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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 10η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 68/2018 

Σήμερα 08/3/2018 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. 44878/02-3-2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 02-3-2018, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από 
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους. 

Θέμα 2ο Η.Δ. 

Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του ΙΓΜΕ για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο:  «Ολοκληρωμένη 
γεωλογική έρευνα για τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου στην ευρύτερη περιοχή 
της Μάνδρας Αττικής – μέτρα πρόληψης και περιορισμού των πλημμυρικών 
φαινομένων» συνολικού προϋπολογισμού 41.800,40 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) και έγκριση των όρων αυτής. 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα τεσσάρων (84) παρόντων
Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, 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, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος 
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, 
Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος 
Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου 
Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -
Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας 
Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, 
Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου -
Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου 
Μαρία, Λεβέντη Αγγελική, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, 
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, Πατσαβός 
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά 
Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος -
Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Φαρμάκης Ταξιάρχης, 
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη 
Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Βέττα Καλλιόπη, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, 
Δημοπούλου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, 
Κουκά Μαρίνα, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντούβαλος Πέτρος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Τσαβαλιά 
Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το 
λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ι. Βασιλείου, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43712/02-3-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί 
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μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 

Με βάση τις διατάξεις: 
 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 74 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/31-7-2017) και ισχύει. 

2. Του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση». 

3. Την  υπ’ αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-9-2017) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 273/2017 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

4. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

7. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

8. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 

και έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 272/1976 “Περί ιδρύσεως Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών (ΙΓΜΕ)“, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 3, παρ. 4ε 
του Νόμου, με βάση το οποίο ένας από τους ειδικούς σκοπούς του ΙΓΜΕ είναι «Η 
έρευνα και μελέτη τεχνικών θεμάτων, άτινα προκύπτουν εκ της γεωλογικής δομής 
και των γεωλογικών φαινομένων.» 

2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 32431 14/07/2017 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ 
ΥΟΔΔ, Αρ. Φύλλου 360/20 Ιουλίου 2017) ‘Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
(ΙΓΜΕ)» 

3. Την υπ΄αρίθμ 3439/8-12-2017 επιστολή του ΙΓΜΕ για την αντιμετώπιση των 
πλημμυρικών φαινομένων στη Μάνδρα Αττικής. 

4. Την υπ΄αριθμ. 1078/8-2-2018 πρόταση έργου του ΙΓΜΕ. 
5. Την με αρ. πρωτ. 738/25-1-2018 βεβαίωση του ΙΓΜΕ περί άσκησης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ποσοστό μικρότερο του 20% της συνολικής 
οικονομικής δραστηριότητας. 
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6. Την με αρ. πρωτ. 32410/1-3-2018 νομική θεώρηση του Γραφείου Νομικής 
Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων 
μερών για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο: «Ολοκληρωμένη γεωλογική έρευνα για τη 
μείωση του πλημμυρικού κινδύνου στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής – 
μέτρα πρόληψης και περιορισμού των πλημμυρικών φαινομένων» με 
χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας τα οποία θα προκύψουν από την υλοποίηση της 
Προγραμματικής Σύμβασης θα αξιοποιηθούν από την Περιφέρεια Αττικής για τον 
ορθολογικό σχεδιασμό και αναβάθμιση των υποδομών, με τελικό επιδιωκόμενο 
στόχο την προστασία των κατοίκων και του περιβάλλοντος. 

Με βάση την πρώτη αξιολόγηση των πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων στη 
Μάνδρα με επιτόπου μετάβαση ομάδας ειδικών επιστημόνων του ΙΓΜΕ και σε 
συνδυασμό με παλαιότερα φαινόμενα που έχουν πλήξει την περιοχή, διαπιστώθηκε 
ότι κύρια αίτια των πλημμυρικών φαινομένων αποτελούν η υψηλής έντασης 
βροχόπτωση τοπικού χαρακτήρα, οι φυσικοί παράγοντες της περιοχής (μορφολογία, 
γεωλογική δομή, βλάστηση) και οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Ειδικότερα 
προέκυψε ότι, ο κύριος οικιστικός ιστός της Μάνδρας αναπτύσσεται στη συμβολή 
ρεμάτων. Μετά από την έντονη βροχόπτωση που εκδηλώθηκε εστιασμένα στην 
ορεινή ζώνη του όρους Πατέρα, τα ρέματα αυτά τροφοδοτήθηκαν από μεγάλους 
όγκους νερού, που συμπαρέσυραν υλικά διάβρωσης και κατέκλυσαν σε μικρό 
χρονικό διάστημα την πόλη της Μάνδρας.  

