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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 26η  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 295/2017 

Σήμερα 31/8/2017 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. 172575/25-8-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
25-8-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 8ο Η.Δ. 

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για την 
ανάθεση έρευνας με τίτλο:  «Εξειδικευμένη έρευνα παρακολούθησης της Ποιότητας των 
Υδάτων της Λεκάνης του Ασωπού ποταμού – Εκτίμηση της ρύπανσης/υποβάθμισης και 
Ποιοτική & Ποσοτική Διερεύνηση της προέλευσης και του εύρους/επιπέδων αυτής», 
συνολικού προϋπολογισμού 332.444,00€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εβδομήντα τεσσάρων (74) 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. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, 
Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης 
(Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αδαμοπούλου 
– Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου 
Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα 
(Κορίνα), Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, 
Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος 
Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), 
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου 
Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος, 
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, 
Νερούτσου Μαρία, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά 
Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτούλης Ιωάννης, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), 
Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή 
Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Βασιλάκη Άννα, Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος,  Γαβράς Παναγιώτης, Γούλας 
Απόστολος, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, 
Κορομάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος 
Πέτρος, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παπαδημητρίου – Τσάτσου 
Άννα – Θεοδώρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, 
Ροκοφύλλου Άννα, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), 
Τσούπρα Ιωάννα, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. 
Σκληβανίτη Ελένη και  κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Π. Φιλίππου, ο οποίος θέτει 
υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 172049/24-8-2017 
εισήγηση της Δ/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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. Το Π.Δ. 145/2010  «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010), όπως 
τροποποιήθηκε με την με αριθμό 109290/39629/23-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-12-2016) και ισχύει. 

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

4. Το Π.Δ. 432/1981 της 18.4/5-5-81 (ΦΕΚ 118/τ.Α/05-05-1981) «Περί συστάσεως 
Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας». 

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

6. Το Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 

7. Το Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α/10-08-2012) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις». 

8. Τη με αρ. ΣΙ 748/27.2.2015 Απόφαση του Συμβουλίου του Ε.Κ.Π.Α. «Έγκριση Πράξης 
Πρύτανη περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων και καθορισμού της 
σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη» (ΦΕΚ 314 Β΄/6.3.2015). 

9. Τη με αρ. 178/2014-15 (23.4.2015) Πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. σχετικά με τη 
μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής στον Αναπληρωτή Πρύτανη Ερευνητικής 
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Ε.Κ.Π.Α., Θωμά Σφηκόπουλο. 

10. Το με αρ. 141575/269/07-07-2017 έγγραφο από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
Ανατολικής Αττικής με τη συνημμένη σε αυτό (αρ. πρωτ. οικ. 45935/02-03-2017) 
εισήγηση σκοπιμότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.  

11. Το με αρ. πρωτ. 10395/01-08-2017 έγγραφο του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι η ερευνητική δραστηριότητα αυτού 
αναφορικά με το έργο του θέματος αποτελεί λιγότερο από το 20% της συνολικής 
ερευνητικής δραστηριότητάς του για την τελευταία τριετία. 

12. Τη με αρ. 216/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής του έτους 2017, στην οποία περιλαμβάνεται και το ανωτέρω έργο.  

13. Τη με αρ. 217/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (Έγκριση 2ης 

Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής  Οικονομικού έτους 2017), με 
την οποία προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του ανωτέρω έργου (Κ.Α.Ε. 
9762.05.061). 

14. Το με αρ. 163316/801/24-08-2017 έγγραφο του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού 
και Δικαστικών Υποθέσεων Π. Ε. Ανατολικής Αττικής. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
Με την με αρ. 216/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εντάχθηκε στο 
Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής η έρευνα με τίτλο: 
«Εξειδικευμένη έρευνα παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων της 
Λεκάνης του Ασωπού ποταμού – Εκτίμηση της ρύπανσης/υποβάθμισης και 
Ποιοτική & Ποσοτική Διερεύνηση της προέλευσης και του εύρους/επιπέδων 
αυτής» με συνολικό προϋπολογισμό 332.444,00 €  € και Κ.Α.Ε. 9762.05.061. 
 
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για τη 
διεξαγωγή της ως άνω έρευνας από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 
χρηματοδότηση από πόρους της Περιφέρειας Αττικής. 
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Το αντικείμενο του ερευνητικού έργου είναι η εκπόνηση συγκροτημένου και 
ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων της λεκάνης 
του Ασωπού ποταμού (στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής) και πιο 
συγκεκριμένα: 
 

- της  λεκάνης του Ασωπού (σύνορα με Ν. Βοιωτίας - εκβολές),  
- του υπόγειου υδροφορέα στην λεκάνη του Ασωπού που είναι στα όρια της Αττικής 

(πρώην Δήμο Ωρωπού - Ν. Παλάτια, Σκάλα, Ωρωπός, Μαρκόπουλο, Συκάμινο)  
- της  εξόδου των πηγών της Μαυροσουβάλας (πόσιμο νερό),  

 
Ο σκοπός του ερευνητικού έργου αφορά στην απόκτηση μίας βάσης δεδομένων για την 
ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των επιπέδων και την προέλευση της 
ρύπανσης/υποβάθμισης των υδάτων της λεκάνης του Ασωπού και της ευρύτερης 
περιοχής, την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου και τις προτεινόμενες δράσεις για τη 
βελτίωση ποιότητας των υδάτων. 
 
Η έρευνα θα εκπονηθεί σε τρεις (3) διακριτές Φάσεις, με τα αντίστοιχα παραδοτέα. 
 

 Α’ ΦΑΣΗ: Προκαταρκτικές εργασίες – Προετοιμασία –  Εγκατάσταση Εξοπλισμού - 
Διάρκεια 3 μήνες από την έναρξη του έργου.  

 Β’ ΦΑΣΗ: Εξειδικευμένες μετρήσεις. - Διάρκεια 15 μήνες μετά τη φάση Α. 
 Γ’ ΦΑΣΗ: Χημικές αναλύσεις και στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων – 

αξιολόγηση. Διάρκεια 6 μήνες μετά τη φάση Β. 
 

Όλα τα παραδοτέα του ερευνητικού έργου θα υποβληθούν στην Δ/νση Περιβάλλοντος & 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής η οποία είναι η αρμόδια Διεύθυνση 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 Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
για την ανάθεση έρευνας με τίτλο: «Εξειδικευμένη έρευνα παρακολούθησης 
της Ποιότητας των Υδάτων της Λεκάνης του Ασωπού ποταμού – 
Εκτίμηση της ρύπανσης/υποβάθμισης και Ποιοτική & Ποσοτική 
Διερεύνηση της προέλευσης και του εύρους/επιπέδων αυτής» με συνολικό 
προϋπολογισμό 332.444,00 €  € (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. 

 
Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Φιλίππου ενημερώνει το Σώμα για τη 

συμπλήρωση-τροποποίηση της συνημμένης προγραμματικής σύμβασης της ανωτέρω 
εισήγησης, με την προσθήκη δύο επιπλέον σταθμών δειγματοληψίας στην περιοχή της 
Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα, του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αποδοχής της παρέμβασης 
του Δημάρχου Ωρωπού κατά τη συζήτηση του θέματος. 
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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 Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), 
για την ανάθεση έρευνας με τίτλο:  «Εξειδικευμένη έρευνα παρακολούθησης της Ποιότητας 
των Υδάτων της Λεκάνης του Ασωπού ποταμού – Εκτίμηση της ρύπανσης/υποβάθμισης 
και Ποιοτική & Ποσοτική Διερεύνηση της προέλευσης και του εύρους/επιπέδων αυτής», 
συνολικού προϋπολογισμού 332.444,00€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία έχει 
ως εξής: 

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

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

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών» (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ.: 10561), με 
Α.Φ.Μ.: 090145420 και Δ.Ο.Υ.: ΑΘΗΝΩΝ Δ’, εκπροσωπούμενο νομίμως από τον 
Αναπληρωτή Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Καθηγητή Θωμά 
Σφηκόπουλο,  

 

 Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, και 
ιδίως τα άρθρα 100, 186/ΣΤ περ. 26-27 και 210 παρ 8. 

2. Το Π.Δ. 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 Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 
(ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-12-2016) και ισχύει. 

