
 1 

 
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. 225/2018 

Σήμερα 30/8/2018 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. 163218/24-8-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
24-8-2018 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 15ο Η.Δ. 

Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  για 
την εκπόνηση έρευνας με τίτλο: «Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας με 
εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων 
προσομοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη 
περιοχή των Δήμων Δραπετσώνας-Κερατσινίου και Ελευσίνας» συνολικού 
προϋπολογισμού 315.952,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα 
πέντε (75) παρόντων επί του συνόλου των εκατό (100) Περιφερειακών Συμβούλων, 
λόγω μη αναπλήρωσης της αποβιώσασας Περιφερειακής Συμβούλου Ελένης
Τσίτσου-Αστρινάκη (άρθρο 10 παρ.3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011). 
 
Οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
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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. 
 
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, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, 
Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου 
Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, 
Βρύνα Φωτεινή, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός 
Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου 
Ελένη, 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, 
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, 
Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη 
Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Παππά Παναγιώτα, 
Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός 
Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, 
Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Φαρμάκης Ταξιάρχης, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη 
Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, 
Γούλας Απόστολος, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, 
Κορομάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος 
Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πάντζας Σπυρίδων, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, 
Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Τζίβα Αιμιλία, Τσαβαλιά 
Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, 
Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
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Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο 
στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Γαβρίλη, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 162526/23-8-2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί 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 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει. 

2. Τη  με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής». 

3. 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. 

4. 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 

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

6. 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 

7. 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 Προεδρικό Διάταγμα 71/1987, και ιδίως το άρθρο 3, με βάση το οποίο σκοπός 
του ΕΚΕΦΕ «Δ» είναι «Η ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 
στους τομείς της φυσικής, χημείας, βιολογικών επιστημών, επιστήμης υλικών, 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας, πυρηνικής τεχνολογίας και πληροφορικής. Επίσης η 
παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών και η παραγωγή ειδικών τεχνολογικών 
προϊόντων στα πλαίσια των παραπάνω δραστηριοτήτων» 

2. Το υπ΄αρίθμ 132756/5-7-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής 
Αλλαγής περί αναγκαιότητας εκπόνησης του συγκεκριμένου ερευνητικού 
προγράμματος. 
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3. Την από  3/8/2018 τελική πρόταση έργου του Εθνικού Κέντρο Έρευνας Φυσικών 
Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  καλούμενο εφεξής «ΕΚΕΦΕ «Δ»». 
4. Την με αρ. πρωτ. 015/2018-2202/19-7-2018 βεβαίωση του ΕΚΕΦΕ «Δ» περί 
άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ποσοστό μικρότερο του 20% της 
συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. 
5. Την με αριθμό 423/2017 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους  
2018 και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής το 
ανωτέρω έργο (ΑΔΑ ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) 
6. Την με αριθμό 425/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής έτους 2018 και 
προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του έργου με ΚΑΕ 9762.07.043 (ΑΔΑ 
6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) 
7. Την με αριθμό 179/2018 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής του έτους  2018 (ΑΔΑ 6Κ5Α7Λ7-ΕΨ7). 
8. Την με αριθμό 181/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής 
έτους 2018 (ΑΔΑ 6ΥΖΠ7Λ7-Λ0Φ). 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων 
μερών για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο: «Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας 
με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων 
προσομοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη 
περιοχή των Δήμων Δραπετσώνας-Κερατσινίου και Ελευσίνας» με χρηματοδότηση της 
Περιφέρειας Αττικής. 

 
Περιοχή εκπόνησης το ερευνητικού έργου είναι ο Δήμος Δραπετσώνας-Κερατσινίου 
και ο Δήμος Ελευσίνας.  
 
Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ολοκληρωμένη επιστημονική διερεύνηση για να 
εξακριβωθούν τα αίτια σχετικά με έντονες δυσάρεστες οσμές που εμφανίζονται σε 
συγκεκριμένη περιοχή του Πειραιά (Δραπετσώνα – Κερατσίνι) και της Ελευσίνας. Το 
πρόβλημα μη εντοπισμού της προέλευσης των οσμών παραμένει, παρόλο που 
διενεργήθηκαν έλεγχοι σε δραστηριότητες που ενδεχόμενα να σχετίζονταν με αυτό από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.  Καθώς οι οσμηρές ενώσεις μπορεί να προέρχονται από ένα μεγάλο φάσμα 
χημικών ενώσεων και παραγόντων, ο προσδιορισμός της σύστασής τους και η 
ταυτοποίηση της πηγής τους συνιστούν ιδιαίτερα εξειδικευμένο αντικείμενο.  Το ΕΠΕΡ 
του ΕΚΕΦΕ «Δ» θα εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό σχέδιο μελέτης και 
παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας των 2 περιοχών συνδυάζοντας 
εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις με χρήση υπολογιστικών μοντέλων με απώτερο 
σκοπό τον εντοπισμό των πιθανών πηγών προέλευσης των οσμηρών χημικών 
παραγόντων.   
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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. 

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

 
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 9762.07.043. 
και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με την ερευνητική πρόταση στο 
ποσό των 315.952,00€, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.  που αναλογεί.  
Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης θεωρήθηκε ως προς τους νομικούς όρους 
από το Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων ΠΕ Πειραιά και 
Νήσων, Περιφέρειας Αττικής. 
 
Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι έπεται και προσυμβατικός έλεγχος 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
 

Εισηγούμαστε 
 

Α) Την έγκριση σύναψης και των όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών 
Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  για την για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο: 
«Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών 
αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης διασποράς ρύπων και 
συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Δραπετσώνας-
Κερατσινίου και Ελευσίνας» συνολικού προϋπολογισμού 315.952,00€ 
(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 σύναψη και τους όρους του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης, 

μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών 
Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο: «Παρακολούθηση 
ποιότητας ατμόσφαιρας με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση 
υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών 
ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Δραπετσώνας-Κερατσινίου και 
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Ελευσίνας», συνολικού προϋπολογισμού 315.952,00€ (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» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού), που 
εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την 
Περιφερειάρχη Αττικής Ειρήνη Δούρου. 

  2. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  που 
εδρεύει Αγ. Παρασκευή, Νεαπολέως 27 με ΑΦΜ 090085651, ΔΟΥ Χολαργού, το 
οποίο ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 71/1987, εκπροσωπούμενο νομίμως 
από τον Δρ. Γ. Νούνεση ΦΕΚ 58/ΥΟΔΔ/8-2-2017, καλούμενο εφεξής «ΕΚΕΦΕ 
«Δ»». 

 
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 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει. 

2. Της με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφασης 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής». 

3. 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. 

4. 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 

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

6. 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 

7. 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 Προεδρικό Διάταγμα 71/1987, και ιδίως το άρθρο 3, με βάση το οποίο σκοπός 
του ΕΚΕΦΕ «Δ» είναι «Η ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στους 
τομείς της φυσικής, χημείας, βιολογικών επιστημών, επιστήμης υλικών, ηλεκτρονικής 
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τεχνολογίας, πυρηνικής τεχνολογίας και πληροφορικής. Επίσης η παροχή 
τεχνολογικών υπηρεσιών και η παραγωγή ειδικών τεχνολογικών προϊόντων στα 
πλαίσια των παραπάνω δραστηριοτήτων». 

2. Το υπ΄αρίθμ 132756/5-7-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής 
Αλλαγής περί αναγκαιότητας εκπόνησης του συγκεκριμένου ερευνητικού 
προγράμματος. 
3. Την από  3/8/2018 τελική πρόταση έργου του ΕΚΕΦΕ «Δ». 
4. Την με αρ. πρωτ. 015/2018-2202/19-7-2018 βεβαίωση του ΕΚΕΦΕ «Δ» περί 
άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ποσοστό μικρότερο του 20% της 
συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. 
5. Την με αριθμό 423/2017 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του 
έτους  2018 και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής το ανωτέρω έργο (ΑΔΑ ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) 
6. Την με αριθμό 425/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής έτους 2018 και 
προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του έργου με ΚΑΕ 9762.07.043 (ΑΔΑ 
6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) 
7. Την με αριθμό 179/2018 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής του έτους  2018 (ΑΔΑ 6Κ5Α7Λ7-ΕΨ7). 
8. Την με αριθμό 181/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής 
έτους 2018 (ΑΔΑ 6ΥΖΠ7Λ7-Λ0Φ). 
9. Την με αριθμό. ……………………..  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΕΚΕΦΕ «Δ»   με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ .)  
10. Την με αριθμό.     …………………...  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με 