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου και των αρνητικών επιπτώσεων στο μέλλον 
είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί λεπτομερής μελέτη όλων των παραμέτρων 
που επηρεάζουν τα φαινόμενα πλημμυρών στην περιοχή. 

Η Περιφέρεια Αττικής συνάπτει την παρούσα προγραμματική σύμβαση με το ΙΓΜΕ 
προσβλέποντας στην άριστη εκτέλεση της αναγκαίας έρευνας, δεδομένης της 
τεχνογνωσίας και εμπειρίας του ΙΓΜΕ, και των αποκλειστικών βάσει του ιδρυτικού 
του νόμου αρμοδιοτήτων, καθώς και των στοιχείων και γενικότερα του αρχείου των 
ερευνών του ΙΓΜΕ στην περιοχή της Μάνδρας.  

Σκοπός του ερευνητικού Έργου είναι η μείωση του κινδύνου που συνδέεται με την 
εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή της Μάνδρας, μέσω της 
διερεύνησης των γεωλογικών, υδρογεωλογικών και τεχνικογεωλογικών συνθηκών 
στις θέσεις που απαιτούνται παρεμβάσεις για την ανάσχεση των σοβαρών 
φαινομένων που πλήττουν τον οικισμό. 

Το ερευνητικό  έργο περιγράφεται αναλυτικά στην υπ΄αριθμ. 1078/8-2-2018 
πρόταση έργου του ΙΓΜΕ. 
 
Περιοχή εκπόνησης το ερευνητικού έργου είναι η ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας 
Αττικής.  
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Το ερευνητικό έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 
0873 και ο προϋπολογισμός του σύμφωνα με την ερευνητική πρόταση ανέρχεται στο 
ποσό των 41.800,40€, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.  που αναλογεί.  

 
Εισηγούμαστε 

 
Α) Την έγκριση σκοπιμότητας σύναψης  και των όρων του σχεδίου της 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΓΜΕ για την 
εκπόνηση της έρευνας με τίτλο:  «Ολοκληρωμένη γεωλογική έρευνα για τη μείωση 
του πλημμυρικού κινδύνου στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής – μέτρα 
πρόληψης και περιορισμού των πλημμυρικών φαινομένων» συνολικού 
προϋπολογισμού 41.800,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης. 
Β) Τον ορισμό δύο μελών του Περιφερειακού Συμβούλιου ένα εκ των οποίων 
ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής καθώς και των νόμιμων αναπληρωτών τους για 
τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Α) Εγκρίνει τη σκοπιμότητα σύναψης της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
(ΙΓΜΕ), για την εκπόνηση της έρευνας με τίτλο:  «Ολοκληρωμένη γεωλογική έρευνα 
για τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας 
Αττικής – μέτρα πρόληψης και περιορισμού των πλημμυρικών φαινομένων». 

 
Β) Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της προγραμματικής 

σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΓΜΕ, για την εκπόνηση της 
έρευνας με τίτλο:  «Ολοκληρωμένη γεωλογική έρευνα για τη μείωση του 
πλημμυρικού κινδύνου στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής – μέτρα 
πρόληψης και περιορισμού των πλημμυρικών φαινομένων», η οποία έχει ως εξής: 
 
«Στην Αθήνα σήμερα …..…………………………….., ημέρα …………………. οι  
παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
 

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού), που 
εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την 
Περιφερειάρχη Αττικής Ειρήνη Δούρου. 

  2.  Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ), 
που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, οδός Σπ. Λούη αρ. 1, με ΑΦΜ 997400276, 
ΔΟΥ Αχαρνών, το οποίο ιδρύθηκε με το Ν. 272/1976 και επανασυστήθηκε 
δυνάμει του άρθρου 1 §1 της ΚΥΑ 12935/23.06.2015 (ΦΕΚ 
1247/Β/24.06.2015), εκπροσωπούμενο νομίμως από τον Γενικό Διευθυντή κ. 
Δρ Δημήτριο Τσαγκά, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11/4/25-7-2017 Απόφαση του 
Δ.Σ. του ΙΓΜΕ, καλούμενο εφεξής «το ΙΓΜΕ». 
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Με βάση τις διατάξεις: 
 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 74 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/31-7-2017) και ισχύει. 

2. Του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση». 