3. Το Π.Δ. 432/1981 της 18.4/5-5-81 (ΦΕΚ 118/τ.Α/05-05-1981) «Περί συστάσεως 
Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών 
έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας» 

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

5. Το Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων.» 

6. Το Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α/10-08-2012) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις». 

7. Τη με αρ. ΣΙ 748/27.2.2015 Απόφαση του Συμβουλίου του Ε.Κ.Π.Α. «Έγκριση 
Πράξης Πρύτανη περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων και 
καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη» (ΦΕΚ 314 Β΄/6.3.2015). 
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8. Τη με αρ. 178/2014-15 (23.4.2015) Πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. σχετικά με τη 
μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής στον Αναπληρωτή Πρύτανη Ερευνητικής 
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Ε.Κ.Π.Α., Θωμά Σφηκόπουλο. 

9. Τη με αρ. 216/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής του έτους 2017, στην οποία περιλαμβάνεται και το ανωτέρω 
έργο.  

10. Τη με αρ. 217/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (Έγκριση 2ης 

Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής  Οικονομικού έτους 2017), με 
την οποία προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης και του ανωτέρω έργου. 

11. Το με αρ. πρωτ. 10395/01-08-2017 έγγραφο του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι η ερευνητική δραστηριότητα 
αυτού αναφορικά με το έργο του θέματος αποτελεί λιγότερο από το 20% της 
συνολικής ερευνητικής δραστηριότητάς του για την τελευταία τριετία. 

12. Τη με αρ. ………/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την 
έγκριση της σύναψης και των ειδικότερων όρων της παρούσας. 

13. Το από ..../…./2017 Απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών για την έγκριση της σύναψης και των ειδικότερων όρων της 
παρούσας. 

14. Την με αριθμό ….… /2017 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
15. Την με αρ. πρωτ. …………………… (Α.Δ.Α.: ……………………..) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής, 
 

                           
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τη σύναψη της παρούσας με τους παρακάτω 

όρους: 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 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 

 Δικαιώματα 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 Δικαιώματα 

 Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης 

 Αντισυμβατική συμπεριφορά - Συνέπειες - Ρήτρες 

 Επίλυση διαφωνιών 

 Τελικές διατάξεις 
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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ι. Αντικείμενο του ερευνητικού έργου 
 
Η υπόθεση της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού ξεκίνησε πριν από σαράντα περίπου 
χρόνια, όταν με Προεδρικό ∆ιάταγμα του 1969, επετράπη η εγκατάσταση βιομηχανιών 
στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων-Σχηματαρίου. Η απόφαση αυτή δεν καθόριζε τον 
τρόπο λειτουργίας τους, ούτε έθετε όρια στις βιομηχανικές δραστηριότητες. Η μη 
ελεγχόμενη απόρριψη των βιομηχανικών αποβλήτων στον περιβάλλοντα υδροφόρο 
ορίζοντα έθεσε σε κίνδυνο την Ποιότητα των Υδάτων του Ασωπού ποταμού. Μέχρι σήμερα 
η περιβαλλοντική ρύπανση του Ασωπού παραμένει ένα φλέγον περιβαλλοντικό ζήτημα με 
αμείωτο ερευνητικό ενδιαφέρον. H ρύπανση του Ασωπού και της ευρύτερης περιοχής 
συνεχίζει να αποτελεί μεγάλη πρόκληση για το οικοσύστημα, την υγεία, την κοινωνία και 
τις υπεύθυνες οικονομικές δραστηριότητες. 
 
Η υποβάθμιση των υδάτων του Ασωπού λόγω της έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας 
και της έλλειψης κατάλληλων μέτρων και περιορισμών για την προστασία του υδάτινου 
περιβάλλοντος, αποτέλεσε μέχρι σήμερα το αντικείμενο μελέτης διάφορων ερευνητικών 
ομάδων. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών υπογραμμίζουν μέρος της υπάρχουσας 
περιβαλλοντικής ρύπανσης, καθώς και την επιτακτική ανάγκη για περαιτέρω, πιο 
ενδελεχή, εκτενή και συστηματική έρευνα.  
 
Μέχρι πρόσφατα, εκτός από την ανάλυση των φυσικοχημικών παραμέτρων των υδάτων,  
ήταν εφικτή η παρακολούθηση μόνο συμβατικών ρύπων και ρύπων προτεραιότητας 
σύμφωνα με τις Οδηγίες  2006/118/ΕΚ και 2013/39/EΕ, αντίστοιχα. Η ανάπτυξη και 
εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων σε συνδυασμό με τη χρήση εξοπλισμού τεχνολογίας 
αιχμής καθιστούν πλέον δυνατή την ανίχνευση και παρακολούθηση ρύπων με άγνωστη 
τοξικολογική δράση, που μέχρι και σήμερα δεν συμπεριλαμβάνονται σε ελέγχους ρουτίνας 
και επομένως η συνεισφορά τους στην επιβάρυνση της Ποιότητας των Υδάτων δεν έχει 
μελετηθεί και εκτιμηθεί. 
 
Η παρακολούθηση των αναδυόμενων ρύπων (emerging pollutants) ξεκίνησε να 
εφαρμόζεται από επιλεγμένα εργαστήρια με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό και 
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία έτη. Μεταξύ 
αυτών, το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας (ΕΑΧ) του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), και συγκεκριμένα ο Αναπληρωτής 
Καθηγητή Νικόλαος Θωμαΐδης και η ερευνητική του ομάδα (Trace Analysis and Mass 
Spectrometry - TrAMS group), κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία στην ολιστική ανάλυση 
περιβαλλοντικών συστημάτων και είναι ένα από τα εργαστήρια αναφοράς του δικτύου 
NORMAN, του βασικού συμβούλου της ΕΕ σε θέματα αναδυόμενων ρύπων και 
κατάρτισης της Watch List (Οδηγία 2013/39/ΕΕ). Η αναγκαιότητα για παρακολούθηση των 
αναδυόμενων ρύπων έγκειται στο γεγονός ότι εκτός από τους συμβατικούς ρύπους και 
τους ρύπους προτεραιότητας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στα προγράμματα 
παρακολούθησης, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αναδυόμενων ρύπων, οι οποίοι είναι 
υδατοδιαλυτοί, βρίσκονται συστηματικά στο υδάτινο περιβάλλον λόγω ανθρώπινης 
χρήσης και βιομηχανικών απορρίψεων, αλλά δεν περιλαμβάνονται σε κανένα πρόγραμμα 
παρακολούθησης. Η ΕΕ, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2008/105/ΕΚ «Environmental Quality 
Standards Directive», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/39/ΕΕ, έχει προτείνει 
την κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου επιφανειακών και υπόγειων υδάτων για την 
καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των υδάτων με σκοπό την μελλοντική κατά 
προτεραιότητα εισαγωγή νέων ενώσεων, σύμφωνα με το άρθρο  16(2) της Οδηγίας 
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2000/60/ΕΚ «Water Framework Directive», σε λίστα παρακολούθησης (Watch List) και στη 
συνέχεια να εξετάζεται η τοξικότητα τους στο περιβάλλον και στον άνθρωπο και να 
οδηγούνται στη λίστα παρακολούθησης των ρύπων προτεραιότητας. Η ομάδα  του 
Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας ειδικεύεται στην ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνικών και 
μεθόδων για τον προσδιορισμό ρύπων προτεραιότητας και την ταυτοποίηση και 
προσδιορισμό αναδυόμενων ρύπων, καθώς και προϊόντων μετασχηματισμού τους. 
Καινοτόμες μέθοδοι, προηγμένα λογισμικά και εξελιγμένες χημειομετρικές τεχνικές 
χρησιμοποιούνται για την καταγραφή, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων και 
την εξαγωγή αποτελεσμάτων. Η πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία της ερευνητικής 
ομάδας του ΕΑΧ σε συνδυασμό με τον σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό που διαθέτει, 
εγγυώνται την ορθότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και καλείται να υλοποιήσει το 
παρόν ερευνητικό έργο με αντικείμενο την  Παρακολούθηση της Ποιότητας των Υδάτων 
της Λεκάνης του ποταμού Ασωπού. Το φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου βρίσκεται 
στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος της ομάδας του ΕΑΧ, η οποία μέχρι σήμερα 
έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε πολυάριθμα εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά 
προγράμματα με περιβαλλοντικό περιεχόμενο, μεταξύ άλλων και η τρέχουσα 
παρακολούθηση της ποιότητας της Μαύρης Θάλασσας (EMBLAS II). Ο επικεφαλής της 
ερευνητικής ομάδας, είναι ενεργό μέλος του δικτύου εργαστηρίων αναφοράς για την 
παρακολούθηση των αναδυόμενων περιβαλλοντικών ρύπων (NORMAN network), 
συμμετέχοντας τα τελευταία χρόνια σε διεργαστηριακές αναλύσεις και ευρωπαϊκά δίκτυα 
παρακολούθησης ρύπανσης. Το δίκτυο NORMAN έχει στόχο να ενισχύσει την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τους αναδυόμενους ρύπους, να υποστηρίξει την παραγωγή 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα περιβάλλοντος και να ενθαρρύνει την εναρμόνιση 
συμβατικών και εξειδικευμένων μεθόδων παρακολούθησής τους στο περιβάλλον. 
 
