πρωτ. οικ. 229105/06-12-2016) εισήγηση σκοπιµότητας 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.  

8. Το µε αρ. 1709/29-06-2017 έγγραφο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών περί 
τεκµηρίωσης άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας λιγότερο του 20%  της 
συνολικής δραστηριότητας του φορέα 

9. Το µε αρ. 616/26-06-2017 έγγραφο του Γραφείου Νοµοθετικού Συντονισµού και 
∆ικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων, σύµφωνα µε το οποίο το σχέδιο της 
Προγραµµατικής Σύµβασης κρίνεται σύµφωνο µε τις κείµενες διατάξεις. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
Με την µε αρ. 123/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής εντάχθηκε στο 
Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής η έρευνα µε τίτλο: 
«Εξειδικευµένες µετρήσεις ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή 
του Πειραιά (µε έµφαση πέριξ του λιµανιού) – Ποιοτική και ποσοτική 
διευκρίνιση πηγών ρύπανσης»  µε συνολικό προϋπολογισµό 89.022,08 € και Κ.Α.Ε. 
9761.07.001. 
 
Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι η συνεργασία των συµβαλλοµένων µερών για τη 
διεξαγωγή της ως άνω έρευνας από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών µε χρηµατοδότηση 
από την Περιφέρεια Αττικής. 
 
Το αντικείµενο του ερευνητικού έργου είναι η αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των πηγών 
ρύπανσης και των φυσικοχηµικών διαδικασιών παραγωγής και µεταφοράς των ρύπων 
στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Πιο συγκεκριµένα, θα γίνει ταυτοποίηση, διευκρίνηση 
και καταγραφή των πηγών αέριας και σωµατιδιακής ρύπανσης και η κατανόηση των 
χωροχρονικών χαρακτηριστικών της στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά µε έµφαση πέριξ 
του λιµανιού, όπου υπάρχει έντονη επίδραση από τις εκποµπές στο λιµάνι, την κίνηση των 
οχηµάτων, και τη µεταφερόµενη ρύπανση από τη βιοµηχανική ζώνη στα δυτικά της υπό 
µελέτη περιοχής, στην ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα. 
 
Η προτεινόµενη έρευνα θα επιτρέψει: 

• πρώτη καταγραφή των επιπέδων ρύπανσης στην περιοχή του Πειραιά µε 
εξειδικευµένες µετρήσεις,  

• ενδεικτική, για µια ολοκληρωµένη περίοδο ενός έτους, ταυτοποίηση των πηγών 
µέσω χαρακτηριστικών δεικτών (χηµικό αποτύπωµα), και πρώτη ποσοτική 
εκτίµηση της συνεισφοράς τους στα συνολικά επίπεδα ρύπανσης, 

• σηµαντική αύξηση της υπάρχουσας γνώσης αναφορικά µε τους µηχανισµούς 
παραγωγής και διασποράς (µεταφοράς) των ρύπων στην ευρύτερη περιοχή του 
Πειραιά, 
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• χαρτογράφηση των επιπέδων ρύπανσης, για το σχεδιασµό µόνιµης πλατφόρµας 
παρακολούθησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στον Πειραιά, ως εργαλείο λήψης 
αποφάσεων µετριασµού του προβλήµατος και προστασίας των πολιτών. 

 

Η έρευνα θα εκπονηθεί σε τρεις (3) διακριτές Φάσεις, µε τα αντίστοιχα παραδοτέα. 
• Α’ ΦΑΣΗ: Προκαταρκτικές εργασίες – Προετοιµασία –  Εγκατάσταση Εξοπλισµού - 

∆ιάρκεια 3 µήνες από την έναρξη του έργου.  
• Β’ ΦΑΣΗ: Εξειδικευµένες µετρήσεις. - ∆ιάρκεια 15 µήνες µετά τη φάση Α. 
•  Γ’ ΦΑΣΗ: Χηµικές αναλύσεις και στατιστική επεξεργασία αποτελεσµάτων – 

αξιολόγηση. ∆ιάρκεια 6 µήνες µετά τη φάση Β. 
Όλα τα παραδοτέα του ερευνητικού έργου θα υποβληθούν στην ∆/νση Περιβάλλοντος & 
Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής η οποία είναι η αρµόδια ∆ιεύθυνση για την 
επίβλεψη του ερευνητικού έργου από πλευράς Περιφέρειας Αττικής. 
 

Μετά τα παραπάνω  
 ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε  

 
1. Την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ 

της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την 
διεξαγωγή έρευνας µε τίτλο: «Εξειδικευµένες µετρήσεις ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά (µε έµφαση πέριξ του 
λιµανιού) – Ποιοτική και ποσοτική διευκρίνιση πηγών ρύπανσης» 
συνολικού προϋπολογισµού 89.022,08 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

 
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. 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
     Α) Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για τη διεξαγωγή έρευνας 
µε τίτλο: «Εξειδικευµένες µετρήσεις ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του 
Πειραιά (µε έµφαση πέριξ του λιµανιού) – Ποιοτική και ποσοτική διευκρίνιση πηγών 
ρύπανσης», συνολικού προϋπολογισµού 89.022,88 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), η 
οποία έχει ως εξής: 

 
«Στην Αθήνα σήµερα …………………………………… ηµέρα ………………………… οι  
παρακάτω συµβαλλόµενοι: 
 

1. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Περιφέρεια Αττικής», που εδρεύει στην Αθήνα 
(Συγγρού 15-17 - Τ.Κ. 117 41), όπως εκπροσωπείται νόµιµα από την 
Περιφερειάρχη Αττικής κα Ειρήνη ∆ούρου, 

2.2.2.2. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών», (Ε.Α.Α.), Α.Φ.Μ.: 
090050779, ∆ΟΥ: ΣΤ Αθηνών που εδρεύει στον Λόφο Νυµφών, Θησείο, 11810 
Αθήνα, εκπροσωπούµενο νοµίµως από τον Καθ. Μανώλη Πλειώνη, Γενικό 
∆ιευθυντή του Κέντρου και Πρόεδρος του ∆.Σ., µέσω του  Ινστιτούτου Ερευνών 
Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.). 
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      Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (αρθρ. 100) 

2. Το Π.∆. 145/2010  «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010), 
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 109290/39629/23-12-2016 απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-12-2016) και ισχύει. 

3. Το µε αρ. ΦΕΚ 21/τ.Α΄/10-03-1986 (Οργανισµός του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών). 

4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

5. Τη µε αρ. 123/2017  Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής σχετικά µε 
την έγκριση της 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος  Εκτελεστέων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής έτους 2017. 

6. Τη µε αρ. 124/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής σχετικά µε 
την έγκριση της 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής 
οικονοµικού έτους 2017 (Κ.Α.Ε. 9761.07.001). 

7. Το µε αρ. 229329/20-12-2016 έγγραφο από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά 
µε τη συνηµµένη σε αυτό (αρ. πρωτ. οικ. 229105/06-12-2016) εισήγηση 
σκοπιµότητας της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.  

8. Το µε αρ. 1709/29-06-2017 έγγραφο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών περί             
ραστηριότητας του φορέα. 

9. Την υπ’ αρ. ………………….. Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για 
την έγκριση της σύναψης και των ειδικότερων όρων της παρούσας. 

10. Το πρακτικό της υπ’ αρ. …………………. Συνεδρίασης  του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την έγκριση της σύναψης 
και των ειδικότερων όρων της παρούσας. 