3. Της  υπ’ αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-9-2017) απόφασης 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 273/2017 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

4. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

7. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

8. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 

και έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 272/1976 “Περί ιδρύσεως Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 

Ερευνών (ΙΓΜΕ)“, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 3, παρ. 
4ε του Νόμου, με βάση το οποίο ένας από τους ειδικούς σκοπούς του ΙΓΜΕ είναι 
«Η έρευνα και μελέτη τεχνικών θεμάτων, άτινα προκύπτουν εκ της γεωλογικής 
δομής και των γεωλογικών φαινομένων.» 

2.  Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 32431 14/07/2017 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ  
ΥΟΔΔ, Αρ. Φύλλου 360/20 Ιουλίου 2017) ‘Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου  
του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
(ΙΓΜΕ)» 

3.  Την υπ΄ αρίθμ 3439/8-12-2017 επιστολή του ΙΓΜΕ για την αντιμετώπιση των 
πλημμυρικών φαινομένων στη Μάνδρα Αττικής. 

4.   Την υπ΄αριθμ. 1078/8-2-2018 πρόταση έργου του ΙΓΜΕ. 
5. Την με αρ. πρωτ. 738/25-1-2018 βεβαίωση του ΙΓΜΕ περί άσκησης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ποσοστό μικρότερο του 20% της συνολικής 
οικονομικής δραστηριότητας. 

6.   Την με αριθμό. ……../201…  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΓΜΕ  
με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας  
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7.  Την με αριθμό.         /201….  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ……….. 
με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας  

8. Την με αρ. πρωτ. ….. …………. (ΑΔΑ………………………….) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης Περιφέρειας Αττικής. 

 
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Σκοπός του Έργου 

Σκοπός του Έργου είναι η μείωση του κινδύνου που συνδέεται με την εμφάνιση 
πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή της Μάνδρας, μέσω της διερεύνησης των 
γεωλογικών, υδρογεωλογικών και τεχνικογεωλογικών συνθηκών στις θέσεις που 
απαιτούνται παρεμβάσεις για την ανάσχεση των σοβαρών φαινομένων που 
πλήττουν τον οικισμό. 

 
2. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης  
Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων 
μερών για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο: «Ολοκληρωμένη γεωλογική έρευνα για 
τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής 
– μέτρα πρόληψης και περιορισμού των πλημμυρικών φαινομένων» με 
χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας τα οποία θα προκύψουν από την υλοποίηση της 
Προγραμματικής Σύμβασης θα αξιοποιηθούν από την Περιφέρεια Αττικής για τον 
ορθολογικό σχεδιασμό και αναβάθμιση των υποδομών, με τελικό επιδιωκόμενο 
στόχο την προστασία των κατοίκων και του περιβάλλοντος. 

Με βάση την πρώτη αξιολόγηση των πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων στη 
Μάνδρα με επιτόπου μετάβαση ομάδας ειδικών επιστημόνων του ΙΓΜΕ και σε 
συνδυασμό με παλαιότερα φαινόμενα που έχουν πλήξει την περιοχή, διαπιστώθηκε 
ότι κύρια αίτια των πλημμυρικών φαινομένων αποτελούν η υψηλής έντασης 
βροχόπτωση τοπικού χαρακτήρα, οι φυσικοί παράγοντες της περιοχής 
(μορφολογία, γεωλογική δομή, βλάστηση) και οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. 
Ειδικότερα προέκυψε ότι, ο κύριος οικιστικός ιστός της Μάνδρας αναπτύσσεται στη 
συμβολή ρεμάτων. Μετά από την έντονη βροχόπτωση που εκδηλώθηκε εστιασμένα 
στην ορεινή ζώνη του όρους Πατέρα, τα ρέματα αυτά τροφοδοτήθηκαν από 
μεγάλους όγκους νερού, που συμπαρέσυραν υλικά διάβρωσης και κατέκλυσαν σε 
μικρό χρονικό διάστημα την πόλη της Μάνδρας.  

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου και των αρνητικών επιπτώσεων στο μέλλον 
είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί λεπτομερής μελέτη όλων των παραμέτρων 
που επηρεάζουν τα φαινόμενα πλημμυρών στην περιοχή. 