Το αντικείμενο εργασίας του ερευνητικού έργου είναι η εκπόνηση συγκροτημένου και 
ολοκληρωμένου προγράμματος Παρακολούθησης (Monitoring) της Ποιότητας των Υδάτων 
της Λεκάνης του ποταμού Ασωπού (Ύδατα και ιζήματα του ποταμού Ασωπού, ύδατα του 
υπόγειου υδροφορέα στην λεκάνη του ποταμού, καθώς και πόσιμο νερό των πηγών της 
Μαυροσουβάλας), ώστε να αποκτηθεί μια ενδελεχής και συνολική ποιοτική και ποσοτική 
εκτίμηση των επιπέδων και της προέλευσης της ρύπανσης/υποβάθμισης των υδάτων της 
λεκάνης του Ασωπού και γενικότερα της περιοχής. 
 
Ο σχεδιασμός δειγματοληψιών στοχεύει στην παρακολούθηση (monitoring) μεγάλου 
αριθμού ενώσεων κάθε μέρα καθώς και τον εντοπισμό τυχόν παράνομης απόθεσης 
αποβλήτων στον Ασωπό και ανίχνευσης της πηγής προέλευσής τους, με χρήση πολύ 
σύγχρονων χημειομετρικών τεχνικών παρακολούθησης τάσεων, και την ταυτοποίηση 
τους. Κατόπιν της ταυτοποίησης νέων ενώσεων στις εκβολές του Ασωπού, θα γίνει 
εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου από την ύπαρξη αυτών του ουσιών, σύμφωνα με τις 
Ευρωπαϊκές οδηγίες, συνοδευόμενες από προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των 
υδάτων. 
 
ΙΙ. Σκοπιμότητα του ερευνητικού έργου 
 
Σκοπός της έρευνας είναι η αναλυτική διερεύνηση της ποιότητας των υδάτων: (1) 
στην λεκάνη του ποταμού Ασωπού (σύνορα με Ν. Βοιωτίας - εκβολές), (2) του υπόγειου 
υδροφορέα στην λεκάνη του Ασωπού που είναι στα όρια της Αττικής (πρώην Δήμο 
Ωρωπού - Ν. Παλάτια, Σκάλα, Ωρωπός, Μαρκόπουλο, Συκάμινο- και πρώην Δήμο 
Αυλώνα) και (3) στην έξοδο των πηγών της Μαυροσουβάλας (πόσιμο νερό).  
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Συγκεκριμένα, στις δύο πρώτες περιπτώσεις η παρακολούθηση των υδάτων θα αφορά 
σε φυσικοχημικές παραμέτρους και συμβατικούς ρύπους (Οδηγία 2006/118/ΕΚ), 
ρύπους προτεραιότητας (Οδηγία 2013/39/EΕ) και αναδυόμενους ρύπους (emerging 
pollutants). Στην τελευταία περίπτωση η παρακολούθηση θα αφορά το πόσιμο ύδωρ 
κατά την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ) και  αναδυόμενους 
ρύπους (emerging pollutants).  
 
Για τις ανάγκες των μετρήσεων θα γίνει προμήθεια εξοπλισμού (δύο αυτόματων 
δειγματοληπτών για τη λήψη 24ωρων δειγμάτων σταθμισμένων ως προς τη ροή ή ως 
προς τον όγκο).  

 
Ο συνολικός σκοπός του ερευνητικού έργου αφορά στην απόκτηση μίας βάσης 
δεδομένων για την ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των επιπέδων και την προέλευση της 
ρύπανσης/υποβάθμισης των υδάτων της λεκάνης του Ασωπού (στη χωρική αρμοδιότητα 
της Περιφέρειας Αττικής), την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου και τις 
προτεινόμενες δράσεις για τη βελτίωση ποιότητας των υδάτων. 
 
ΙΙΙ. Ρόλος των εμπλεκόμενων Φορέων 
Το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας (ΕΑΧ) του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ, από την 
ίδρυση του έχει ως σκοπό την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών για τη διασφάλιση της 
ποιότητας, μεταξύ άλλων, και του περιβάλλοντος. Το ΕΑΧ δρα ως σύμβουλος του 
Κράτους σε θέματα ποιότητας περιβάλλοντος, ποιότητας τροφίμων και διαπίστευσης 
εργαστηρίων και διαθέτει πολυετή πείρα στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων 
αναλυτικών μεθόδων και τεχνικών σε πλήθος ερευνητικών εφαρμογών, όπως στον τομέα 
της Περιβαλλοντικής Χημείας και της Χημείας Τροφίμων. Το ΕΑΧ, είναι ένα διαπιστευμένο 
εργαστήριο (Αρ. Πιστοποιητικού 636-2), που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στην 
ανάλυση τροφίμων τόσο σε δημόσιους φορείς όσο και σε επιχειρήσεις. Ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής Ν. Θωμαΐδης είναι επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας ιχνοανάλυσης και 
φασματομετρίας μάζας (Trace Analysis and Mass Spectrometry–TrAMS) που ειδικεύεται 
στην ανάπτυξη μεθόδων για την ανίχνευση και ταυτοποίηση νέων ενώσεων σε τρόφιμα και 
περιβάλλον με τεχνικές φασματομετρίας μαζών, με συνεχή ερευνητική δραστηριότητα τα 
τελευταία 25 χρόνια και έμφαση σε εφαρμογές στη χημεία τροφίμων και χημεία 
περιβάλλοντος. Η πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία της ερευνητικής ομάδας TrAMS σε 
συνδυασμό με τον σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό που διαθέτει, καθιστούν ικανή την 
εφαρμογή πολυάριθμων μεθόδων προσδιορισμού οργανικών και ανόργανων ενώσεων σε 
τρόφιμα (πρώτων υλών και τελικών προϊόντων) και περιβαλλοντικά δείγματα. Στις ενώσεις 
αυτές συμπεριλαμβάνονται επιμολυντές καθώς και ενδογενείς ουσίες και ουσίες υψηλής 
διατροφικής αξίας Επιπρόσθετα, η ερευνητική ομάδα TrAMS έχει αναπτύξει μια βάση 
δεδομένων που περιλαμβάνει πάνω από 3000 οργανικούς περιβαλλοντικούς ρύπους 
(ενδεικτικές κατηγορίες ενώσεων: γλυκαντικά, φυσικά απαντώμενες ουσίες, χρωστικές, 
φαρμακευτικές ουσίες, φυτοφάρμακα, διεγερτικά, ναρκωτικές ουσίες, νέες ψυχοτρόπες 
ουσίες, καθώς και μεταβολίτες/προϊόντα μετασχηματισμού τους). Η τρέχουσα ερευνητική 
δραστηριότητα της ομάδας TrAMS εστιάζεται στην ανάπτυξη σύγχρονων και 
αποτελεσματικών μεθόδων και πορειών εργασίας (workflows) μέσω τεχνολογιών omics, 
βασισμένες στη φασματομετρία μαζών υψηλής διακριτικής ικανότητας. Ιδιαίτερα, τα 
τελευταία τρία έτη, το ερευνητικό ενδιαφέρον της ομάδας του κ. Θωμαΐδη επικεντρώνεται 
στη μη-στοχευμένη ανάλυση  (non-target analysis) η οποία εφαρμόζεται τόσο στα τρόφιμα 
(foodomics), όσο και σε περιβαλλοντικά δείγματα. Καινοτόμες μέθοδοι, προηγμένα 
λογισμικά και εξελιγμένες χημειομετρικές τεχνικές χρησιμοποιούνται για την καταγραφή, 
αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων. 
 