 
                  Συµφώνησαν 

Να συνάψουν  Προγραµµατική Σύµβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1 

Περιεχόµενα της σύµβασης: 

� Αντικείµενο της προγραµµατικής σύµβασης – Σκοπός και περιεχόµενο του 
ερευνητικού έργου 

� Γεωγραφική περιοχή εκτέλεσης του ερευνητικού έργου 

� Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση του ερευνητικού έργου 

� Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης του έργου 

� Χρονική διάρκεια της σύµβασης – Χρονοδιάγραµµα του ερευνητικού έργου 

� ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων  

� Τρόπος πληρωµής 

� Συγκρότηση, αρµοδιότητες και λειτουργία της κοινής επιτροπής 
παρακολούθησης (ΚΕΠ) 

� Σύσταση και αρµοδιότητες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 
της  έρευνας (ΕΠΠΕ) 

� Επιστηµονικός Υπεύθυνος της έρευνας και Οµάδα Εργασίας 

� Πνευµατικά ∆ικαιώµατα 

� Τροποποιήσεις της Προγραµµατικής Σύµβασης 
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� Αντισυµβατική συµπεριφορά - Συνέπειες - Ρήτρες 

� Επίλυση διαφωνιών 

� Τελικές διατάξεις 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ι. Αντικείµενο του ερευνητικού έργου 
 
Το αντικείµενο του ερευνητικού έργου είναι η κατανόηση και ποσοτικοποίηση των πηγών 
ρύπανσης και των φυσικοχηµικών διαδικασιών παραγωγής και µεταφοράς των ρύπων 
στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά (µε έµφαση πέριξ του λιµανιού). Η πρωτότυπη αυτή 
έρευνα αποσκοπεί στο να χτίσει επάνω στην υφιστάµενη γνώση για την κατάσταση της 
ρύπανσης στην περιοχή ενδιαφέροντος και θα υλοποιηθεί µε νέες καινοτόµες τεχνικές και 
µετρήσεις που θα επιτρέψουν τη σηµαντική αύξηση της υπάρχουσας γνώσης 
υποβάθρου. Παράλληλα, θα υλοποιηθεί η ενδεικτική αποτύπωση των επιπέδων αέριας 
και σωµατιδιακής ρύπανσης, καθώς και η διευκρίνηση και καταγραφή των πηγών τους 
στην ευρύτερη περιοχή του λιµανιού του Πειραιά, όπου υπάρχει έντονη επίδραση από τις 
εκποµπές στο λιµάνι, την κίνηση των οχηµάτων, και τη µεταφερόµενη ρύπανση από τη 
βιοµηχανική ζώνη στα δυτικά της υπό µελέτη περιοχής, στην ποιότητα του ατµοσφαιρικού 
αέρα.  
      
ΙΙ. Σκοπιµότητα του ερευνητικού έργου 
 
Ο σκοπός της έρευνας είναι η ταυτοποίηση, διευκρίνηση και καταγραφή των 
πηγών αέριας και σωµατιδιακής ρύπανσης στην περιοχή του Πειραιά, και η 
κατανόηση των χωροχρονικών χαρακτηριστικών της παραγωγής και µεταφοράς 
τους στην ευρύτερη περιοχή, µέσω υλοποίησης εξειδικευµένων και στοχευµένων 
µετρήσεων. Συγκεκριµένα, και παράλληλα µε τις µετρήσεις των κύριων αέριων και 
σωµατιδιακών ρύπων, θα πραγµατοποιηθούν και εξειδικευµένες µετρήσεις «δεικτών», οι 
οποίοι είναι χαρακτηριστικοί για κάθε διαφορετική πηγή ρύπανσης στην περιοχή του 
Πειραιά. Στη συνέχεια, µε εφαρµογή στατιστικής µεθοδολογίας διευκρίνησης πηγών, θα 
πραγµατοποιηθεί ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισµός της συνεισφοράς των 
πηγών ρύπανσης στη διαµόρφωση των γενικών επιπέδων, ενώ παράλληλα θα 
διερευνηθούν τα κύρια χαρακτηριστικά διακύµανση της ποιότητας της ατµόσφαιρας στην 
περιοχή µελέτης. Η έρευνα θα υποστηρίζεται από ενδεικτικές µετρήσεις επιπέδων αέριας 
και σωµατιδιακής ρύπανσης και σε δύο επιπλέον σηµεία, ώστε να γίνει αξιολόγηση της 
αντιπροσωπευτικότητας των αποτελεσµάτων και σύγκριση µε τα επίπεδα αναφοράς, 
καθώς και για να κατανοηθούν οι µηχανισµοί της µεταφοράς των εκπεµπόµενων ρύπων 
από τις πηγές τους στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.  
 
Η προτεινόµενη έρευνα θα επιτρέψει: 

• 1
ον: πρώτη καταγραφή των επιπέδων ρύπανσης στην περιοχή του Πειραιά µε 
εξειδικευµένες µετρήσεις,  

• 2ον: ενδεικτική, για µια ολοκληρωµένη περίοδο ενός έτους, ταυτοποίηση των 
πηγών µέσω χαρακτηριστικών δεικτών (χηµικό αποτύπωµα), και πρώτη ποσοτική 
εκτίµηση της συνεισφοράς τους στα συνολικά επίπεδα ρύπανσης, 

• 3ον: σηµαντική αύξηση της υπάρχουσας γνώσης αναφορικά µε τους µηχανισµούς 
παραγωγής και διασποράς (µεταφοράς) των ρύπων στην ευρύτερη περιοχή του 
Πειραιά, 

• 4
ον: χαρτογράφηση των επιπέδων ρύπανσης, για το σχεδιασµό µόνιµης 
πλατφόρµας παρακολούθησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στον Πειραιά, ως 
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εργαλείο λήψης αποφάσεων µετριασµού του προβλήµατος και προστασίας των 
πολιτών. Επιπροσθέτως στα παραπάνω, απώτερος σκοπός του προγράµµατος 
είναι, µέσω της γνώσης των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της 
ρύπανσης στο λιµάνι του  Πειραιά που θα αποκτηθεί και της βάσης δεδοµένων 
αναφοράς που θα δηµιουργηθεί, να υποστηριχθεί επιστηµονικά, σε επόµενο 
στάδιο, η ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης πλατφόρµας παρακολούθησης και 
διαχείρισης του µείζονος ζητήµατος των εκποµπών και της ρύπανσης στην 
ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Η πλατφόρµα θα δρα υποστηρικτικά στην 
Πολιτεία σε ζητήµατα στρατηγικού σχεδιασµού και στοχευµένων 
παρεµβάσεων για τη βιώσιµη ανάπτυξη στην περιοχή, καθώς και για την 
ενηµέρωση και προειδοποίηση των πολιτών. 

 
Ρόλος εµπλεκόµενων Φορέων 
 
Το ενδιαφέρον του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών  για το αντικείµενο της παρούσας 
έρευνας απορρέει απευθείας από τον ιδρυτικό σκοπό και τα αντικείµενα ενδιαφέροντος 
του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης, µε έµφαση την 
αριστεία στις παρακάτω θεµατικές περιοχές: α) Περιβάλλον και Ποιότητας της 
Ατµόσφαιρας, β) Μετεωρολογία – Υδρολογία, γ) Κλίµα και Κλιµατική Αλλαγή, δ) Ενέργεια.  
 
Επιπλέον, συνδέεται απευθείας µε τον 2ο Αναπτυξιακό Στόχο του Ινστιτούτου που είναι η 
"Ολοκληρωµένη παρακολούθηση περιβαλλοντικών πιέσεων, µε έµφαση στην ποιότητα 
της ατµόσφαιρας, µέσω πολυθεµατικής προσέγγισης και συνέργειας διακριτών 
µεθοδολογιών και εργαλείων". Επιπρόσθετα, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
αποκοµίζει όφελος που έγκειται καταρχάς στη δυνατότητα που του δίνεται να αποκτήσει 
δεδοµένα και σηµαντική επιστηµονική νέα γνώση, µέσα από σύγχρονες εξειδικευµένες 
µετρήσεις, για την κατάσταση της αέριας ρύπανσης στον Πειραιά, µια περιοχή ιδιαίτερου 
επιστηµονικού ενδιαφέροντος λόγω της συνύπαρξης πολλών πηγών µε διαφορετικά 
χωρο-χρονικά χαρακτηριστικά, στη δυνατότητα να απασχολήσει νέους ερευνητές 
αποτρέποντας τη φυγή τους στο εξωτερικό (brain drain) και τέλος στη σύσφιξη των 
σχέσεων συνεργασίας µε την Περιφέρεια και τις σχετικές της υπηρεσίες σε θέµατα κοινής 
αντιµετώπισης περιβαλλοντικών πιέσεων στην περιοχή ενδιαφέροντος. 
 
Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και συγκεκριµένα το Ινστιτούτο Ερευνών 
Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης, διαθέτει δεδοµένη µοναδικότητα καθότι 
συγκεντρώνει σε ένα φορέα, και δη δηµόσιου χαρακτήρα (ΝΠ∆∆), τα ακόλουθα 
πλεονεκτήµατα:  

• ∆ιαθέτει µοναδικό αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα εξοπλισµό καταγραφής της χηµικής 
σύστασης των αιωρούµενων σωµατιδίων σε πραγµατικό χρόνο και σε χρονικό 
βήµα (20 λεπτά) που επιτρέπει:  

(α) την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ηµερήσιας διακύµανσης των κύριων 
χηµικών συνιστωσών της ρύπανσης και 

(β) την ταυτοποίηση των πηγών.  
Πρόκειται για το σύστηµα "Αναλυτής Χηµικής Ταυτοποίησης Αιωρούµενων 
Σωµατιδίων - Aerosol Chemical Speciation Monitor (ACSM)"  που καταγράφει το 
συνολικό φορτίο σωµατιδιακής µάζας και τη χηµική του σύσταση σε πραγµατικό 
χρόνο, όσον αφορά τα αιωρούµενα σωµατίδια µε διάµετρο µικρότερη του ενός 
µικροµέτρου (PM1, non-refractory). Η λειτουργία του συστήµατος αυτού στην 
Ελλάδα είναι στο πλαίσιο της συµµετοχής του στην Ευρωπαϊκή Ερευνητική 
Υποδοµή ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace Gases Research Infrastructure 
Network, http://www.actris.eu/) 
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• ∆ιαθέτει ένα Αιθαλόµετρο (Magee Scientific ΑΕ33, µοναδικό ή ένα από τα ελάχιστα 
στην Ελλάδα) που µετρά τη συγκέντρωση του Μαύρου Άνθρακα σε 7 µήκη 
κύµατος, καλύπτοντας το φάσµα ακτινοβολίας από το υπεριώδες µέχρι το 
υπέρυθρο. Η µέτρηση αυτή σε διαφορετικά µήκη κύµατος δίνει τη δυνατότητα 
διαχωρισµού, σε πραγµατικό χρόνο, της συνεισφοράς από την καύση ορυκτών 
καυσίµων και την καύση βιοµάζας, στοιχείο απαραίτητο για την συνολική 
ταυτοποίηση/διευκρίνηση των πηγών. 

• Έχει αποκοµίσει σηµαντική εµπειρία στη χρήση των παραπάνω, καθώς κατά τα 
τελευταία 4 έτη υλοποιεί συνεχείς εξειδικευµένες µετρήσεις για την 
παρακολούθηση του φαινοµένου της αιθαλοµίχλης, ενηµερώνοντας ενδελεχώς την 
Πολιτεία. 

• ∆ιαθέτει σηµαντική εµπειρία και διαθέσιµα λογισµικά στην εφαρµογή σύγχρονων 
στατιστικών µεθοδολογιών για την ταυτοποίηση/διευκρίνηση διαφορετικών πηγών 
ρύπανσης (π.χ. Paraskevopoulou et al., 2015 - Paraskevopoulou D., E. Liakakou, 
E. Gerasopoulos, N. Mihalopoulos: Sources of atmospheric aerosol from long-term 
measurements (5 years) of chemical composition in Athens, Greece, Science of 
The Total Environment, Volumes 527–528, ISSN 0048-9697).  

• Παρέχει αµεσότητα στην υποστήριξη αναγκών σε χηµικές αναλύσεις, µέσα από το 
διαπιστευµένο κατά ELOT EN ISO/IEC 17025:2005 Εργαστήριο Ατµοσφαιρικής 
Χηµείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 
 

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι σε θέση να υλοποιήσει το σύνολο του έργου 
(100%), χωρίς να καταφύγει για µέρος αυτού στην ελεύθερη αγορά, αξιοποιώντας 
εξοπλισµό και προσωπικό του φορέα - in-house (αρ. 12 παρ. 4 του Ν.4412/2016), σε 
συνεργασία και µε την Περιφέρεια Αττικής. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής θεωρείται κρίσιµη και ουσιαστική για την επιτυχή 
υλοποίηση και µεγιστοποίηση των ωφελειών της πρότασης, σε µια περιοχή που µπορεί 
να χαρακτηριστεί περιβαλλοντικά ιδιαιτέρως επιβαρυµένη και ευαίσθητη στην έκθεση σε 
ρύπους, λόγω των πολλαπλών πηγών (λιµάνι, οχήµατα, βιοµηχανία κλπ), της 
πυκνότητας πληθυσµού, αλλά και πρόσφατα του φαινοµένου της αιθαλοµίχλης.  

Συγκεκριµένα, η ∆/νση Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής θα συνεργαστεί στο 
µετρητικό µέρος της έρευνας (συµβουλευτικός και ενεργός ρόλος στην επιλογή των 
σηµείων µέτρησης και εγκατάστασης εξοπλισµού), και θα συµµετέχει στις δράσεις 
ενηµέρωσης του κοινού και αρµόδιων φορέων για τα αποτελέσµατα της έρευνας. Η 
Υπηρεσία διαθέτει εξειδικευµένο και άρτια καταρτισµένο επιστηµονικό προσωπικό (µε 
µεταπτυχιακή εξειδίκευση, διδακτορικές διατριβές και ακαδηµαϊκή-ερευνητική εµπειρία σε 
ιδρύµατα της Ελλάδος και του εξωτερικού).  

Η ∆/νση Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής δεν µπορεί να εκπονήσει το εν θέµατι 
έργο χωρίς τη συνεργασία µε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, κυρίως λόγω της 
µοναδικότητας του εξοπλισµού του, της εξειδίκευσής του και της εµπειρίας του στο 
περιγραφόµενο ερευνητικό αντικείµενο. Ωστόσο, η συµµετοχή και ρόλος της στα σηµεία 
που εµπλέκεται θεωρείται σηµαντική και θα ληφθούν υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες. 

Το εν θέµατι ερευνητικό πρόγραµµα εµπίπτει στο στρατηγικό στόχο Σ.Σ.1. Μείωση των 
τιµών ρυπογόνων ουσιών και των επιδράσεών τους στο φυσικό περιβάλλον, βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και βελτίωση των βιοκλιµατικών συνθηκών στο πλαίσιο διασφάλισης 
οικολογικής ισορροπίας και βιοποικιλότητας, του πενταετούς επιχειρησιακού 
προγράµµατος 2014-2019 της Περιφέρειας Αττικής.  

Αφενός, οι εξειδικευµένες µετρήσεις της αέριας και σωµατιδιακής ρύπανσης στην περιοχή 
του Πειραιά, η επιστηµονικά τεκµηριωµένη ταυτοποίηση, διευκρίνηση και καταγραφή των 
πηγών τους και η απόκτηση νέας γνώσης για τις διαδικασίες παραγωγής και διασποράς 
των ρύπων, θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για την προετοιµασία µόνιµης πλατφόρµας 
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παρακολούθησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Αφετέρου, τα αποτελέσµατα του 
ερευνητικού έργου θα αποτελέσουν σηµείο αναφοράς για την αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας των εφαρµοζόµενων πολιτικών µείωσης της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης στην περιοχή και θα χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του “Μητροπολιτικού 
Κέντρου Περιβαλλοντικών Μετρήσεων – Παρατηρητηρίου της ∆/νσης Περιβάλλοντος”, η 
δηµιουργία του οποίου εµπίπτει στους ειδικούς σκοπούς του προαναφερόµενου Σ.Σ.1. 

Τα αναµενόµενα άµεσα και έµµεσα οφέλη για την Περιφέρεια είναι: 

1. Άµεση συνεισφορά στην κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Αττικής που πηγάζουν από 
υποχρεώσεις - αρµοδιότητες παρακολούθησης ατµοσφαιρικών ρύπων σύµφωνα µε 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας [(1) σχετικό: Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»  (Φ.Ε.Κ. 
87/Α/7-6-10) και (2) σχετικό: Ο ισχύοντας Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής όπως 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251 /τ.Β./29-12-2016)]: 

• Άρθρο 186/ΣΤ παρ 26-27 του (1) σχετικού: «…26. Η εξειδίκευση των 
κατευθυντήριων γραµµών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο περιφέρειας. 27. 
Η 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…». 

• Άρθρο 210 (Μητροπολιτικές λειτουργίες) παρ. 8 του (1) σχετικού: «…Ο 
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...» 

• Άρθρο 25 παρ.2 (αρµοδιότητες) του (2) σχετικού: «…• Την εξειδίκευση των 
κατευθυντήριων γραµµών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο µητροπολιτικής 
περιφέρειας. • Την εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων, προγραµµάτων και µελετών 
για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου…».  