Η Περιφέρεια Αττικής συνάπτει την παρούσα προγραμματική σύμβαση με το ΙΓΜΕ 
προσβλέποντας στην άριστη εκτέλεση της αναγκαίας έρευνας, δεδομένης της 
τεχνογνωσίας και εμπειρίας του ΙΓΜΕ, και των αποκλειστικών βάσει του ιδρυτικού 
του νόμου αρμοδιοτήτων, καθώς και των στοιχείων και γενικότερα του αρχείου των 
ερευνών του ΙΓΜΕ στην περιοχή της Μάνδρας.  
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στις ανάντη περιοχές των δύο υδρογεωλογικών λεκανών 
που επηρεάζουν τον οικιστικό ιστό της Μάνδρας, όπου και σημειώθηκαν μεγάλα 
ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα, με συνέπεια την έντονη διάβρωση και την 
επακόλουθη πρόκληση αυξημένης στερεοπαροχής προς τις πεδινές περιοχές.  

Σημειώνεται πως ο έλεγχος των επιφανειακών απορροών στα ανάντη τμήματα των 
υδρογεωλογικών λεκανών με κατάλληλες παρεμβάσεις, πολύ μικρότερης κλίμακας 
και κόστους σε σχέση με τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα που απαιτούνται στο 
πεδινό τμήμα, θα περιόριζε σε σημαντικό βαθμό τον αιφνίδιο χαρακτήρα των 
πλημμυρών με τα συνήθως καταστρεπτικά αποτελέσματα. 

Ο έλεγχος της ροής του νερού, θα είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση της διαβρωτικής 
του ενέργειας και την μεταφορά μικρότερου όγκου φερτών υλικών στα κατάντη, ενώ 
θα επέτρεπε τον σχεδιασμό ηπιότερων και οικονομικότερων αντιπλημμυρικών 
έργων στην πεδινή ζώνη. 

Στις προτεινόμενες ερευνητικές εργασίες περιλαμβάνεται η μελέτη των φυσικών 
χαρακτηριστικών των υδρογεωλογικών λεκανών (κλίμα, γεωμορφολογία, κ.λ.π), 
καθώς και των επιμέρους γεωλογικών συνθηκών που χαρακτηρίζουν τις υπό μελέτη 
υδρολογικές λεκάνες (τεχνικογεωλογικό πλαίσιο, υδρογεωλογικός χαρακτήρας των 
σχηματισμών, κ.λ.π).  

Παράλληλα, θα εντοπιστούν και οι διαχρονικές ανθρωπογενείς παρεμβάσεις 
(επέκταση οικιστικού ιστού, τεχνικά έργα υποδομών, επεμβάσεις στις κοίτες των 
ρεμάτων, πυρκαγιές κλπ), και θα ερμηνευτεί ο τρόπος και ο βαθμός επίδρασής τους 
στο γεωλογικό περιβάλλον.  

Αναλυτικότερα, για τις υπό μελέτη υδρογεωλογικές λεκάνες θα πραγματοποιηθούν 
τα εξής: 

1. Έρευνα και καταγραφή όλων των διαθέσιμων βιβλιογραφικών δεδομένων 
που άπτονται του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου της παρούσας 
πρότασης.  
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα αναζητηθούν στοιχεία σχετικά με παλαιότερα 
πλημμυρικά φαινόμενα, πυρκαγιές, βροχομετρικά δεδομένα, διαχρονικές 
αποτυπώσεις του υδρογραφικού δικτύου, καταγραφή υφιστάμενων 
αντιπλημμυρικών έργων, μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων, κ.λ.π. 

2. Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:25.000 για τον ακριβή προσδιορισμό 
της γεωλογικής – γεωτεκτονικής δομής. 

3. Σύνταξη επί μέρους θεματικών χαρτών κλίμακας 1:25.000, όπως 
υδρογεωλογικός, υδρολιθολογικός, τεχνικογεωλογικός, κλίσεων, 
προσανατολισμού κλιτύων, κ.λ.π.   

4. Αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής (Συστήματα Παρατήρησης Γης) για την 
καταγραφή και παρακολούθηση, κατ’ ελάχιστον στη διάρκεια της τελευταίας 
τριαντακονταετίας, των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε συνδυασμό με τις 
ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού της 
Μάνδρας. 
Χαρτογραφική αποτύπωση σε κατάλληλη κλίμακα των διαχρονικών 
μεταβολών και ερμηνεία αυτών. 
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5. Εκτέλεση γεωφυσικών διασκοπήσεων σε επιλεγμένες θέσεις των δύο 
υπολεκανών απορροής, προκειμένου να προσδιορισθεί το πάχος και το 
εύρος των φερτών αποθέσεων, στοιχεία  που είναι  απαραίτητα για την 
εκτίμηση της παλαιότερης λειτουργίας και δράσης των ρεμάτων. 