 

ΑΔΑ: 7ΦΨ37Λ7-ΒΚΒ



 9 

Το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ διαθέτει 
μοναδικότητα καθότι: 
  

 έχει μακρά εμπειρία και ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα των χημικών 
αναλύσεων υδάτων. Έχει συνεργαστεί με ένα μεγάλο αριθμό δημόσιων φορέων 
(μεταξύ άλλων ΥΠΑΑΤ, Υπουργείο Περιβάλλοντος - Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, 
Χημείο Στρατού-ΥΕΘΑ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, διάφορους Δήμους και συλλόγους – τοπικούς 
φορείς προστασίας περιβάλλοντος) και έχει συμμετάσχει σε διάφορα ανταγωνιστικά 
ερευνητικά προγράμματα που αφορούν τον προσδιορισμό τόσο των συμβατικών 
ρύπων, των ρύπων προτεραιότητας, όσο και των αναδυόμενων ρύπων στο υδάτινο 
περιβάλλον. 

 είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025 (αρ. Πιστοποιητικού 636) για τον προσδιορισμό 
μετάλλων σε νερά και τρόφιμα και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε 
περιβαλλοντικά δείγματα. Επίσης ήταν το πρώτο εργαστήριο στην Ελλάδα που 
διαπιστεύτηκε στον προσδιορισμό ολικού και εξασθενούς χρωμίου σε πόσιμα, 
επιφανειακά και υπόγεια νερά,με το χαμηλότερο όριο ανίχνευσης που έχει αναφερθεί 
από ελληνικό εργαστήριο (60 ng/L). 

 για τη διερεύνηση της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού συνεργάστηκε στενά με την 
Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού (Ο.Σ.Ω.) από το 2010 προσφέροντας εξειδικευμένες 
αναλύσεις εκροών επεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων, υπόγειων και 
πόσιμων υδάτων σε όλη την περιοχή δικαιοδοσίας της Ο.Σ.Ω. για προσδιορισμό 
εξασθενούς και ολικού χρωμίου, όπως και άλλων βαρέων μετάλλων. Είχε προβεί σε 
καταγραφή των επιπέδων εξασθενούς και ολικού χρωμίου σε σειρά δειγμάτων 
πόσιμου ύδατος του δικτύου της περιοχής και συνεργαστεί στην διεκδίκηση παροχής 
μη ρυπασμένου ύδατος στην περιοχή.  

 στα πλαίσια των παραπάνω ερευνητικών προγραμμάτων, των προγραμμάτων 
παρακολούθησης και των διεθνών συνεργασιών του εργαστηρίου έχει αναπτύξει 
μεθοδολογίες ολιστικής ανάλυσης περιβαλλοντικών δειγμάτων για την αποτύπωση 
της ρύπανσης από οργανικούς ρύπους με χρήση αναλυτικών τεχνολογιών 
φασματομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας.  

 οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται από το εργαστήριο είναι μοναδικές στην 
Ελλάδα, και ελάχιστα εργαστήρια στον κόσμο μπορούν να προσφέρουν αυτές τις 
υπηρεσίες ανάλυσης και αποτύπωσης της ρύπανσης. Για το λόγο αυτό, το 
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας επιλέχθηκε πρόσφατα από το UNDP (United 
Nations Development Programme) ως το αναλυτικό εργαστήριο αναφοράς για την 
παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μαύρης 
Θάλασσας.  

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία και με την Περιφέρεια 
Αττικής, 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),  

Εξάλλου, η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής θεωρείται κρίσιμη και ουσιαστική για την 
επιτυχή υλοποίηση και μεγιστοποίηση των ωφελειών του έργου σε μια περιοχή (στις 
εκβολές του ποταμού Ασωπού ο οποίος διατρέχει τους νομούς Βοιωτίας και Αττικής 
διέρχεται από το Συκάμινο, τον Ωρωπό, το Σχηματάρι, τα Οινόφυτα, ώσπου εκβάλλει 
στον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο και οι κύριες πηγές του βρίσκονται στον Κιθαιρώνα ενώ στην 
πορεία του συμβάλλουν και άλλα ρεύματα που προέρχονται από τους ορεινούς όγκους 
μεταξύ Πάρνηθας και Δερβενοχωρίων), όπου περιβαλλοντικά επιβαρυμένη και ευαίσθητη 
λόγω έκθεσης σε ρύπους.  
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Συγκεκριμένα, η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής θα 
συνεργαστεί στο μετρητικό μέρος της έρευνας (συμβουλευτικός και ενεργός ρόλος στην 
επιλογή των σημείων μέτρησης και εγκατάστασης εξοπλισμού), και θα έχει 
πρωταγωνιστική συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης του κοινού και αρμόδιων φορέων. 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 Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής δεν μπορεί να εκπονήσει το εν θέματι 
έργο χωρίς τη συνεργασία με το ΕΚΠΑ, κυρίως λόγω της μοναδικότητας της εξειδίκευσής 
του και της εμπειρίας του στο περιγραφόμενο 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, η εκπόνηση συγκροτημένου και ολοκληρωμένου προγράμματος 
Παρακολούθησης (Monitoring) της Ποιότητας των Υδάτων της Λεκάνης του ποταμού 
Ασωπού,  θα οδηγήσει σε μία ενδελεχή και συνολική ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των 
επιπέδων και της προέλευσης της ρύπανσης/υποβάθμισης των υδάτων της λεκάνης του 
Ασωπού και γενικότερα της περιοχής. Αφετέρου, τα ευρήματα του ερευνητικού έργου θα 
αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων 
πολιτικών μείωσης της ρύπανσης των υδάτων στην περιοχή και θα χρησιμοποιηθούν για 
τους σκοπούς του “Μητροπολιτικού Κέντρου Περιβαλλοντικών Μετρήσεων – 
Παρατηρητηρίου της Δ/νσης Περιβάλλοντος”, η δημιουργία του οποίου εμπίπτει στους 
ειδικούς σκοπούς του προαναφερόμενου Σ.Σ.1. 

Τα ευρήματα του ερευνητικού έργου θα υποδείξουν τις πηγές υποβάθμισης του Ασωπού 
ποταμού και του υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής, με σκοπό την 
ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την προστασία του περιβάλλοντος. Η θέσπιση 
κανονισμών και οδηγιών ορθής διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων, ο συστηματικός 
ποιοτικός έλεγχος των αποβλήτων και η εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της 
ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος συγκαταλέγονται στους απώτερους στόχους της 
έρευνας. 

Εν κατακλείδι, η παρούσα προγραμματική σύμβαση εγκαθιδρύει και υλοποιεί σημαντική 
συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών αρχών, με σκοπό την επίτευξη των κοινών τους 
στόχων, ώστε να εξυπηρετήσει αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, κατ’ 
εφαρμογή του αρ. 12 παρ 4 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η έρευνα περιλαμβάνει την εκπόνηση συγκροτημένου και ολοκληρωμένου προγράμματος 
Παρακολούθησης (Monitoring) της Ποιότητας των Υδάτων της Λεκάνης του ποταμού 
Ασωπού, καθώς και του πόσιμου νερού των πηγών της Μαυροσουβάλας, ώστε να 
αποκτηθεί μια ενδελεχής και συνολική ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των επιπέδων και 
της προέλευσης της ρύπανσης/υποβάθμισης των υδάτων της λεκάνης του Ασωπού και 
γενικότερα της περιοχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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Η συνολική δαπάνη του ερευνητικού έργου ανέρχεται στο ποσό των 332.444,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους  
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9762.05.061). 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

Φορέας εκτέλεσης της έρευνας είναι το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας, με 
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ Νικόλαο Θωμαΐδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας ιχνοανάλυσης και 
φασματομετρίας μάζας (Trace Analysis and Mass Spectrometry - TrAMS group, 
http://trams.chem.uoa.gr/), που ειδικεύεται στην ανάπτυξη μεθόδων για την ανίχνευση και 
ταυτοποίηση νέων ενώσεων σε περιβάλλον και τρόφιμα με τεχνικές φασματομετρίας 
μαζών. 
Η ερευνητική του ομάδα απαρτίζεται από 4 μεταδιδακτορικούς ερευνητές, 7 υποψήφιους 
διδάκτορες, 5 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 3 άτομα τεχνικού προσωπικού. 