 

2. Κατάλληλη αξιοποίηση του εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού της 
Περιφέρειας  και περαιτέρω εκπαίδευση-επιµόρφωση του, µέσω της συµµετοχής της 
Περιφέρειας στο εν λόγω ερευνητικό πρόγραµµα. Απόκτηση Τεχνογνωσίας - Εκπαίδευση 
προσωπικού της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής σε θέµατα 
δειγµατοληψίας και µετρήσεων συµβατικών ρύπων, εξειδικευµένων µετρήσεων και 
αναλύσεων µε τεχνολογίες αιχµής, σε θέµατα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης 
δεδοµένων και γενικότερα εκπόνησης έρευνας αιχµής. 

3. Απόκτηση νέων δεδοµένων που θα συλλεχθούν και βάσεων δεδοµένων/βιβλιοθήκης 
και δειγµάτων – πρόσβαση σε υφιστάµενες µετρήσεις  φορέων. Απόκτηση γνώσης 
υποβάθρου για την προετοιµασία µόνιµης πλατφόρµας παρακολούθησης της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 

4. Αλληλεπίδραση-συνεργασία µε ένα δίκτυο αξιόπιστων ερευνητικών-ακαδηµαϊκών 
ιδρυµάτων, όπως είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και εξ' αυτού, συµµετοχή σε, ή 
και ωφέλη από, νέα προγράµµατα που έχουν ήδη δροµολογηθεί (π.χ. ERA-PLANET) και 
ανάπτυξη δεσµών συνεργασίας για υποβολή νέων ανταγωνιστικών προτάσεων κοινού 
ενδιαφέροντος. Απαρχή και εδραίωση µελλοντικών συνεργασιών ανάµεσα στους 
εµπλεκόµενους φορείς σε θέµατα περιβάλλοντος – κλιµατικής αλλαγής – ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης.  

5. Παράλληλα µε τα οφέλη δηµοσιοποίησης της πρωτοβουλίας εκπόνησης της έρευνας 
αλλά  και της διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων προς το ευρύ κοινό από την 
Περιφέρεια, αναµφισβήτητη είναι τόσο η άµεση όσο και η έµµεση κοινωνική προσφορά 
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της Περιφέρειας στο σύνολο αλλά και συγκεκριµένα σε ευπαθής πληθυσµιακές οµάδες 
της Περιφερειακής Ενότητας ΠΕΙΡΑΙΑ της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριµένα: 

• Αναµενόµενη µελλοντική βελτίωση, σε µεγάλο βαθµό, των συνθηκών διαβίωσης 
στην περιοχή ενδιαφέροντος, από απόψεως ατµοσφαιρικής ρύπανσης, ως 
αποτέλεσµα µέτρων και παρεµβάσεων που θα προταθούν  από την  ερευνητική 
οµάδα και θα αφορά σε καίρια σηµεία της περιοχής του λιµανιού του Πειραιά.  

• Συνδροµή, βραχυ- και µακρο- πρόθεσµη, στην πρόληψη της υγείας των κατοίκων 
και εργαζοµένων της περιοχής (µε έµφαση στις ευπαθείς οµάδες), µε τα γνωστά 
επωφελή αποτελέσµατα της πρόληψης σε επίπεδο Περιφέρειας-Κράτους. Αυτό θα 
επιτευχθεί αφενός µεν µέσω της κατάλληλη ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, 
αφετέρου δε µέσα από µηχανισµούς προειδοποίησης, είτε µε την εγκατάσταση του 
πρώτου εξοπλισµού που θα παραµείνει στην Περιφέρεια, είτε µακροπρόθεσµα µε 
τη λειτουργία ολοκληρωµένης πλατφόρµας παρακολούθησης και διαχείρισης των 
ρυπαντικών εκποµπών στην ατµόσφαιρα. 

• Συµβολή σε ζητήµατα κοινωνικής συνοχής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, που 
προάγουν το αίσθηµα των πολιτών και την άποψή τους για τις υπηρεσίες της 
Πολιτείας. 

 

Εν κατακλείδι, η παρούσα προγραµµατική σύµβαση εγκαθιδρύει και υλοποιεί σηµαντική 
συνεργασία µεταξύ των συµµετεχόντων φορέων, µε σκοπό την επίτευξη των κοινών τους 
στόχων και ενδιαφερόντων, ώστε να εξυπηρετήσει αποκλειστικά σκοπούς δηµοσίου 
συµφέροντος, καθ' υποβολή του αρ12 παρ 4 του Ν.4412/2016. Το δηµόσιο συµφέρον, 
στη συγκεκριµένη περίπτωση, αφορά στα πολλαπλά κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη από 
τη διενέργεια της έρευνας, όπως: (α) έναρξη και συνέχιση συνεργασίας µεταξύ φορέων 
δηµοσίου χαρακτήρα, µε αξιοποίηση του επιστηµονικού προσωπικού τους και ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, (β) ανάσχεση της φυγής νέων ερευνητών στο εξωτερικό (brain drain), (γ) 
εντοπισµό εν δυνάµει παραγόντων κινδύνου της υγείας πολιτών και ενηµέρωσής τους, 
(δ) συµβολή στο σχεδιασµό ανάπτυξης ολοκληρωµένης πλατφόρµας παρακολούθησης 
και διαχείρισης των ρυπαντικών εκποµπών στην ατµόσφαιρα, (ε) υποστήριξη 
στοχευµένων παρεµβάσεων και εφαρµογή πολιτικών για τη βιώσιµη ανάπτυξη στην 
περιοχή και τη βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η έρευνα θα περιλαµβάνει την ενδεικτική αποτύπωση των επιπέδων αέριας και 
σωµατιδιακής ρύπανσης, καθώς και τη διευκρίνηση και καταγραφή των πηγών τους στην 
ευρύτερη περιοχή του Πειραιά (µε έµφαση πέριξ του λιµανιού), όπου υπάρχει έντονη 
επίδραση από τις εκποµπές στο λιµάνι, την κίνηση των οχηµάτων, και τη µεταφερόµενη 
ρύπανση από τη βιοµηχανική ζώνη στα δυτικά της υπό µελέτη περιοχής, στην ποιότητα 
του ατµοσφαιρικού αέρα.  
Για τις ανάγκες της έρευνας, θα χρησιµοποιηθεί µια κεντρική περιοχή ελέγχου (control 
area) σε κεντρικό σηµείο του λιµανιού, ενώ επιµέρους, ενδεικτικές µετρήσεις θα γίνουν 
και σε δύο ακόµη σηµεία, προκειµένου να αξιολογηθεί η στατιστική βαρύτητα και η 
χωρική αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσµάτων στην υπό µελέτη περιοχή. 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η συνολική δαπάνη του ερευνητικού έργου ανέρχεται στο ποσό των σε 71.792 ευρώ (€) 
πλέον ΦΠΑ, ήτοι  89.022,08 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και χρηµατοδοτείται εξ 
ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9761.07.001) του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής).  
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ΑΡΘΡΟ 5. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

Φορέας εκτέλεσης της έρευνας θα είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών µε 
Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον ∆ρ Ευάγγελο Γερασόπουλο, ∆ιευθυντή Ερευνών, του 
Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης. 

Η οµάδα έργου θα περιλαµβάνει επίσης τα ακόλουθα (5) άτοµα/ειδικότητες: 

• Καθ. Νικόλαο Μιχαλόπουλο, ∆/ντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και 
Βιώσιµης Ανάπτυξης, Χηµικός 

• ∆ρ Λιακάκου, Εντεταλµένη Ερευνήτρια, του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και 
Βιώσιµης Ανάπτυξης, Τεχνική Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ατµοσφαιρικής Χηµείας Ε.Α.Α.  

• MSc Μυρτώ Γρατσέα, ατµοσφαιρικός φυσικός, φυσικός περιβάλλοντος µε εµπειρία 
στην οργανολογία 

• MSc Ιάσωνας Σταυρούλιας, Χηµικός Περιβάλλοντος, µε εµπειρία στις χηµικές 
αναλύσεις, εξειδικευµένες µετρήσεις (ACSM) 

• Μεταδιδάκτορας (post doc) θετικών επιστηµών µε εµπειρία στη στατιστική ανάλυση 
διευκρίνησης πηγών (source apportionment). 