6. Συνδυαστική ανάλυση όλων των στοιχείων (βιβλιογραφικά στοιχεία και νέοι 
θεματικοί χάρτες) με σκοπό τον καθορισμό των βέλτιστων παρεμβάσεων, οι 
θέσεις των οποίων θα απεικονιστούν σε παράγωγο χάρτη κατάλληλης 
κλίμακας. 

7. Σύνταξη Τεύχους Τεχνικής Έκθεσης, όπου θα παρουσιάζονται αναλυτικά οι 
εκτελεσθείσες έρευνες και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους με τους 
αντίστοιχους θεματικούς χάρτες, καθώς και τον χάρτη των προτεινόμενων 
παρεμβάσεων.  
 
Το ΙΓΜΕ διαχρονικά έχει σημαντική εμπειρία και διεθνή αναγνώριση στα 

παραπάνω αντικείμενα, ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα 
γεωλογικής έρευνας, και ο επίσημος φορέας στην ελληνική επικράτεια που 
ασχολείται με το αντικείμενο των γεωλογικών χαρτογραφήσεων και εκδίδει 
γεωλογικούς χάρτες, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία σε αυτό το αντικείμενο. 
Επιπλέον αποτελεί  το φορέα που ασχολείται με καταστροφικά φαινόμενα, όπως 
μακροσεισμικά αποτελέσματα σεισμών, κατολισθήσεις, διαβρώσεις εδαφών, και επί 
χρόνια έχει αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις. Στον τομέα της υδρογεωλογίας 
αποτελεί τον φορέα που ασχολείται μεταξύ άλλων με την κατάρτιση ισοζυγίων 
νερού σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης. Επιπλέον έχει εξειδικευμένη Διεύθυνση 
που ασχολείται με τις γεωφυσικές διασκοπήσεις για  πολλές και διαφορετικές 
εφαρμογές. 

Με τη συνεργασία που θα υλοποιηθεί το ΙΓΜΕ θα προσφέρει την 
εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση των επιστημόνων του στην υποστήριξη της 
Περιφέρειας στο σχεδιασμό κατάλληλων έργων στα ανάντη τμήματα των λεκανών 
απορροής ώστε να περιορίσει στο μέλλον τις έντονες υδροπαροχές και 
στερεοπαροχές και να κάνει πιο αποτελεσματικά τα αντιπλημμυρικά έργα που 
σχεδιάζει η περιφέρεια. Η έρευνα που θα διεξαχθεί θα παράγει ολοκληρωμένη και 
σε βάθος μελέτη όλων των παραμέτρων που επιδρούν στην εκδήλωση πλημμυρών 
και των επιπτώσεων τους με λεπτομέρεια που ξεπερνά τις απαιτήσεις της διεθνούς 
οδηγίας (2007/60/ΕΚ). Θα βασιστεί δε, σε σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες για 
την αξιολόγηση γεωλογικών, τεχνικογεωλογικών και υδρογεωλογικών παραμέτρων 
για την εκτίμηση της επικινδυνότητας πλημμύρας της περιοχής και θα αποσκοπεί 
στη διαμόρφωση πρότασης για τη δέσμη των μέτρων που θα λειτουργήσουν με το 
βέλτιστο τρόπο στη μείωση του κινδύνου στο μέλλον.  

Τέλος, όπως περιγράφεται και στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/29-12-2016 αρ. απόφασης 109290/39629, μεταξύ 
άλλων προβλέπεται άσκηση αρμοδιοτήτων ως αποστολή για το σχεδιασμό, 
προγραμματισμό, μελέτη, εκτέλεση και παραλαβή δικτύων ομβρίων, οριοθέτηση- 
διευθέτηση των υδατορεμάτων και όλων των εν γένει των έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας σε συνεργασία με του Δήμους το ΥΠΟΜΕΔΙ και λοιπούς φορείς 
σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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Περιοχή εκπόνησης το ερευνητικού έργου είναι η ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας 
Αττικής.  
 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με την ερευνητική 
πρόταση στο ποσό των 41.800,40€, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο 
Φ.Π.Α.  που αναλογεί.  

Αναλυτικά: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 
Α. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΙΓΜΕ 

Δαπάνες ημερήσιας αποζημίωσης 
προσωπικού 340 ανθρωπο-ημερών με 
αυθημερόν επιστροφή 

3.400,00 

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Συνεργάτες με Σύμβαση Ορισμένου 
Χρόνου. Τρεις συνεργάτες για διάστημα 
2 μηνών έκαστος. 