την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ) 
11. Την με αρ. πρωτ. ………………….. (ΑΔΑ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

Περιφέρειας Αττικής. 
12. Την με αριθμό …………… Απόφαση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  
 
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

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

1. Σκοπός 
 
Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ολοκληρωμένη επιστημονική διερεύνηση για να 
εξακριβωθούν τα αίτια σχετικά με έντονες δυσάρεστες οσμές που εμφανίζονται σε 
συγκεκριμένη περιοχή του Πειραιά (Δραπετσώνα – Κερατσίνι) και της Ελευσίνας. Το 
πρόβλημα μη εντοπισμού της προέλευσης των οσμών παραμένει, παρόλο που 
διενεργήθηκαν έλεγχοι σε δραστηριότητες που ενδεχόμενα να σχετίζονταν με αυτό 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Καθώς οι οσμηρές ενώσεις μπορεί να προέρχονται 
από ένα μεγάλο φάσμα χημικών ενώσεων και παραγόντων, ο προσδιορισμός της 
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σύστασής τους και η ταυτοποίηση της πηγής τους συνιστούν ιδιαίτερα εξειδικευμένο 
αντικείμενο.  Το ΕΠΕΡ του ΕΚΕΦΕ «Δ» θα εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό 
σχέδιο μελέτης και παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας των 2 περιοχών 
συνδυάζοντας εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις με χρήση υπολογιστικών μοντέλων με 
απώτερο σκοπό τον εντοπισμό των πιθανών πηγών προέλευσης των οσμηρών 
χημικών παραγόντων.   
 

2. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης  
 
Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων 
μερών για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο: «Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας 
με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων 
προσομοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη 
περιοχή των Δήμων Δραπετσώνας-Κερατσινίου και Ελευσίνας» 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 που πραγματοποιήθηκε με επιτόπου μετάβαση 
ομάδας ειδικών επιστημόνων του ΕΚΕΦΕ «Δ» στην ευρύτερη περιοχή της 
Δραπετσώνας, διαπιστώθηκε ότι η πιθανότερη αίτια των φαινομένων δυσάρεστων 
οσμών αποτελούν οι έντονες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα 
στην περιοχή και κυρίως στην παράκτια ζώνη.  

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου και των αρνητικών επιπτώσεων στο μέλλον είναι 
απαραίτητο να πραγματοποιηθεί λεπτομερής μελέτη των παραμέτρων που 
επηρεάζουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην περιοχή με σκοπό τον εντοπισμό των 
πηγών που προκαλούν την όχληση μέσω των χημικών (αερίων, σωματιδιακών) 
αποτυπωμάτων τους. 