 
Φορέας διαχείρισης της έρευνας θα είναι η Περιφέρεια Αττικής. 
 
Όλα τα παραδοτέα του ερευνητικού έργου θα υποβληθούν στην ∆/νση Περιβάλλοντος & 
Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής η οποία είναι η αρµόδια ∆ιεύθυνση για την 
επίβλεψη του ερευνητικού έργου από πλευράς Περιφέρειας Αττικής. 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της 
ορίζεται σε  30 µήνες, προκειµένου να διασφαλιστεί υλοποίηση µετρήσεων κατά τη 
διάρκεια ενός πλήρους έτους και στη συνέχεια η ολοκλήρωση των χηµικών αναλύσεων, 
της στατιστικής επεξεργασίας και της αξιολόγησης.  

Η έναρξη της υλοποίησης θα πραγµατοποιηθεί µε την υπογραφή της σχετικής 
προγραµµατικής σύµβασης  
 
Οι βεβαιώσεις εκτέλεσης όλων των Φάσεων της έρευνας και η παραλαβή όλων των 
Παραδοτέων διενεργούνται από την ΕΠΠΕ. 
 
Η διαδικασία τµηµατικής παραλαβής του ερευνητικού έργου ολοκληρώνεται εντός τριών 
(3) µηνών από την παράδοση του Παραδοτέου της κάθε Φάσης. Στο διάστηµα αυτό 
περιλαµβάνονται διατυπώσεις σχολίων, κατευθύνσεων και τροποποιήσεων που 
ενδεχοµένως να ζητηθούν από την ΕΠΠΕ.  
 
Η έναρξη της χρονικής περιόδου εκπόνησης κάθε Φάσης του ερευνητικού έργου δεν 
απαιτεί την παραλαβή εκ µέρους της ΕΠΠΕ της προηγούµενης Φάσης µε τα αντίστοιχα 
Παραδοτέα της. Οι τµηµατικές προθεσµίες παράδοσης των φάσεων µε τα αντίστοιχα 
παραδοτέα της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης µπορούν να υποστούν µικρές 
τροποποιήσεις µετά από συµφωνία µεταξύ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της παρούσας 
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σύµβασης. Σε περίπτωση εξωγενών παραγόντων που παρεµβάλουν προσκόµµατα σε 
µέρος της υλοποίησης του έργου (πχ απεργίες, φυσικές καταστροφές, κλπ) δύναται να 
µεταβληθούν ορισµένα χρονικά διαστήµατα περαίωσης και παράδοσης των παραδοτέων. 

Συγκεκριµένα η έρευνα θα εκπονηθεί σε τρεις (3) διακριτές Φάσεις, µε τα αντίστοιχα 
Παραδοτέα. Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα των Φάσεων δίνεται στο Παράρτηµα 1 της 
παρούσης. Οι Φάσεις είναι: 

 
Α’ ΦΑΣΗ. Προκαταρκτικές εργασίες – Προετοιµασία –  Εγκατάσταση Εξοπλισµού. 
∆ιάρκεια 3 µήνες από την έναρξη του έργου.  

• Συλλογή και αξιοποίηση προηγούµενων σχετικών µελετών και µετρήσεων για 
την περιοχή του Πειραιά. 

• ∆ιενέργεια προκαταρκτικών µετρήσεων/χαρτογράφησης µε χρήση του Κινητού 
Σταθµού Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών, για την αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας 
πιθανών σηµείων µέτρησης και την τελική επιλογή των θέσεων. 

• Αγορά νέου, συντήρηση υφισταµένου και εγκατάσταση εξοπλισµού. 
 
Παραδοτέα: 

1. Απογραφή υφιστάµενων µελετών και µετρήσεων συγκεντρώσεων ρύπων για την 
περιοχή του Πειραιά, Π.Α.1 

 

2. Έκθεση (υφιστάµενα στοιχεία, σχεδιασµός & προκαταρκτικές µετρήσεις και εργασίες), 
Π.Α.2, που θα περιλαµβάνει: 

- Αρχείο Excel µε τις διενεργηθείσες προκαταρκτικές και υφιστάµενες µετρήσεις. Στο 
αρχείο θα υπάρχουν οι συντεταγµένες των σηµείων δειγµατοληψιών σε ΕΓΣΑ ’87 
καθώς και οι συντεταγµένες των υφιστάµενων (προγενέστερων) µετρήσεων εφόσον 
αυτά είναι διαθέσιµα. 

- Προκαταρκτική αξιολόγηση των ανωτέρω 
- Κατάρτιση σχεδίου δειγµατοληψιών και µετρήσεων Β’ φάσης – Αποτύπωση σε χάρτη 

προτεινόµενων σηµείων/διαδροµών µετρήσεων 
- Περιγραφή εξοπλισµού που αγοράστηκε και θα παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Αττική 
 
Αποπληρωµή: 
- 5% µε την παραλαβή του Παραδοτέου 1 της Α’ φάσης (Π.Α.1) – Το Π.Α.1 θα 

παραδοθεί ένα (1) µήνα µετά την έναρξη του έργου 
- 15% µε την παραλαβή του Παραδοτέου 2 της Α΄ φάσης (Π.Α.2) – Το Π.Α.2 θα 

παραδοθεί τρεις (3) µήνες µετά την έναρξη του έργου 
 
Β’ ΦΑΣΗ. Εξειδικευµένες µετρήσεις. ∆ιάρκεια 15 µήνες µετά τη φάση Α.  
 
Οι εξειδικευµένες µετρήσεις θα υλοποιηθούν σε µια κεντρική περιοχή ελέγχου (control 
area) σε κεντρικό σηµείο του λιµανιού, ενώ παράλληλες, συγκριτικές µετρήσεις µε τον 
Κινητό Σταθµό Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών, θα πραγµατοποιηθούν και σε δύο ακόµη σηµεία, κατά τη διάρκεια επιλεγµένων 
περιόδων, σηµεία τα οποία θα αποφασιστούν σε συνέχεια των προκαταρκτικών 
µετρήσεων και χαρτογράφησης της ΦΑΣΗΣ Α.  
 
Οι µετρήσεις αφορούν σε: 

• On-line µετρήσεις υψηλής χρονικής ανάλυσης (20 λεπτών) µε τον Αναλυτή 
Χηµικής Ταυτοποίησης Αιωρούµενων Σωµατιδίων ACSM για δύο χαρακτηριστικές 
περιόδους του έτους, µία καλοκαιρινή (οπότε και αναµένεται η µεγιστοποίηση της 
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κίνησης στο λιµάνι), και µια χειµερινή (οπότε και υπάρχει η επιπλέον συνεισφορά 
της ρύπανσης από τα κεντρικά και µη συστήµατα θέρµανσης), διάρκειας 1 µηνός 
έκαστη.  

• ∆ειγµατοληψίες αιωρουµένων σωµατιδίων σε φίλτρα χαλαζία, καθόλη τη διάρκεια 
της Φάσης Β (ένα πλήρες έτος), και περαιτέρω χηµικές αναλύσεις για τον 
προσδιορισµό χαρακτηριστικών ενώσεων όπως µετάλλων (π.χ V, Ni δεικτών 
καύσης diesel, Cu, Zn, Sb κίνησης αυτοκινήτων κλπ), στοιχειακού και οργανικού 
άνθρακα (EC/OC), πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ), ιοντική 
σύσταση, ανιόντα (Cl−, Br−, NO− 3, SO4

− 2 and C2O4
− 2) και κατιόντα (NH4

+, K+, Na+, 
Mg+ 2 and Ca+ 2). 

• Μετρήσεις υψηλής χρονικής ανάλυσης (1 λεπτού) µε το Αιθαλόµετρο 7 µηκών 
κύµατος (Magee Scientific AE33) για την καταγραφή του µαύρου άνθρακα, και των 
δύο συνιστωσών του (µαύρος άνθρακας από ορυκτά καύσιµα και καύση 
βιοµάζας), κατά τη διάρκεια επιλεγµένων περιόδων. 