10.680,00 

Γ. ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΚΡΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Καύσιμα, Διόδια, λιπαντικά αυτοκινήτων 
για τις μετακινήσεις του επιστημονικού 
προσωπικού 

5.530,00 

Δ. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 

Δαπάνες προμήθειας δορυφορικών 
εικόνων, αεροφωτογραφιών, υλικών 
οργάνων και λοιπών αναλωσίμων και 
εκτυπώσεων 

12.500,00 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ / ΔΟΚΙΜΕΣ / 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ 

Διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων 
/δοκιμών σε εδαφικά και βραχώδη 
δείγματα 

1.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 33.710,00 
ΦΠΑ (24%) 8.090,40 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 41.800,40 
 
2.Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 0873. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  
 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 8 (οκτώ) μήνες. 
 
Το Έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί με την παράδοση δύο διακριτών παραδοτέων, 
σε δύο Φάσεις υλοποίησης. 
 
Η έναρξη της χρονικής περιόδου εκπόνησης κάθε Φάσης του ερευνητικού έργου 
δεν απαιτεί την παραλαβή εκ μέρους της ΕΠΕ 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 με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης (Άρθρο 7) . Σε περίπτωση εξωγενών παραγόντων που 
παρεμβάλουν προσκόμματα σε μέρος της υλοποίησης του έργου (πχ απεργίες, 
φυσικές καταστροφές, κλπ) δύναται να μεταβληθούν ορισμένα χρονικά διαστήματα 
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περαίωσης και παράδοσης των παραδοτέων, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και εντός της χρονικής διάρκειας της 
Προγραμματικής Σύμβασης. 

Οι Φάσεις υλοποίησης του Έργου είναι: 
 
Φάση 1: Πρόδρομη έρευνα που θα περιλαμβάνει την οριοθέτηση των λεκανών 
απορροής που επηρεάζουν την οικιστική περιοχή της Μάνδρας και ψηφιακά 
υπόβαθρα για τις εργασίες υπαίθρου. Κατά τη φάση αυτή θα γίνει η προμήθεια των 
απαραίτητων αεροφωτογραφιών που καλύπτουν την περιοχή μελέτης. 
 
Παραδοτέο Φάσης 1: Πρόδρομη Μελέτη Χαρτών εργασιών υπαίθρου και χαρτών 
οριοθέτησης λεκανών απορροής και συλλογής βιβλιογραφικών δεδομένων. 
 
Φάση 2: Το σύνολο του ερευνητικού έργου που περιλαμβάνει η παρούσα Σύμβαση. 
Προτεινόμενα μέτρα και παρεμβάσεις. 
 
Παραδοτέο Φάσης 2: Τελική Έκθεση του Έργου. 
 
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο 
Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 
 
Η διαδικασία τμηματικής παραλαβής του ερευνητικού έργου ολοκληρώνεται εντός 2 
μηνών από την παράδοση του Παραδοτέου της κάθε Φάσης. Στο διάστημα αυτό 
περιλαμβάνονται διατυπώσεις σχολίων, κατευθύνσεων και τροποποιήσεων που 
ενδεχομένως να ζητηθούν από την ΕΠΕ. 
Οι βεβαιώσεις εκτέλεσης της έρευνας και η παραλαβή όλων των Παραδοτέων 
διενεργούνται από την ΕΠΕ (Άρθρο 7). 
 
Τα δεδομένα της έρευνας θα παραδοθούν πέραν της έντυπης μορφής (5 αντίτυπα) 
και σε ψηφιακή μορφή (shapefiles) όπου κάθε οντότητα θα αποτελεί ξεχωριστό 
shapefile ή feature class εντός της γεωβάσης. Η παράδοση της ψηφιακής μορφής 
θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια τεκμηρίωση της γεωβάσης, όσο και από 
μεταδεδομένα σύμφωνα με την οδηγία 2007/2/ΕΚ INSPIRE. 
 
Μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την παράδοση του 
τελικού παραδοτέου από το ΙΓΜΕ και χωρίς να έχει προβληθεί από την  Περιφέρεια 
Αττικής οποιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση ως προς το παρασχεθέν έργο, το έργο 
θεωρείται αποπερατωμένο.  
 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
   Α.  Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει : 
 

 Τη χρηματοδότηση του έργου, και μέχρι του ποσού των 41.800,40 ευρώ  
(συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.) . 

 Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του 
άρθρου 7. 