 
Φορέας διαχείρισης της έρευνας θα είναι η Περιφέρεια Αττικής. 
 
Όλα τα παραδοτέα του ερευνητικού έργου θα υποβληθούν στην Δ/νση Περιβάλλοντος & 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής η οποία είναι η αρμόδια Διεύθυνση για την 
επίβλεψη του ερευνητικού έργου από πλευράς Περιφέρειας Αττικής. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της 
ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες, προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση μετρήσεων 
κατά τη διάρκεια ενός πλήρους έτους και στη συνέχεια η ολοκλήρωση των χημικών 
αναλύσεων, της στατιστικής επεξεργασίας και της αξιολόγησης.  
 
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο 
Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

Η έναρξη της υλοποίησης της έρευνας θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της 
προγραμματικής σύμβασης.  
 
Οι βεβαιώσεις εκτέλεσης όλων των Φάσεων της έρευνας θα συντάσσονται και η παραλαβή 
όλων των Παραδοτέων θα διενεργείται από την Επιτροπή του άρ.10 της παρούσας 
(ΕΠΠΕ). 
 
Η διαδικασία τμηματικής παραλαβής του ερευνητικού έργου θα ολοκληρώνεται εντός τριών 
(3) μηνών από την παράδοση του Παραδοτέου της κάθε Φάσης. Στο διάστημα αυτό 
περιλαμβάνονται και οι 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 & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
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Αθηνών και της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της 
παρούσας 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.  
Διάρκεια 3 μήνες από την έναρξη του έργου.  

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

 Προκαταρκτικές ενέργειες για την επιλογή των σταθμών δειγματοληψίας / 
αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας πιθανών σημείων μέτρησης και την 
τελική επιλογή των θέσεων. 

 Αγορά νέου εξοπλισμού, ήτοι προμήθεια δύο αυτόματων δειγματοληπτών για τη 
λήψη 24ωρων δειγμάτων σταθμισμένων ως προς τη ροή ή ως προς τον όγκο.  

 
Παραδοτέα: 
 Απογραφή υφιστάμενων μελετών και μετρήσεων συγκεντρώσεων ρύπων για την 

περιοχή του Ασωπού, Π.Α.1 
 Έκθεση (υφιστάμενα στοιχεία, σχεδιασμός & προκαταρκτικές εργασίες), Π.Α.2, που θα 

περιλαμβάνει: 
- Αρχείο Excel με τις υφιστάμενες μετρήσεις. Στο αρχείο θα υπάρχουν οι 

συντεταγμένες των σημείων δειγματοληψιών σε ΕΓΣΑ ’87 καθώς και οι 
συντεταγμένες των υφιστάμενων (προγενέστερων) μετρήσεων εφόσον τέτοια 
δεδομένα είναι διαθέσιμα. 

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

χάρτη προτεινόμενων σημείων δειγματοληψιών/μετρήσεων 
- Περιγραφή εξοπλισμού  

 
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.  
Διάρκεια 15 μήνες μετά τη φάση Α.  
 
Οι εξειδικευμένες μετρήσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το σχεδιασμό δειγματοληψιών 
της Α’ Φάσης, ενώ οι μετρήσεις αφορούν: (1) στην λεκάνη του ποταμού Ασωπού (σύνορα 
με Ν. Βοιωτίας - εκβολές), (2) του υπόγειου υδροφορέα στην λεκάνη του Ασωπού που 
είναι στα όρια της Αττικής (πρώην Δήμο Ωρωπού - Ν. Παλάτια, Σκάλα, Ωρωπός, 
Μαρκόπουλο, Συκάμινο- και πρών Δήμο Αυλώνα) και (3) στην έξοδο των πηγών της 
Μαυροσουβάλας (πόσιμο νερό).  
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Συγκεκριμένα, στις δύο πρώτες περιπτώσεις η παρακολούθηση των υδάτων θα αφορά σε 
φυσικοχημικές παραμέτρους και συμβατικούς ρύπους (Οδηγία 2006/118/ΕΚ), ρύπους 
προτεραιότητας (Οδηγία 2013/39/EΕ) και αναδυόμενους ρύπους (emerging pollutants). 
Στην τελευταία περίπτωση η παρακολούθηση θα αφορά το πόσιμο ύδωρ κατά την ΚΥΑ 
Υ2/2600/2001 (συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ) και  αναδυόμενους ρύπους 
(emerging pollutants).  

 
Αναλυτικά,  
(1) Μετρήσεις για την ποιότητα των υδάτων στην λεκάνη του ποταμού Ασωπού 
(σύνορα με Ν. Βοιωτίας - εκβολές) 
 
1Α. Παρακολούθηση Φυσικοχημικών Παραμέτρων, Συμβατικών Ρύπων (Οδηγία 
2006/118/ΕΚ) 
 
Θα επιλεχθούν 2 σημεία δειγματοληψίας: Ένα σημείο στα όρια με το νομό Βοιωτίας και ένα 
στις εκβολές του ποταμού Ασωπού.  
 
Συχνότητα παρακολούθησης:  κάθε μέρα για ένα μήνα, κατά προτίμηση την εποχή της 
έναρξης των βροχοπτώσεων και ακολούθως μία εβδομάδα ανά εποχή (επιπλέον δηλ. 3 
εβδομάδες) 
 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι 

Συμβατικοί ρύποι  

Νιτρικά, Νιτρώδη, Θειικά, Χλωριούχα, Φθοριούχα, 
Φωσφορικά, pH,Αγωγιμότητα 

Αργίλιο, Αντιμόνιο, Αρσενικό, Βάριο, Βόριο, Κάδμιο, 
Μόλυβδος, Μαγγάνιο, Νικέλιο, Σελήνιο, Σίδηρος, 

Υδράργυρος, Χαλκός, Χρώμιο, Άργυρος, Ψευδάργυρος, 
Μολυβδαίνιο, Βανάδιο, Στρόντιο, Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, 

Μαγνήσιο 

Μέταλλα 

Εξασθενές Χρώμιο 

Οργανικοί Ρύποι 
Σύνολο Παρασιτοκτόνων (735 φυτοφάρμακα με LC-

QTOF/MS) 
Αριθμός δειγμάτων (2×1×30) + (2×3×7) = 102 δείγματα  

 
 
1Β. Παρακολούθηση ρύπων προτεραιότητας (Οδηγία 2013/39/EΕ) 
 
Συχνότητα παρακολούθησης:  κάθε μέρα για ένα μήνα, κατά προτίμηση την εποχή της 
έναρξης των βροχοπτώσεων και ακολούθως μία εβδομάδα ανά εποχή (επιπλέον δηλ. 3 
εβδομάδες) 
 
Παρακάτω δεν περιλαμβάνονται τα μέταλλα και τα φυτοφάρμακα, που εξετάζονται 
παραπάνω και οι διοξίνες, τα χλωροαλκάνια, οι Βρωμιούχοι Διφαινυλαιθέρες και οι 
οργανοκασσιτερικές ενώσεις, οι οποίες είτε δεν έχουν σχέση με το περιβαλλοντικό 
πρόβλημα της περιοχής και τα υπόγεια ύδατα της, είτε δεν απαντώνται σε ύδατα (αλλά σε 
ιζήματα και οργανισμούς). Δειγματοληψία ιζημάτων σε 2 σημεία του Ασωπού (σύνορα με Ν 
Βοιωτίας και εκβολές, 2 φορές το χρόνο, σύνολο 4 δείγματα ιζημάτων για επιλεγμένες 
αναλύσεις). 
 
i. Για τα ύδατα: 
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Πολυκυκλικοί Αρωματικοί 
Υδρογονάνθρακες 

(PAHs) 

Ανθρακένιο, Φλουορανθένιο, Ναφθαλένιο, Βενζο(α)πυρένιο, 
Βενζο(β)φλουορανθένιο, Βενζο(κ)φλουορανθένιο, 