• Καταγραφή κύριων αερίων και σωµατιδιακών ρύπων (όζον, οξείδια του αζώτου, 
µονοξείδιο του άνθρακα, αιωρούµενα σωµατίδια, διοξείδιο του θείου) στα 
παράλληλα σηµεία σύγκρισης, κατά τη διάρκεια επιλεγµένων περιόδων. 
Παράλληλα, θα καταγράφονται βασικές µετεωρολογικές παράµετροι (ταχύτητα και 
διεύθυνση ανέµου, θερµοκρασία, σχετική υγρασία). Επίσης θα συν-αξιολογηθούν 
και οι τιµές παραµέτρων που θα προκύψουν σε αυτό το χρονικό διάστηµα από 
τους ήδη υφιστάµενους σταθµούς µέτρησης στον Πειραιά, σε συνέργεια µε τους 
φορείς χρήσης τους.  

 
Παραδοτέα: 

1. Παραχώρηση στη ∆/νση Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής και εγκατάσταση 
εξοπλισµού για τις ανάγκες της Π.Ε. Πειραιά (Αναλυτής σωµατιδιακής ρύπανσης - 
beta-attenuation PM10), συµπεριλαµβανοµένης της συντήρησης αυτού από το Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών, για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών , Π.Β.1 

2. Αρχείο Excel µε τις διενεργηθείσες µετρήσεις κατά τη Β’ φάση του έργου 
περιλαµβανοµένων και τυχόν διαθέσιµων επιπλέον µετρήσεων από άλλους φορείς 
στην περιοχή µελέτης, Π.Β.2. 

3. Αποτύπωση σε χάρτη σηµείων/ διαδροµών που διενεργήθηκαν οι µετρήσεις 
περιλαµβανοµένων των συντεταγµένων σε σύστηµα ΕΓΣΑ ’87 των 
σηµείων/διαδροµών (συνοδευµένες από φωτογραφικό υλικό), Π.Β.3 

 
Αποπληρωµή: 
- 40% µε την παραλαβή του Παραδοτέου 1 της Β’ φάσης (Π.Β.1) – Το Π.Β.1 θα 

παραδοθεί σε τρεις  (3) µήνες µετά την έναρξη της Β’ φάσης του έργου 
- 25% µε την παραλαβή των Παραδοτέων 2 και 3 της Β΄ φάσης (Π.Β.2 & Π.Β.3) – Τα 

Π.Β.2 & Π.Β.3 θα παραδοθούν δεκαπέντε (15) µήνες µετά την έναρξη της Β’ φάσης 
του έργου 

 
Γ’ ΦΑΣΗ. Χηµικές αναλύσεις και στατιστική επεξεργασία αποτελεσµάτων – αξιολόγηση. 
∆ιάρκεια 6 µήνες µετά τη φάση Β. 

• Ολοκλήρωση των χηµικών αναλύσεων των δειγµάτων της Φάσης Β για τον 
προσδιορισµό χαρακτηριστικών ενώσεων όπως µετάλλων (π.χ V, Ni δεικτών 
καύσης diesel, Cu, Zn, Sb κίνησης αυτοκινήτων κλπ), στοιχειακού και οργανικού 
άνθρακα (EC/OC), πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ), ιοντική 
σύσταση, ανιόντα (Cl−, Br−, NO− 3, SO4

− 2 and C2O4
− 2) και κατιόντα (NH4

+, K+, Na+, 
Mg+ 2 and Ca+ 2). 

• Στατιστική ανάλυση διευκρίνησης πηγών (source apportionment) µε τη µέθοδο 
PMF (Positive Matrix Factorization). Στη συγκεκριµένη µέθοδο επιλέγονται 
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χαρακτηριστικοί δείκτες για κάθε πηγή ή τύπο πηγής και, χρησιµοποιώντας την 
αποκτηθείσα βάση δεδοµένων (αερίων ρύπων, αιωρουµένων σωµατιδίων σε 
φίλτρα και ACSM) γίνεται ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισµός κάθε πηγής 
ξεχωριστά, και καθορίζεται η συνεισφορά των εκποµπών ρύπανσης στην ποιότητα 
του ατµοσφαιρικού αέρα.  

• Αξιολόγηση αποτελεσµάτων και προτάσεις.  

Παραδοτέα 
 
1. Τελικό αρχείο Excel µε το σύνολο των µετρήσεων και χηµικών αναλύσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν, ποιοτική αξιολόγηση των ευρηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων 
των συντεταµένων των σηµείων δειγµατοληψίας, Π.Γ.1 

2. Τεχνική Έκθεση µε τα αποτελέσµατα της ταυτοποίησης των πηγών και του 
ποσοτικού προσδιορισµού της συνεισφοράς κάθε πηγής στη διαµόρφωση των 
επιπέδων ρύπανσης στον Πειραιά, προσδιορισµός και αξιολόγηση της ηµερήσιας 
διακύµανσης των πηγών (ταυτοποίηση ωρών αιχµής, επίπεδα, διαφοροποιήσεις, 
συσχέτιση µε µετεωρολογικούς παράγοντες), ποσοτικοποίηση σχετικής συνεισφοράς 
µεταξύ τοπικής και µεταφερόµενης ρύπανσης. Αξιολόγηση αποτελεσµάτων. Π.Γ.2. 

3. Σχέδιο ανάπτυξης ολοκληρωµένης πλατφόρµας παρακολούθησης και διαχείρισης 
των εκποµπών και της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. 
Π.Γ.3 

4. Έκθεση εκπαίδευσης προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής. Π.Γ.4 
 
Αποπληρωµή: 
- 15% µε την παραλαβή των Παραδοτέων 1, 2, 3 και 4 της Γ΄ φάσης (Π.Γ.1, Π.Γ.2, 

Π.Γ.3 & Π.Γ.4) – Τα παραδοτέα θα παραδοθούν έξι (6) µήνες µετά την έναρξη της Γ’ 
φάσης του έργου. 

 
Όλα τα παραδοτέα θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική µορφή και έντυπη σε 5 αντίτυπα. 
 
Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών υποχρεούται εντός της καταληκτικής προθεσµίας που 
ορίζεται παραπάνω, συνολικά και ανά φάσεις, να έχει περαιώσει και παραδώσει στην 
Περιφέρεια Αττικής το σύνολο της παραπάνω έρευνας. Σε περίπτωση που δεν 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ισχύουν αναλογικά τα αναφερόµενα στο άρθρο 218 
«Ποινικές ρήτρες» του Νόµου 4412/2016.  
 
ΑΡΘΡΟ 7: ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
Α. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αναλαµβάνει: 

• Συλλογή και αξιοποίηση προηγούµενων σχετικών µελετών και µετρήσεων για την 
περιοχή του Πειραιά. 

• ∆ιενέργεια προκαταρκτικών µετρήσεων/χαρτογράφησης µε χρήση του Κινητού 
Σταθµού Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών, για την αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας πιθανών σηµείων 
µέτρησης και την τελική επιλογή των θέσεων. 

• Αγορά νέου, συντήρηση υφισταµένου και εγκατάσταση εξοπλισµού. 

• Μετρήσεις που αφορούν σε: 

o On-line µετρήσεις υψηλής χρονικής ανάλυσης (20 λεπτών) µε τον Αναλυτή 
Χηµικής Ταυτοποίησης Αιωρούµενων Σωµατιδίων ACSM για δύο 
χαρακτηριστικές περιόδους του έτους, µία καλοκαιρινή (οπότε και αναµένεται η 
µεγιστοποίηση της κίνησης στο λιµάνι), και µια χειµερινή (οπότε και υπάρχει η 
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επιπλέον συνεισφορά της ρύπανσης από τα κεντρικά και µη συστήµατα 
θέρµανσης), διάρκειας 1 µηνός έκαστη.  

o ∆ειγµατοληψίες αιωρουµένων σωµατιδίων σε φίλτρα χαλαζία, καθόλη τη 
διάρκεια της Φάσης Β (ένα πλήρες έτος), και περαιτέρω χηµικές αναλύσεις για 
τον προσδιορισµό χαρακτηριστικών ενώσεων όπως µετάλλων (π.χ V, Ni 
δεικτών καύσης diesel, Cu, Zn, Sb κίνησης αυτοκινήτων κλπ), στοιχειακού και 
οργανικού άνθρακα (EC/OC), πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων 
(ΠΑΥ), ιοντική σύσταση, ανιόντα (Cl−, Br−, NO− 3, SO4

− 2 and C2O4
− 2) και 

κατιόντα (NH4
+, K+, Na+, Mg+ 2 and Ca+ 2). 