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

3. Περιεχόμενο του έργου 

ΔΡΑΣΗ 1 (Δ.1)  
Επιλογή 3 σημείων δειγματοληψίας (2 + 1 σημείο αναφοράς) σε κάθε Δήμο 
παρακολούθησης και εργασίες εγκατάστασης μετρητικού εξοπλισμού.  
Τα σημεία θα επιλεγούν έχοντας υπόψη: 
i) τη χωροθέτηση των οικισμών πλησίον της παράκτιας ζώνης στην οποία 
δραστηριοποιούνται βιομηχανικές μονάδες και πραγματοποιούνται ρυπογόνες 
δραστηριότητες  
ii) τη χωροθέτηση περιοχών στις οποίες έχουν γίνει καταγραφές παραπόνων από τους 
κατοίκους προς τη δημοτική αρχή για έντονες οσμές.  
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iii) τη μετεωρολογία της περιοχής. Δεδομένα θα συλλεχθούν από τον πλησιέστερο 
μετεωρολογικό σταθμό αλλά και από μετεωρολογικούς αισθητήρες που θα 
εγκατασταθούν στην περιοχή από το ΕΚΕΦΕ «Δ» 
iv) θεωρητικούς υπολογισμούς διασποράς του πλούμιου από τις απολήξεις 
καμιναερίων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις που γειτνιάζουν με την υπό μελέτη 
περιοχή. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την τεχνική οδηγία (German Technichal 
Instruction on Air Emissions;TA -Luft) το πλούμιο που εξάγεται από την καμινάδα είναι 
στην πραγματικότητα ένας κύκλος ο οποίος καθορίζεται από το ύψος της καμινάδας 
πολλαπλασιαζόμενο με το 50. Το σημείο στην επιφάνεια του εδάφους στο οποίο 
καταγράφεται η μέγιστη συγκέντρωση  βρίσκεται συνήθως μέσα σε αυτό τον κύκλο)  
v) Το σημείο αναφοράς θα είναι απομακρυσμένο και δεν θα υπάρχει αναφορά 
δυσοσμίας 
 
ΔΡΑΣΗ 2 (Δ.2) 
Θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες μετρήσεις ανά Δήμο: 
 
1. Εξειδικευμένες αναλύσεις Οσμηρών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ) 
σε δείγματα ατμοσφαιρικού αέρα από τα παραπάνω επιλεγμένα σημεία της αστικής 
περιοχής των υπό μελέτη δήμων. Οι αναλύσεις θα γίνουν με σύστημα Θερμικής 
Εκρόφησης-Αέριου Χρωματογράφου-Φασματόμετρου Μάζας. Η συλλογή των 
δειγμάτων θα γίνεται στο πεδίο με ειδικά μεταλλικά σωληνάρια δειγματοληψίας 
(sorbent tubes) που φέρουν κατάλληλο προσροφητικό υλικό και θα ακολουθεί 
ανάλυσή τους στο εργαστήριο. Κατά την επεξεργασία των μετρήσεων θα 
ταυτοποιούνται οι ΠΟΕ που έχουν ανιχνευτεί και θα ακολουθεί ποσοτικός 
προσδιορισμός ορισμένων ΠΟΕ που θα επιλεχθούν με βάση την οσμή ή την 
τοξικότητα τους.  
Δείγματα για αναλύσεις ΠΟΕ θα ληφθούν για 60 μέρες που θα κατανεμηθούν στην 
περίοδο εμφάνισης του φαινομένου (Νοέμβριος-Μάιος). Ανά ημέρα δειγματοληψίας θα 
λαμβάνονται και αναλύονται 2 δείγματα από τα προεπιλεγμένα σημεία των υπό μελέτη 
αστικών περιοχών καθώς και από το σημείο αναφοράς στο οποίο δεν έχει αναφερθεί 
συμβάν δυσοσμίας.  
 Συνολικά αναμένεται η συλλογή 360 δειγμάτων /Δήμο για ανάλυση ΠΟΕ. 
 
2. Σωματιδιακή ύλη (Ρ2.5) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ12341:2014. Η 
δειγματοληψία είναι εικοσιτετράωρη (1 δείγμα ημερησίως). Θα λαμβάνονται δείγματα 
για 60 ημέρες.  
Συνολικά υπολογίζονται κατ’ ελάχιστο 180 δείγματα/Δήμο ΡΜ2.5  
 