Βενζο(ζ,η,θ)περιλένιο, Ινδενο(1,2,3-γδ)πυρένιο 
Βενζόλιο  

Πτητικές αλογονωμένες 
ενώσεις 

Διβρωμοδιχλωρομεθάνιο, Τετραχλωροαιθυλένιο, 
Τριχωροαιθυλένιο, 1,2 Διχλωροαιθάνιο, Βινυλοχλωρίδιο, 
Ολικάτριαλογονομεθάνια, Χλωροφόρμιο, Βρωμοφόρμιο, 

βρωμοδιχώρομεθάνιο, Ολικάτριαλογονομεθάνια 

Φθαλικοί εστέρες 
Φθαλικός δι(2-αιθυλέξυλ) εστέρας (DEHP) και άλλοι 6 

φθαλικοί εστέρες 

Φαινόλες 
Nonylphenols  (4-Nonylphenol), Octylphenols ((4-(1,1’,3, 3’-

tetramethyl-butyl)-phenol)), Pentachlorophenol 
Υπερφθοριωμένες 

Ενώσεις 
PFOS, PFOAκαι άλλες 16 ενώσεις 

Αριθμός δειγμάτων (2×1×30) + (2×3×7) = 102 δείγματα 

 
ii. Για τα ιζήματα: 
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί 

Υδρογονάνθρακες 
(PAHs) 

Ανθρακένιο, Φλουορανθένιο, Ναφθαλένιο, Βενζο(α)πυρένιο, 
Βενζο(β)φλουορανθένιο, Βενζο(κ)φλουορανθένιο, 

Βενζο(ζ,η,θ)περιλένιο, Ινδενο(1,2,3-γδ)πυρένιο 
Βρωμιούχοι 

Διφαινυλαιθέρες 
κατ’ ελάχιστον οι BDE-28, 47, 99, 100, 153 και 154 

Μέταλλα 

Αργίλιο, Αντιμόνιο, Αρσενικό, Βάριο, Βόριο, Κάδμιο, 
Μόλυβδος, Μαγγάνιο, Νικέλιο, Σελήνιο, Σίδηρος, 

Υδράργυρος, Χαλκός, Χρώμιο, Άργυρος, Ψευδάργυρος, 
Μολυβδαίνιο, Βανάδιο, Στρόντιο, Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, 

Μαγνήσιο 

Φθαλικοί εστέρες 
Φθαλικός δι(2-αιθυλέξυλ) εστέρας (DEHP) και άλλοι 6 

φθαλικοί εστέρες 

Φαινόλες 
Nonylphenols  (4-Nonylphenol), Octylphenols ((4-(1,1’,3, 3’-

tetramethyl-butyl)-phenol)), Pentachlorophenol 

Οργανοχλωριομένα 
φυτοφάρμακα 

Hexabromocyclododecane (HBCDD), 
Heptachlorandheptachlorepoxide, para-para-DDT, DDTtotal,                                                 

Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin, Endosulfan, Dicofol, 
Hexachlorobenzene, Hexachlorobutadiene, 

Hexachlorocyclohexane (hexachlorocyclohexaneisomers, 
includinglindane), Pentachlorobenzene 

Υπερφθοριωμένες 
Ενώσεις 

PFOS, PFOA και άλλες 16 ενώσεις 

Αριθμός δειγμάτων (2×2) = 4 δείγματα 
 
 
1Γ. Παρακολούθηση αναδυόμενων ρύπων (emerging pollutants). Στοχευμένη σάρωση 
>3000 ενώσεων, ύποπτη σάρωση >10.000 ενώσεων και μη στοχευμένη-ανάλυση με LC- 
και GC-QTOFMS 
 
Συχνότητα παρακολούθησης:  κάθε μέρα για ένα μήνα, κατά προτίμηση την εποχή της 
έναρξης των βροχοπτώσεων και ακολούθως μία εβδομάδα ανά εποχή (επιπλέον δηλ. 3 
εβδομάδες) 
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Η δειγματοληψία ιζημάτων θα γίνει σε 2 σημεία του Ασωπού (σύνορα με Ν Βοιωτίας και 
εκβολές, 2 φορές το χρόνο, σύνολο 4 δείγματα ιζημάτων για την παρακάτω ανάλυση).  
 
Η στοχευμένη ανάλυση θα γίνει με τη χρήση ευαίσθητων τεχνικών όπως η χρήση 
φασματομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας (LC/GC-HR-MS) και υψηλή 
επιστημονική κατάρτιση. Επιπλέον, θα περιλαμβάνεται η σάρωση ύποπτων ενώσεων και 
η μη-στοχευμένη σάρωση και ο εντοπισμός τάσεων και ύποπτων απορρίψεων (spills) για 
πάνω από 10.000 ενώσεις, κυρίως βιομηχανικού ενδιαφέροντος. Οι ενώσεις αυτές 
ανήκουν ενδεικτικά στις παρακάτω κατηγορίες και η λίστα συνεχώς επεκτείνεται: 
 

Βιομηχανικά συνθετικά χημικά (αντιδιαβρωτικά, σταθεροποιητές, πλαστικοποιητές, 
χρωστικές, επιφανειοδραστικά, υπερφθoριωμένες ενώσεις, βενζοτριαζόλες, 
βενζοθειαζόλες, χημικά προστασίας UVακτινοβολίας, και άλλα πάρα πολλά) 

Φαρμακευτικές ενώσεις και μεταβολίτες τους 
Στεροειδή και ενδοκρινικοί διαταράκτες 

Παρανόμως διακινούμενες ουσίες: αναβολικά, ναρκωτικά, ηρεμιστικά, διεγερτικά, 
αμφεταμίνες, αντιψυχωσικά, αντικαταθλιπτικά, αναισθητικά, κ.ά. 

Φυτοπροστατευτικές ενώσεις, Βιοκτόνα και μεταβολίτες τους 
Αμινοξέα, Σάκχαρα και άλλες ενώσεις φυσικής προέλευσης 

Αριθμός δειγμάτων 
(2×1×30) + (2×3×7) = 102 δείγματα υδάτων και 

2×2 = 4 δείγματα ιζημάτων  
 
 
(2) Μετρήσεις για το νερό του υπόγειου υδροφορέα, στην λεκάνη του Ασωπού που 
είναι στα όρια της Αττικής (πρώην Δήμο Ωρωπού - Ν. Παλάτια, Σκάλα, Ωρωπός, 
Μαρκόπουλο, Συκάμινο- και πρώην Δήμο Αυλώνα) 
 
Θα επιλεχθούν  12 σημεία δειγματοληψίας για να καλυφθεί ο υδροφόρος ορίζοντας της 
περιοχής. 
 
2Α. Παρακολούθηση Φυσικοχημικών Παραμέτρων, Συμβατικών Ρύπων (Οδηγία 
2006/118/ΕΚ) 
 
Συχνότητα παρακολούθησης:  μία φορά το έτος 
 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι 

Συμβατικοί ρύποι 

Νιτρικά, Νιτρώδη, Θειικά, Χλωριούχα, Φθοριούχα, Φωσφορικά, 
pH, Αγωγιμότητα 

Αργίλιο, Αντιμόνιο, Αρσενικό, Βάριο, Βόριο, Κάδμιο, Μόλυβδος, 
Μαγγάνιο, Νικέλιο, Σελήνιο, Σίδηρος, Υδράργυρος, Χαλκός, 
Χρώμιο, Άργυρος, Ψευδάργυρος, Μολυβδαίνιο, Βανάδιο, 

Στρόντιο, Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο 
Μέταλλα 

Εξασθενές Χρώμιο 
Οργανικοί Ρύποι Σύνολο Παρασιτοκτόνων (735 φυτοφάρμακα με LC-QTOF/MS) 

Αριθμός δειγμάτων 12 
 
 

2Β. Παρακολούθηση ρύπων προτεραιότητας (Οδηγία 2013/39/EΕ) 
 
Συχνότητα παρακολούθησης:  μία φορά το έτος 
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Παρακάτω δεν περιλαμβάνονται τα μέταλλα και τα φυτοφάρμακα, που εξετάζονται 
παραπάνω και οι διοξίνες, τα χλωροαλκάνια, οι Βρωμιούχοι Διφαινυλαιθέρες και οι 
οργανοκασσιτερικές ενώσεις, οι οποίες είτε δεν έχουν σχέση με το περιβαλλοντικό 
πρόβλημα της περιοχής και τα υπόγεια ύδατα της, είτε δεν απαντώνται συχνά σε ύδατα 
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί 