 Την παροχή προς την ερευνητική ομάδα του ΙΓΜΕ όλων των στοιχείων που 
διαθέτει και θα ζητηθούν για την εκπόνηση μιας εμπεριστατωμένης έρευνας. 
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 Τη διάθεση επιστημονικού και υποστηρικτικού προσωπικού για τη διάθεση 
των δεδομένων και για κάθε δυνατή διευκόλυνση της έρευνας. 

 Τον ορισμό της ΕΠΕ του άρθρου 8.  
 

  Β.   Το ΙΓΜΕ αναλαμβάνει: 
 
 Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  
 Την εκπόνηση της παρούσας έρευνας όπως αναφέρεται στην πρόταση. 
 Τη μέριμνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω της 

Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής ενός 
(1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης προς ενημέρωση της. 

 Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία 
υλοποίησης του  έργου  

 
Με την παραλαβή των τελικών παραδοτέων θα συνταχθεί πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής και από την υπογραφή αυτού η παρούσα σύμβαση λύεται και δεν έχει 
ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση το ΙΓΜΕ έναντι της Περιφέρειας Αττικής. 

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η αμοιβή του ΙΓΜΕ για την παρούσα σύμβαση ορίζεται στο ποσό των 41.800,40 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Το ποσό αυτό αφορά το σύνολο των δαπανών 
για την εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και δεν επιτρέπεται 
οποιαδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο αύξηση του ανωτέρω ποσού εκ μέρους του 
ΙΓΜΕ.  
Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί στο ΙΓΜΕ σε δύο δόσεις ως ακολούθως:  
Παραλαβή Α’ Φάσης :  
20% με την παραλαβή του Παραδοτέου της Α’ φάσης (Πρόδρομη Έκθεση) – Το 
Παραδοτέου της Α’ φάσης θα παραδοθεί ένα (1) μήνα μετά την έναρξη του έργου 
 
Παραλαβή Β’ Φάσης :  
80% με την παραλαβή του Παραδοτέου  της Β’ φάσης (Τελική Έκθεση) – Η Τελική 
Έκθεση θα παραδοθεί σε τρεις  (3) μήνες μετά την έναρξη της Β’ φάσης του έργου 

 
Το ΙΓΜΕ 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 τη δαπάνη 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 ΙΓΜΕ 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. 
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 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 ΙΓΜΕ 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.  
Για την εκτέλεση των πληρωμών το ΙΓΜΕ υποχρεούται να καταθέσει στην 
Περιφέρεια Αττικής τα σχετικά παραστατικά συνοδευόμενα από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
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) υπάλληλος της Γενικής 
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας 
Αττικής με τον αναπληρωτή του, υπαλλήλους της αυτής Γενικής Διεύθυνσης γ) ένας 
(1) εκπρόσωπος του ΙΓΜΕ  με τον αναπληρωτή του, ο οποίοι προτείνονται από το 
ΙΓΜΕ. δ) ένας (1) υπάλληλος της Δ/νσης Tεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής με 
τον αναπληρωτή του υπάλληλο της αυτής Δ/νσης. 

 
2. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής 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 αρμοδίως η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής. 
 
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την 
βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης 
 
γ) εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλόμενους για την ανάγκη τροποποίησης 
των όρων της προγραμματικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της 
τροποποίησης αυτής.  
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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 στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής όπως ορίζεται 
ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία 
αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που 
εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του συνόλου των μελών της. Η 
Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των παρόντων μελών της και σε κάθε περίπτωση για κάθε θέμα αυτής 
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 
2690/1999). 
 
7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής πριν από τις τακτικές 
συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την 
πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει. 
 
8. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των 
σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΠΕ) 
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Έρευνας (ΕΠΠΕ) αποτελείται 
από τρία (3) μέλη ως εξής: 
-Τρεις (3) υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής με του 
αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης 
από τη, Περιφέρειας Αττικής. 
Η ΕΠΕ είναι αρμόδια για την παραλαβή και πιστοποίηση όλων των παραδοτέων 
του ερευνητικού έργου συνολικά και εισηγείται για την πληρωμή του. Η ΕΠΠΕ 
υποβάλλει τα πρακτικά της στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης προς ενημέρωση 
και στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται η Βάϊα Κοντογιάννη, Δρ. Πολ. Μηχ. από το 
Γραφείο Γενικού Διευθυντή, με ειδίκευση στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού 
γεωτεχνικών έργων και παρεμβάσεων. 
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 
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φορέα «ΙΓΜΕ», συνεπικουρούμενο από το επιστημονικό προσωπικό της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, με μακροχρόνια και σημαντική εμπειρία: 