o Μετρήσεις υψηλής χρονικής ανάλυσης (1 λεπτού) µε το Αιθαλόµετρο 7 µηκών 
κύµατος (Magee Scientific AE33) για την καταγραφή του µαύρου άνθρακα, και 
των δύο συνιστωσών του (µαύρος άνθρακας από ορυκτά καύσιµα και καύση 
βιοµάζας), κατά τη διάρκεια επιλεγµένων περιόδων. 

o Καταγραφή κύριων αερίων και σωµατιδιακών ρύπων (όζον, οξείδια του 
αζώτου, µονοξείδιο του άνθρακα, αιωρούµενα σωµατίδια, διοξείδιο του θείου) 
στα παράλληλα σηµεία σύγκρισης, κατά τη διάρκεια επιλεγµένων περιόδων. 
Παράλληλα, θα καταγράφονται βασικές µετεωρολογικές παράµετροι (ταχύτητα 
και διεύθυνση ανέµου, θερµοκρασία, σχετική υγρασία). Επίσης θα συν-
αξιολογηθούν και οι τιµές παραµέτρων που θα προκύψουν σε αυτό το χρονικό 
διάστηµα από τους ήδη υφιστάµενους σταθµούς µέτρησης στον Πειραιά, σε 
συνέργεια µε τους φορείς χρήσης τους. 

• Ολοκλήρωση των χηµικών αναλύσεων των δειγµάτων της Φάσης Β για τον 
προσδιορισµό χαρακτηριστικών ενώσεων όπως µετάλλων (π.χ V, Ni δεικτών 
καύσης diesel, Cu, Zn, Sb κίνησης αυτοκινήτων κλπ), στοιχειακού και οργανικού 
άνθρακα (EC/OC), πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ), ιοντική 
σύσταση, ανιόντα (Cl−, Br−, NO− 3, SO4

− 2 and C2O4
− 2) και κατιόντα (NH4

+, K+, Na+, 
Mg+ 2 and Ca+ 2). 

• Στατιστική ανάλυση διευκρίνησης πηγών (source apportionment) µε τη µέθοδο 
PMF (Positive Matrix Factorization). Στη συγκεκριµένη µέθοδο επιλέγονται 
χαρακτηριστικοί δείκτες για κάθε πηγή ή τύπο πηγής και, χρησιµοποιώντας την 
αποκτηθείσα βάση δεδοµένων (αερίων ρύπων, αιωρουµένων σωµατιδίων σε 
φίλτρα και ACSM) γίνεται ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισµός κάθε πηγής 
ξεχωριστά, και καθορίζεται η συνεισφορά των εκποµπών ρύπανσης στην ποιότητα 
του ατµοσφαιρικού αέρα.  

• Αξιολόγηση αποτελεσµάτων και προτάσεις.  

• Την εκπαίδευση προσωπικού της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής 
της Περιφέρειας Αττικής σε δειγµατοληψίες και µετρήσεις στο πεδίο 

• Την συµµετοχή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) του άρθρου 9. 
 
Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει το δικαίωµα, ύστερα από συναίνεση του 
χρηµατοδότη που παρέχεται εγγράφως, να προβαίνει σε ανακοινώσεις των 
αποτελεσµάτων της έρευνας σε επιστηµονικά συνέδρια ή µε σχετικές δηµοσιεύσεις σε 
επιστηµονικά έντυπα. 
 
Σηµειώνεται ότι, σε κάθε µία από τις προαναφερθείσες επιστηµονικές ανακοινώσεις θα 
αναφέρεται η συµβολή της Περιφέρειας Αττικής (ως χρηµατοδότης του ερευνητικού 
έργου) και ο λογότυπος της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και θα δύνανται µέλη του 
προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής (∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής), µε συµµετοχή στη σύλληψη-σχεδιασµό-οργάνωση της έρευνας ή 
στην πειραµατική διαδικασία, να είναι συν-συγγραφείς, ανάλογα µε τη συνεισφορά τους 
και τις διεθνείς καλές πρακτικές. 
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Β. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει: 
• Τη χρηµατοδότηση του ερευνητικού έργου έως του ποσού των 89.022,88 €. 
• Να συµβάλλει µε εξειδικευµένους υπαλλήλους της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 

Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής στην ερευνητική οµάδα.  
• Να συµβάλει ως διεπαφή µε υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας ΠΕΙΡΑΙΑ 

για τη διευκόλυνση της έρευνας 
• Την παροχή προς την ερευνητική οµάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείο Αθηνών 

όλων των στοιχείων που διαθέτει και θα ζητηθούν για την εκπόνηση µιας 
εµπεριστατωµένης έρευνας. 

•   Τον ορισµό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9. 
• Τον ορισµό της ΕΠΠΕ του άρθρου 10.  

 
ΑΡΘΡΟ 8:  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αµοιβή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την παρούσα σύµβαση ορίζεται στο 
ποσό των 89.022,08 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%). Στο ποσό αυτό 
παραλαµβάνεται η αµοιβή για τις απαιτούµενες ερευνητικές εργασίες προκειµένου να 
εκτελεσθεί η Σύµβαση, χωρίς οποιαδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο αύξηση του 
ανωτέρω ποσού εκ µέρους του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.  

Το συµβατικό τίµηµα θα καταβληθεί ως ακολούθως: 

 
Παραλαβή Α’ Φάσης :  

• 5% µε την παραλαβή του Παραδοτέου 1 της Α’ φάσης (Π.Α.1) – Το Π.Α.1 θα 
παραδοθεί ένα (1) µήνα µετά την έναρξη του έργου 

• 15% µε την παραλαβή του Παραδοτέου 2 της Α΄ φάσης (Π.Α.2) – Το Π.Α.2 θα 
παραδοθεί τρεις (3) µήνες µετά την έναρξη του έργου 

 
Παραλαβή Β’ Φάσης :  

• 40% µε την παραλαβή του Παραδοτέου 1 της Β’ φάσης (Π.Β.1) – Το Π.Β.1 θα 
παραδοθεί σε τρεις  (3) µήνες µετά την έναρξη της Β’ φάσης του έργου 

• 25% µε την παραλαβή των Παραδοτέων 2 και 3 της Β΄ φάσης (Π.Β.2 & Π.Β.3) 
– Τα Π.Β.2 & Π.Β.3 θα παραδοθούν δεκαπέντε (15) µήνες µετά την έναρξη της 
Β’ φάσης του έργου 

 
Παραλαβή Γ’ Φάσης :  

• 15% µε την παραλαβή των Παραδοτέων 1, 2, 3 και 4 της Γ΄ φάσης (Π.Γ.1, 
Π.Γ.2, Π.Γ.3 & Π.Γ.4) – Τα παραδοτέα θα παραδοθούν έξι (6) µήνες µετά την 
έναρξη της Γ’ φάσης του έργου. 

 
Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών βαρύνεται µε τις κατά το νόµο προβλεπόµενες 
κρατήσεις σε κάθε καταβολή που αναφέρεται παραπάνω. 
 
 

� Αν η Σύµβαση καταγγελθεί αναιτίως από την Περιφέρεια Αττικής κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης κάποιας Φάσης του Έργου, η αρµόδια υπηρεσία θα αποτιµήσει την 
αµοιβή που αντιστοιχεί στο τµήµα της Φάσης που έχει ήδη εκπονηθεί.  

� Η τακτική καταβολή των δόσεων από πλευράς της Περιφέρειας Αττικής θα 
συµβάλει στην οµαλή εξέλιξη των ερευνητικών εργασιών και την εκτέλεση των 
Φάσεων σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της Σύµβασης. Το Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση, αν η Περιφέρεια 
Αττικής καθυστερήσει πληρωµές προς αυτό για χρονικό διάστηµα πέραν του 
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τριµήνου από την ηµεροµηνία της παραλαβής του παραδοτέου κάποιας φάσης. Η 
καταγγελία γίνεται εγγράφως. 

� Η Περιφέρεια Αττικής έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση σε περίπτωση 
µη προσήκουσας εκτέλεσης των Φάσεων και της τήρησης του χρονοδιαγράµµατος 
της Σύµβασης.  