Υδρογονάνθρακες 
(PAHs) 

Ανθρακένιο, Φλουορανθένιο, Ναφθαλένιο, Βενζο(α)πυρένιο, 
Βενζο(β)φλουορανθένιο, Βενζο(κ)φλουορανθένιο, 

Βενζο(ζ,η,θ)περιλένιο, Ινδενο(1,2,3-γδ)πυρένιο 
Βενζόλιο  

Πτητικές αλογονωμένες 
ενώσεις 

Διβρωμοδιχλωρομεθάνιο, Τετραχλωροαιθυλένιο, 
Τριχωροαιθυλένιο, 1,2 Διχλωροαιθάνιο, Βινυλοχλωρίδιο, 
Ολικάτριαλογονομεθάνια, Χλωροφόρμιο, Βρωμοφόρμιο, 

βρωμοδιχώρομεθάνιο, Ολικά τριαλογονομεθάνια 

Φθαλικοί εστέρες 
Φθαλικός δι(2-αιθυλέξυλ) εστέρας (DEHP) και άλλοι 6 φθαλικοί 

εστέρες 

Φαινόλες 
Nonylphenols  (4-Nonylphenol), Octylphenols ((4-(1,1’,3, 3’-

tetramethyl-butyl)-phenol)), Pentachlorophenol 
Υπερφθοριωμένες 

Ενώσεις 
PFOS, PFOA και άλλες 16 ενώσεις 

Αριθμός δειγμάτων 12 

 
 
2Γ. Παρακολούθηση αναδυόμενων ρύπων (emerging pollutants). Στοχευμένη σάρωση 
>3000 ενώσεων, ύποπτη σάρωση >10.000 και μη στοχευμένη-ανάλυση με LC- και GC-
QTOFMS 
 
Συχνότητα παρακολούθησης:  μία φορά το έτος 
 

Βιομηχανικά συνθετικά χημικά (αντιδιαβρωτικά, σταθεροποιητές, πλαστικοποιητές, 
χρωστικές, επιφανειοδραστικά, υπερφθωριωμένες ενώσεις, βενζοτριαζόλες, 
βενζοθειαζόλες, χημικά προστασίας UVακτινοβολίας, και άλλα πάρα πολλά) 

Φαρμακευτικές ενώσεις και μεταβολίτες τους 
Στεροειδή και ενδοκρινικοί διαταράκτες 

Παρανόμως διακινούμενες ουσίες: αναβολικά, ναρκωτικά, ηρεμιστικά, διεγερτικά, 
αμφεταμίνες, αντιψυχωσικά, αντικαταθλιπτικά, αναισθητικά, κ.ά. 

Φυτοπροστατευτικές ενώσεις, Βιοκτόνα και μεταβολίτες τους 
Αμινοξέα, Σάκχαρα και άλλες ενώσεις φυσικής προέλευσης 

Αριθμός Δειγμάτων 12 
 
 
(3) Μετρήσεις στην έξοδο των πηγών της Μαυροσουβάλας (πόσιμο νερό) 
 
Θα επιλεχθούν  10 σημεία δειγματοληψίας. 
 
3Α. Παρακολούθηση πόσιμου ύδατος ( ΚΥΑ Υ2/2600/2001, συμμόρφωση προς την οδηγία 
98/83/ΕΚ) 

 
Συχνότητα παρακολούθησης:  τρεις φορές τον χρόνο η δοκιμαστική παρακολούθηση και 
μία φορά το χρόνο η ελεγκτική παρακολούθηση 

 

ΑΔΑ: 7ΦΨ37Λ7-ΒΚΒ



 17 

Δοκιμαστική Παρακολούθηση (χωρίς τα μικροβιολογικά) περιλαμβανομένου του 
Εξασθενούς Χρώμιου 

 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι 

Χρώμα, Οσμή, Γεύση, Θολερότητα, pH, Αγωγιμότητα, Αμμώνιο, 
Θειικά, Νιτρικά, Νιτρώδη, Φθοριούχα, Χλωριούχα, Φωσφορικά, 

Υπολειμματικό Χλώριο και Εξασθενές Χρώμιο 
Αριθμός δειγμάτων 3×10=30 δείγματα  

 
Ελεγκτική Παρακολούθηση (χωρίς τα μικροβιολογικά) 
 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι 

Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC),Βρωμικά, Κυανιούχα 

Μέταλλα 

Αργίλιο, Αντιμόνιο, Αρσενικό, Βάριο, Βόριο, Κάδμιο, Μόλυβδος, 
Μαγγάνιο, Νικέλιο, Σελήνιο, Σίδηρος, Υδράργυρος, Χαλκός, Χρώμιο, 

Άργυρος, Ψευδάργυρος, Μολυβδαίνιο, Βανάδιο, Στρόντιο, Κάλιο, 
Νάτριο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο 

Οργανικοί 
Ρύποι 

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs),Bενζόλιο, Πτητικές 
αλογονωμένες ενώσεις (Διβρωμοδιχλωρομεθάνιο, 

Τετραχλωροαιθυλένιο, Τριχωροαιθυλένιο, 1,2 Διχλωροαιθάνιο, 
Βινυλοχλωρίδιο, Ολικά τριαλογονομεθάνια, Χλωροφόρμιο, 

Βρωμοφόρμιο, βρωμοδιχώρομεθάνιο, Ολικά τριαλογονομεθάνια), 
Σύνολο Παρασιτοκτόνων (750 φυτοφάρμακα με LC-QTOF/MS), 

Φαινόλες 
Αριθμός 

δειγμάτων 
10 δείγματα  

 
 
3Β. Παρακολούθηση αναδυόμενων ρύπων (emerging pollutants). Στοχευμένη σάρωση 
>3000 ενώσεων, ύποπτη σάρωση >10.000 και μη στοχευμένη-ανάλυση με LC- και GC-
QTOFMS 
 
 Συχνότητα παρακολούθησης:  μία φορά το έτος 
 

Βιομηχανικά συνθετικά χημικά (αντιδιαβρωτικά, σταθεροποιητές, πλαστικοποιητές, 
χρωστικές, επιφανειοδραστικά, υπερφθωριωμένες ενώσεις, βενζοτριαζόλες, 
βενζοθειαζόλες, χημικά προστασίας UVακτινοβολίας, και άλλα πάρα πολλά) 

Φαρμακευτικές ενώσεις και μεταβολίτες τους 
Στεροειδή και ενδοκρινικοί διαταράκτες 

Παρανόμως διακινούμενες ουσίες: αναβολικά, ναρκωτικά, ηρεμιστικά, διεγερτικά, 
αμφεταμίνες, αντιψυχωσικά, αντικαταθλιπτικά, αναισθητικά, κ.ά. 

Φυτοπροστατευτικές ενώσεις, Βιοκτόνα και μεταβολίτες τους 
Αμινοξέα, Σάκχαρα και άλλες ενώσεις φυσικής προέλευσης 
Αριθμός Δειγμάτων 5 δείγματα 

 
Το παραπάνω σχέδιο παρακολούθησης ενδέχεται να τροποποιηθεί με βάση τα 
αποτελέσματα των πρώτων αναλύσεων.  
 
Επίσης, θα γίνει εκπαίδευση προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής στη χρήση του 
εξοπλισμού και διενέργεια μετρήσεων. 
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Παραδοτέα: 

1. Παραχώρηση στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής και εγκατάσταση 
εξοπλισμού για τις ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής από το Εθνικό & Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Β.1 

2. Έκθεση εκπαίδευσης προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβανομένων 
πρωτοκόλλων δειγματοληψιών. Π.Β.2 

3. 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.3. 

4. Χάρτης με αποτυπωμένα τα σημεία των διενεργηθέντων δειγματοληψιών/μετρήσεων 
σε σύστημα ΕΓΣΑ'87 (συνοδευόμενος από φωτογραφικό υλικό), Π.Β.4 

Αποπληρωμή: 
- 20% με την παραλαβή των Παραδοτέων 1 της Β’ φάσης (Π.Β.1 & Π.Β.2) – Τα Π.Β.1 & 

Π.Β.2 θα παραδοθούν σε τρεις  (3) μήνες μετά την έναρξη της Β’ φάσης του έργου 
- 40% με την παραλαβή των Παραδοτέων 2 και 3 της Β΄ φάσης (Π.Β.3 & Π.Β.4) – Τα 

Π.Β.3 & Π.Β.4 θα παραδοθούν δεκαπέντε (15) μήνες μετά την έναρξη της Β’ φάσης 
του έργου 

 
 
Γ’ ΦΑΣΗ. Επεξεργασία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Διάρκεια 6 μήνες μετά τη φάση 
Β. 