 Γαλανάκης Δημήτριος, Δρ Γεωλόγος – Χαρτογράφος, με μακρόχρονη 
εμπειρία στη γεωλογική χαρτογράφηση 

 Γεωργίου Χαράλαμπος, M.Sc. Γεωλόγος - Χαρτογράφος, Υ.Δ. ΕΜΠ, 
μακρόχρονη εμπειρία στη γεωλογική χαρτογράφηση  

 Στεφούλη Μαριάνθη, Δρ Γεωλόγος – ειδίκευση και μακρόχρονη εμπειρία 
στην ανάλυση δορυφορικών εικόνων 

 Κωνσταντοπούλου Γαρυφαλλιά, Δρ Γεωλόγος - Τεχνικός Γεωλόγος, 
μακρόχρονη εμπειρία σε κοιτασματολογικές και τεχνικογεωλογικές μελέτες 

 Μπέλλας Μιχαήλ, M.Sc. Γεωλόγος - Τεχνικός Γεωλόγος, μακρόχρονη 
εμπειρία σε τεχνικογεωλογικές μελέτες 

 Ζόραπας Βασίλειος, M.Sc. Γεωλόγος – Υδρογεωλόγος, ειδίκευση σε 
υδρολογικές μελέτες λεκανών απορροής 

 Σαμπατακάκης Παναγιώτης, Δρ Γεωλόγος -  Υδρογεωλόγος, μακρόχρονη 
εμπειρία σε υδρολογικές έρευνες 

 Κάρμης Πέτρος, Δρ Γεωφυσικός, Δ/ντης Γεωφυσικής ΙΓΜΕ, μακρόχρονη 
εμπειρία σε γεωφυσικές διασκοπίσεις και μελέτες 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Δρ Ηλεκτρ. Μηχανικός, Δ/ντης Πληροφορικής 
ΙΓΜΕ, ειδίκευση σε θέματα Πληροφορικής – GIS. 

 
ΑΡΘΡΟ 10: 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- ΙΓΜΕ και τα ονόματα των 
ερευνητών, καθώς και η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής και ο λογότυπός της. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της 

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. 

2. Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της 
σύμβασης δεν επιτρέπονται. 
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ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 
1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.  
2. 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. 

3. Αν η Σύμβαση καταγγελθεί αναιτίως από την Περιφέρεια Αττικής, η αρμόδια 
υπηρεσία θα αποτιμήσει τη δαπάνη που αντιστοιχεί στο τμήμα της έργου που 
έχει ήδη εκπονηθεί.  

4. Το ΙΓΜΕ 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. Η καταγγελία γίνεται 
εγγράφως. 

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

6. 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.  

 
ΑΡΘΡΟ 13 :  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
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 
Δικαστήρια των Αθηνών. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 : 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 ΙΓΜΕ   
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΣ» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΓΜΕ 
για το έργο: "Ολοκληρωμένη γεωλογική έρευνα για τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου στην 
ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής – μέτρα πρόληψης και περιορισμού των πλημμυρικών 

φαινομένων" 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Πρόδρομη έρευνα που θα περιλαμβάνει την οριοθέτηση των λεκανών απορροής που 
επηρεάζουν την οικιστική περιοχή της Μάνδρας και ψηφιακά υπόβαθρα για τις εργασίες 
υπαίθρου (Φάση 1).   

        
      

Παραλαβή Φάσης 1   
        

      

Το σύνολο του ερευνητικού έργου που περιλαμβάνει η παρούσα Σύμβαση (Φαση 2).    
        

      

Παραλαβή Φάσης 2       
        

  

Αποπληρωμή του Έργου               
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Β) Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, τον Περιφερειακό 
Σύμβουλο κ. Φαρμάκη Ταξιάρχη ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του 
την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Παππά Παναγιώτα και τον Περιφερειακό Σύμβουλο 
κ. Δανάκο Χριστόφορο ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Περιφερειακή 
Σύμβουλο κ. Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη. 
                                                                                        

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Γλ. 
Τζήμερος, Κ. Ψαραδέλης. 
 
Λευκό δήλωσε η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Φ. Νικολιδάκη. 
 
Λευκό ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δήλωσαν οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, Ν. 
Αδαμόπουλος, Α. Βασιλάκη, Π. Καμάρας, Α. Μαντάς, Ζ. Ράικου. 
 

 
 

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

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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