3. Στα παραπάνω δείγματα ΡΜ2.5 θα πραγματοποιηθεί χημική ανάλυση για 
τον προσδιορισμό της χημικής τους σύστασης σε: 
i) ιόντα (νιτρικά, θειικά, φωσφορικά, χλωρικά, αμμωνίου, καλίου, νατρίου) σε 
επιλεγμένα δείγματα. Οι αναλύσεις θα πραγματοποιηθούν με χρήση ιοντικής 
χρωματογραφίας (IC-1100) σύμφωνα με την διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ μέθοδο 
που ανέπτυξε και εφαρμόζει το ΕΠΕΡ/ΕΚΕΦΕ «Δ» 
ii) οργανικό/στοιχειακό άνθρακα (OC/EC) σε επιλεγμένα δείγματα. Οι αναλύσεις 
θα πραγματοποιηθούν με τον οπτικό/θερμικό αναλυτή σύμφωνα με το πρότυπο 
EN16909:2015 που εφαρμόζει το ΕΠΕΡ/ΕΚΕΦΕ «Δ» 
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iii) Πολυαρωματικούς υδρογονανθράκες (PAHs) σε επιλεγμένα δείγματα. Οι 
αναλύσεις θα πραγματοποιηθούν με χρήση αέριου χρωματογράφου/φασματογράφου 
μάζας (Agilent GC-MS) σύμφωνα με την διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ μέθοδο που 
εφαρμόζει το ΕΠΕΡ/ΕΚΕΦΕ «Δ» και ακολουθεί το Ευρωπαϊκό πρότυπο 
ΕΝ12884:2000 
iv) Διοξίνες/PCBs σε επιλεγμένα δείγματα. Οι αναλύσεις θα πραγματοποιηθούν με 
χρήση αέριου χρωματογράφου/φασματογράφου μάζας High Resolution GC/MS 
σύμφωνα με την διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ μέθοδο που εφαρμόζει το 
ΕΦΑΜΑΔ/ΕΚΕΦΕ «Δ» και ακολουθεί το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1948-4:2010 
v) Βαρέα μέταλλα σε επιλεγμένα δείγματα. Οι αναλύσεις θα πραγματοποιηθούν με 
χρήση X-ray fluorescence (XRF) με την διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ μέθοδο που 
ανέπτυξε και  εφαρμόζει το ΕΡΠ/ΕΚΕΦΕ «Δ»  
4. Διοξείδιο του Θείου (SO2)  
5. Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) 
6. Οξείδια του Αζώτου (ΝOx) 
Η δειγματοληψία των τριών παραπάνω ανόργανων χημικών παραμέτρων θα γίνει με 
χρήση παθητικών δειγματοληπτών σύμφωνα με το πρότυπο EN 13528-2:2002 
(Ambient air quality. Diffusive samplers for the determination of concentrations of 
gases and vapours. Requirements and test methods. Specific requirements and test 
methods) και η διάρκεια της είναι 10ημερη.  
Συνολικά αναμένεται η συλλογή 30 δειγμάτων/ρύπο/Δήμο. 
 
Συγκεντρωτικά το είδος και ο αριθμός των παραπάνω μετρήσεων/Δήμο 
παρουσιάζονται στον πίν. 1. 
 

Πίνακας 1.  Αέρας (διάχυτα) 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

 
Αριθμός 

Μετρήσεων 
 

Πτητικές Οργανικές 
Ενώσεις (ΠΟΕ) 

360 

Αιωρούμενα σωματίδια 
(ΡΜ2.5) 

180 

Πολυαρωματικοί 
υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) 

90 

Βαρέα μέταλλα  
(Pb, Cd, As, Ni, Hg, Cu, Zn) 

90 

Διοξίνες & 
Πολυχλωριομένα 
διφαινύλια (PCBs) 

10 

Οργανικός/Στοιχειακός 
άνθρακας (OC/EC) 

90 

Ιόντα  90 
Διοξείδιο του θείου (SO2) 30 
Οξείδια του αζώτου (NOx)  30 
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Μονοξείδιο του άνθρακα 
(CO) 