 Ολοκλήρωση των χημικών αναλύσεων δειγμάτων της Φάσης Β  
 Επεξεργασία των αποτελεσμάτων με την εφαρμογή των πορειών εργασίας 

(workflows) στοχευμένης και μη-στοχευμένης ανάλυσης (target and non-target 
screening). Ποσοτικοποίηση των ανιχνευθέντων περιβαλλοντικών ρύπων και 
στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Στατιστική ανάλυση διευκρίνησης πηγών 
ρύπανσης και χωρική και χρονική κατανομή των ρύπων.  

 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 ποιοτικής και ποσοτικής εκτίμησης των 
επιπέδων και της προέλευσης της ρύπανσης/υποβάθμισης των υδάτων της λεκάνης 
του Ασωπού και γενικότερα της περιοχής. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Π.Γ.2. 

3. Συγκεντρωτική έκθεση της αποτίμησης των αποτελεσμάτων της έρευνας που να 
συμπεριλαμβάνει προτεινόμενες δράσεις. Π.Γ.3 

 
Αποπληρωμή: 
- 20% με την παραλαβή των Παραδοτέων 1, 2 και 3 της Γ΄ φάσης (Π.Γ.1, Π.Γ.2 & Π.Γ.3) 

– Τα παραδοτέα θα παραδοθούν σε 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 & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 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 
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που δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ισχύουν αναλογικά τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 218 «Ποινικές ρήτρες» του Νόμου 4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
Α. Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  αναλαμβάνει: 

I. Τη συλλογή και αξιοποίηση προηγούμενων σχετικών μελετών και μετρήσεων για την 
περιοχή του Ασωπού. 

II. Τη σύνταξη Έκθεσης (υφιστάμενα στοιχεία, σχεδιασμός & προκαταρκτικές εργασίες) 
III. Την αγορά νέου εξοπλισμού και την εγκατάστασή του. 
IV. Τη διενέργεια των μετρήσεων που αναφέρονται ανωτέρω στη Β΄ Φάση του άρ. 6 της 

παρούσας.  
V. Την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των ευρημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

συντεταγμένων των σημείων δειγματοληψίας 
VI. Την ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των επιπέδων και της προέλευσης της 

ρύπανσης/υποβάθμισης των υδάτων της λεκάνης του Ασωπού και γενικότερα της 
περιοχής.  

VII. Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την υποβολή προτάσεων.  
VIII. Την εκπαίδευση του προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 

της Περιφέρειας Αττικής σε δειγματοληψίες και μετρήσεις στο συγκεκριμένο πεδίο. 
IX. Τη συμμετοχή με εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) του 

άρθρου 9. 
 
Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει το δικαίωμα, ύστερα από την 
έγγραφη συναίνεση της Περιφέρειας Αττικής, 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 λογότυπός της. 

 
Επίσης, σε κάθε μία από τις προαναφερθείσες επιστημονικές ανακοινώσεις θα 
αναφέρονται και στα ονόματα των συμμετεχόντων της ανακοίνωσης, και οι υπάλληλοι της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής που συμμετείχαν 
στην σύλληψη-σχεδιασμό-οργάνωση της έρευνας, στην πειραματική διαδικασία ή/και στην 
συγγραφή-επισκόπηση των ανακοινώσεων που ενδεχομένως θα προκύψουν. 

 

Β. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει: 
I. Τη χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου έως του ποσού των 332.444,00 €. 

II. Τη συμβολή της με εξειδικευμένους υπαλλήλους της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Κλιματικής Αλλαγής στην ερευνητική ομάδα. 

III. Την παροχή προς την ερευνητική ομάδα του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών όλων των τυχόν στοιχείων που διαθέτει και θα ζητηθούν για 
την εκπόνηση μιας εμπεριστατωμένης έρευνας. 

IV.  Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9. 
V. Τον ορισμό της ΕΠΠΕ του άρθρου 10.  
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ΑΡΘΡΟ 7:  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η αμοιβή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την παρούσα 
σύμβαση ορίζεται στο ποσό των 332.444,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Στο 
ποσό αυτό περιλαμβάνεται 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 & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
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 :  
 20% με την παραλαβή των Παραδοτέων 1 της Β’ φάσης (Π.Β.1 & Π.Β.2) – Τα Π.Β.1 

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

 40% με την παραλαβή των Παραδοτέων 2 και 3 της Β΄ φάσης (Π.Β.3 & Π.Β.4) – Τα 
Π.Β.3 & Π.Β.4 θα παραδοθούν δεκαπέντε (15) μήνες μετά την έναρξη της Β’ φάσης 
του έργου 

 
Παραλαβή Γ’ Φάσης :  
 20% με την παραλαβή των Παραδοτέων 1, 2 και 3 της Γ΄ φάσης (Π.Γ.1, Π.Γ.2 & 

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

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

 
2. 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.  

3. Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη 
Σύμβαση, αν η Περιφέρεια Αττικής καθυστερήσει πληρωμές προς αυτό για χρονικό 
διάστημα πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία της παραλαβής του παραδοτέου 
κάποιας φάσης. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως. 

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

5. 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.  
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Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 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.  
 
Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα εκδίδει προς την Περιφέρεια Αττικής 
τα απαραίτητα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών συνοδευόμενα από ασφαλιστικά και 
φορολογικά πιστοποιητικά. 

  
ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 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, ως εξής: 
α) δύο (2) Περιφερειακούς Συμβούλους Αττικής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι 
ορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο,  
β) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με τον 
αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από αυτό,  
γ) έναν (1) υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής με τον αναπληρωτή του, υπάλληλο της αυτής Γενικής Διεύθυνσης και  
δ) έναν (1) υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 
Αττικής με τον αναπληρωτή του. 
 
2. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με την απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής από τους ως άνω περιφερειακούς συμβούλους 
που θα ορισθούν μέλη της Επιτροπής.  
 
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 Δ/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. 

 
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 

& Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου 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. 
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Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, καθώς και την τήρηση των σχετικών 
πρακτικών, αναλαμβάνει υπάλληλος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 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: 

1. Τρεις (3) υπαλλήλους  της Δ/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 Δ/νση 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Π.Α. 
 
 Η ΕΠΠΕ υποβάλλει τα πρακτικά της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης προς 
ενημέρωσή της και στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της  Περιφέρειας 
Αττικής. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται ο Δρ Νικόλαος Θωμαΐδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Αναλυτικής Χημείας, του Τμήματος Χημείας του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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 & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 
του Τμήματος Χημείας, συνεπικουρούμενο από το επιστημονικό προσωπικό της Δ/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 ρύπων) και 

(β) εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών διαφορετικών πηγών προέλευσης ρύπων, την  
ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τη συσχέτιση της επίδρασης των 
ρύπων στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

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 & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και τα ονόματα των ερευνητών, καθώς και η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής και 
ο λογότυπός της. 
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ΑΡΘΡΟ 12: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να 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 13 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.  

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από οποιονδήποτε από τους 
αντισυμβαλλόμενους, παρέχει στον έτερο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των 
συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός ευλόγου 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 14:  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Για κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των 
Αθηνών. 
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 
απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, 
από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 
 
 

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 
 
 

ΘΩΜΑΣ ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών για την έρευνα με τίτλο: «Εξειδικευμένη έρευνα παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων της Λεκάνης του Ασωπού ποταμού – Εκτίμηση 

της ρύπανσης/υποβάθμισης και Ποιοτική & Ποσοτική Διερεύνηση της προέλευσης και του εύρους/επιπέδων αυτής» 
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Β) Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, την Περιφερειακή Σύμβουλο 
κ. Στεργίου Ιωάννα ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Περιφερειακό 
Σύμβουλο κ. Κοροβέση Στυλιανό και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μαραβέλια Δημήτριο 
ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κωστόπουλο 
Νικόλαο. 

 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, 
Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, Χ. Δαμάσκος. 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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