� Η σύµβαση µπορεί να λυθεί αζηµίως για τα συµβαλλόµενα µέρη σε περίπτωση 
ανώτερης βίας (ενδεικτικά και µη περιοριστικά αναφέρονται συνθήκες σεισµού, 
πληµµύρας, φωτιάς, βανδαλισµού, πολέµου κλπ.) που διαρκεί πέραν των έξι (6) 
µηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και 
επαρκώς και µε επίσηµα έγγραφα.  

 
Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών υποχρεούται εντός της καταληκτικής προθεσµίας που 
ορίζεται παραπάνω, συνολικά και ανά φάσεις, να έχει περαιώσει και παραδώσει στην 
Περιφέρεια Αττικής το σύνολο της παραπάνω έρευνας.  
Επίσης,  το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, θα εκδίδει προς την Περιφέρεια Αττικής τα 
απαραίτητα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών συνοδευόµενα από ασφαλιστικά και 
φορολογικά πιστοποιητικά. 

  
ΑΡΘΡΟ 9: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΚΕΠ) 
 
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 το Περιφερειακό Συµβούλιο,  

β) ένας (1) εκπρόσωπος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών µε τους αναπληρωτές 
τους, ο οποίοι προτείνονται από το Εθνικό Αστεροσκοπίο Αθηνών,  

γ) ένας (1) υπάλληλος ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής µε τον αναπληρωτή του, υπάλληλο της αυτής Γενικής ∆ιεύθυνσης και  

δ) ένας (1) υπάλληλος ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Αττικής µε τον αναπληρωτή του 

 
2. Ο Πρόεδρος της ΚΕΠ και ο αναπληρωτής του ορίζονται, µε απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.  

 
3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α)  παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα 
µε τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος και ενηµερώνεται για 
την πληρωµή κάθε λογαριασµού – πιστοποίησης που έχει εισηγηθεί η ∆/νση 
Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 

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

γ)  εισηγείται αιτιολογηµένα στο Περιφερειακό Συµβούλιο για την ανάγκη 
τροποποίησης των όρων της προγραµµατικής σύµβασης.  

 
4.  Η Επιτροπή συγκαλείται µετά από την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του 
Προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα 
τακτικά όσο και στα αναπληρωµατικά µέλη της τρεις τουλάχιστον µέρες πριν από  την 
ηµεροµηνία συνεδρίασης. 
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5.  Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά µετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης της έρευνας και 
έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της. 

 
6.  Η Επιτροπή συνεδριάζει είτε σε χώρο της Περιφέρειας Αττικής είτε σε χώρο του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του 
Προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν µετέχουν στη σύνθεση της 
Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη που παριστούν τουλάχιστον τα τρία 
πέµπτα του συνόλου των τακτικών µελών της και που εκπροσωπούν και τους δύο 
συµβαλλόµενους. Η Επιτροπή αποφασίζει νοµίµως για κάθε θέµα µε απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων µελών της. 

 
8.  Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης της ΚΕΠ καθώς και τήρησης των σχετικών 
πρακτικών εκτελεί υπάλληλος της ∆/νσης  & Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής. 

 
ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΠΕ) 

Η επίβλεψη διενέργειας της έρευνας γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
παραλαβής της Έρευνας (ΕΠΠΕ) η οποία αποτελείται από τρία (3) µέλη ως εξής: 

� Τρεις (3) υπάλληλοι  της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής 
Περιφέρειας Αττικής µε τους  αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται αµέσως µετά 
την υπογραφή της σύµβασης από την Περιφέρεια Αττικής. 

Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την υλοποίηση του ερευνητικού έργου σε όλο το διάστηµα 
εξέλιξής του, και είναι αρµόδια για την παραλαβή και πιστοποίηση όλων των παραδοτέων 
και του ερευνητικού έργου  συνολικά και  εισηγείται για την πληρωµή του στην ∆/νση 
Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της Π.Α. 
 
 Η ΕΠΠΕ υποβάλλει τα πρακτικά της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης προς 
ενηµέρωσή της και στην ∆/νση Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής. 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος ο ∆ρ Ευάγγελος Γερασόπουλος, ∆ιευθυντής Ερευνών, του 
Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης. 
 
Ο επιστηµονικός υπεύθυνος έχει την αποκλειστική ευθύνη για το συντονισµό της 
ερευνητικής οµάδας και για την έγκαιρη και καλή εκτέλεση της έρευνας. 

Η οµάδα εργασίας θα αποτελείται από εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, από τον 
φορέα Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης 
Ανάπτυξης, συνεπικουρούµενο από το επιστηµονικό προσωπικό της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, µε µακρόχρονη και 
σηµαντική εµπειρία σε:  
(α) θέµατα διαχείρισης περιβαλλοντικών πιέσεων (ειδικότερα στη µέτρηση και 
παρακολούθηση τόσο βασικών περιβαλλοντικών παραµέτρων όσο και εξειδικευµένων 
δεικτών και τοξικών ρύπων) και 

(β) εφαρµογή σύγχρονων στατιστικών µεθοδολογιών για την ταυτοποίηση/διευκρίνηση 
διαφορετικών πηγών, την  ερµηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και τη 
συσχέτιση της επίδρασης των ρύπων στο περιβάλλον και στη δηµόσια υγεία 
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ΑΡΘΡΟ 12: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Σε οποιαδήποτε µορφή δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας όπως 
ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια, δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά έντυπα κ.α. θα 
αναφέρονται ο φορέας εκπόνησης της έρευνας - Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τα 
ονόµατα των ερευνητών, καθώς και η συµβολή της Περιφέρειας Αττικής και ο λογότυπός 
της. 
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Προγραµµατική Σύµβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Κοινής 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. 

Τροποποιήσεις αναφορικά µε το αντικείµενο, τον τρόπο εκτέλεσης της έρευνας και τον 
προϋπολογισµό  της σύµβασης δεν επιτρέπονται. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 
Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις.  
 
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. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 :  ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
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 
∆ικαστήρια . 
 
ΑΡΘΡΟ 16 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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). 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 

ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 

 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΕΙΩΝΗΣ» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης της μελέτης 

 

Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης: 

   

Φάσεις - Παραδοτέα 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

1 Π.Α.1

2 Π.Α.2

Παραλαβή

Φάση ΙΙ - Εξειδικευµένες µετρήσεις 1 1

1 Π.Β.1

2 Αρχείο Excel με τις διενεργηθείσες μετρήσεις Π.Β.2

3 Συστήµατα διάχυσης πληροφορίας Π.Β.3

Παραλαβή

1 1

1 Π.Γ.1

2 Π.Γ.2

3 Π.Γ.3

4 Έκθεση εκπαίδευσης προσωπικού Π.Γ.4

Παραλαβή

Περαίωση διαχειριστικών & οικονοµικών εργασιών

Παραλαβή

Φάση Ι - Προκαταρκτικές εργασίες – Προετοιµασία – 
Εγκατάσταση Εξοπλισµού

Απογραφή υφιστάµενων µελετών και µετρήσεων συγκεντρώσεων 
ρύπων για την περιοχή του Πειραιά

Έκθεση (υφιστάμενα στοιχεία, σχεδιασμός & προκαταρκτικές 

μετρήσεις και εργασίες)

Παραχώρηση και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες 

της Π.Ε. Πειραιά

Φάση ΙΙΙ - Χηµικές αναλύσεις και στατιστική επεξεργασία 
αποτελεσµάτων – αξιολόγηση

Τελικό αρχείο Excel με το σύνολο των μετρήσεων και χημικών 

αναλύσεων

Τεχνική Έκθεση με τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης των 

πηγών και του ποσοτικού προσδιορισμού της συνεισφοράς 

κάθε πηγής

Σχέδιο ανάπτυξης ολοκληρωμένης πλατφόρμας 

παρακολούθησης και διαχείρισης των εκπομπών και της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης
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   Β) Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, την Περιφερειακή Σύµβουλο 
κ. Λαµπρίδου Μαρία ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της την 
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Λάσκαρη – Κρασοπούλου Βασιλική και τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. Καλογεράκο Κυριάκο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη). 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ. κ. Ν. Αδαµόπουλος, Α. Βασιλάκη, Αικ. 
Θανοπούλου, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 
 
Λευκό ως προς τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δήλωσαν οι Περιφερειακοί 
Σύµβουλοι κ. κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Α. Μπαλού, Α. Μαντάς. 
 
 

 
 
 

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

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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