30 

 
ΔΡΑΣΗ 3 (Δ.3)  
Ανίχνευση και εκτίμηση της συνεισφοράς πηγών. 
Τα δεδομένα από την χημική ανάλυση των δειγμάτων αιωρούμενων σωματιδίων (βλ. 
προηγούμενη παράγραφο), θα εισαχθούν σε στατιστικό μοντέλο αποδέκτη (receptor 
model) με σκοπό την ανίχνευση πηγών αέριας ρύπανσης και την εκτίμηση της 
συνεισφοράς τους στην υπό μελέτη περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί το μοντέλο PMF (Positive Matrix Factorization) με σκοπό τον 
καταμερισμό της συνεισφοράς σε μικροσωματιδιακούς ρύπους των φυσικών και 
ανθρωπογενών πηγών έκλυσης. 
Τα μοντέλο της PMF θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα από μετρήσεις συγκέντρωσης 
των ρύπων και με μερικώς ή ολικώς γνωστά τα προφίλ των πιθανών πηγών, εκτιμούν 
τη συνεισφορά τους. Η λύση της PMF έγκειται στον ακριβή προσδιορισμό της 
αβεβαιότητας κάθε τιμής δεδομένων που εισάγεται. Συγκεκριμένα, τα βήματα που θα 
ακολουθηθούν για την εφαρμογή του μοντέλου είναι: 

i. εισαγωγή των δεδομένων χημικής σύστασης των αιωρούμενων σωματιδίων 
(καθώς και των τιμών της αβεβαιότητας μέτρησης) στο υπολογιστικό εργαλείο 

ii. εκτίμηση του αριθμού των παραγόντων που διαμορφώνουν την μαθηματική 
λύση του μοντέλου 

iii. ταυτοποίηση των παραγόντων με πιθανές πηγές αέριας ρύπανσης βάσει 
αναφορών της διεθνούς βιβλιογραφίας  

iv. έλεγχος της ευστάθειας και φυσικής σημασίας της λύσης  
 
ΔΡΑΣΗ 4 (Δ.4) 
Υπολογισμός διασποράς αέριων ρύπων από βιομηχανική μονάδα υπό 
διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες. 
Στα πλαίσια υλοποίησης του Π.Ε.4 θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό προσομοίωσης 
μετεωρολογίας και διασποράς αερίων ρύπων (WRF, HYSPLIT). Προϋπόθεση 
υλοποίησης του Π.Ε 4 είναι η παροχή πληροφοριών από την περιφέρεια σε 
στοιχεία που αφορούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας, στις τιμές των 
εκπομπών των καυσαερίων και γενικά στις πληροφορίες για τη θέση, τη 
λειτουργία και το καύσιμο της βιομηχανίας. Τα απαιτούμενα μετεωρολογικά 
δεδομένα θα ανακτηθούν από τον μελετητή για την περίοδο των μετρήσεων και τα 
απαραίτητα μετεωρολογικά πεδία για το μοντέλο διασποράς, θα υπολογιστούν με το 
μετεωρολογικό μοντέλο Weather Research Forecast (WRF). Η τοπογραφία των 
περιοχών θα εξαχθεί από Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών του μελετητή. Η 
αριθμητική μελέτη διασποράς των ρύπων θα πραγματοποιηθεί με το μοντέλο 
HYSPLIT (Air Resources Laboratory’s HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated 
Trajectory), το οποίο αποτελεί την τελευταία έκδοση ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
υπολογισμού τόσο απλών μετακινήσεων αέριων μαζών, όσο και πολύπλοκων 
προσομοιώσεων διασποράς και απόθεσης. 
Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων είναι δυνατή από οποιοδήποτε λογισμικό GIS και 
θα αποτυπωθεί με τη δημιουργία χαρτών ισο – συγκεντρώσεων. Οι συγκεντρώσεις 
εδάφους των ρυπαντών που θα υπολογιστούν, θα συγκριθούν με τα ισχύοντα 
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ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας του αέρα (2008/50/EΚ), τα οποία έχουν υιοθετηθεί 
από την Ελληνική νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα υποβάθρου και τους 
δυνητικούς υποδοχείς (κατοικημένες τοποθεσίες) και περιοχές NATURA 2000. 
 
Το ενδιαφέρον  του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για το αντικείμενο του έργου απορρέει 
απευθείας από τον ιδρυτικό σκοπό του και τα αντικείμενα ενδιαφέροντος των 
εργαστηρίων του. Σύμφωνα με το ΠΔ 71/87 σκοπός ίδρυσης του ΕΚΕΦΕ «Δ» είναι η 
ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας καθώς και η παροχή 
τεχνολογικών υπηρεσιών και η παραγωγή ειδικών τεχνολογικών προϊόντων.  
 
Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος  είναι ο εγκυρότερος και μοναδικός φορέας υλοποίησης όλων 
των παραπάνω μελετών στον Ελλαδικό χώρο καθώς συνδυάζει τις εξειδικευμένες 
μετρήσεις και αναλύσεις αέριων ρύπων (υψηλή τεχνογνωσία και μοναδικότητα 
εργαστηριακού εξοπλισμού εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων) με τα υπολογιστικά 
μαθηματικά μοντέλα α) διασποράς αέριων ρύπων και σωματιδιακής ύλης και β) 
εντοπισμού συνεισφοράς πηγών. Μέρος των παραπάνω δραστηριοτήτων 
αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται από τον φορέα. 
Πιο συγκεκριμένα: 
1) Το ΕΠΕΡ/ΕΚΕΦΕ «Δ» είναι το μοναδικό διαπιστευμένο εργαστήριο από το ΕΣΥΔ 

στην Ελλάδα για ανάλυση ιόντων σε σωματιδιακή ύλη (ΡΜ) έχοντας αναπτύξει 
εσωτερική διαπιστευμένη μέθοδο 

2) Το ΕΦΑΜΑΔ/ΕΚΕΦΕ «Δ» είναι το μοναδικό διαπιστευμένο εργαστήριο από το 
ΕΣΥΔ στην Ελλάδα για ανάλυση διοξινών/PCBs ενώ παράλληλα αποτελεί το 
εργαστήριο αναφοράς γα Ελλάδα και Κύπρο 

3) Το ΕΠΕΡ/ΕΚΕΦΕ «Δ» είναι το μοναδικό διαπιστευμένο εργαστήριο από το ΕΣΥΔ 
στην Ελλάδα για ανάλυση πολυαρωματικών υδρογονανθράκων σε σωματιδιακή 
ύλη (ΡΜ) τόσο του ατμοσφαιρικού αέρα όσο και των εκπομπών από σημειακές 
πηγές, βάση Ευρωπαϊκών προτύπων 

4) Το ΕΠΕΡ/ΕΚΕΦΕ «Δ» έχει αναπτύξει και εφαρμόζει μαθηματικά μοντέλα 
διασποράς αέριων ρύπων με μοναδικότητα στο ελλαδικό χώρο καθώς γίνεται 
προσδιορισμός των επικρατέστερων τύπων καιρού ανά περιοχή μελέτης 
χρησιμοποιώντας μετεωρολογικά μοντέλα υψηλής διακριτικής ικανότητας. 

5) Το ΕΚΕΦΕ «Δ» είναι ο μοναδικός φορέας που μπορεί να συνδυάσει και να 
υλοποιήσει στις εγκαταστάσεις του όλα τα περιγραφόμενα πακέτα εργασίας 

6) Μοναδική εμπειρία. Έχει υλοποιήσει αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου και σε ακόμη 
μεγαλύτερη κλίμακα έργα για την ΔΕΣΦΑ, ΑΣΠΡΟΦΟΣ, ECOMED, 
PAPASTRATOS, ILF Beratende Ingenieure GmbH, EXERGIA, ΔΕΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
Αξιοπιστία εργαστηρίων ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 
Το ΕΠΕΡ είναι διαπιστευμένο κατά ΕΝ 17025:2005 από το ΕΣΥΔ (Αριθμός 
Πιστοποιητικού: 446-3). 
Το ΕΦΑΜΑΔ είναι διαπιστευμένο κατά ΕΝ 17025:2005 από το ΕΣΥΔ (Αριθμός 
Πιστοποιητικού: 321). 
Το ΕΡΠ είναι διαπιστευμένο κατά ΕΝ 17025:2005 από το ΕΣΥΔ (Αριθμός 
Πιστοποιητικού: 447-3). 
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Επί πρόσθετα 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.  

Άμεση είναι η συνεισφορά στην κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Αττικής που 
πηγάζουν από υποχρεώσεις - αρμοδιότητες παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων 
σύμφωνα με διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»  
(Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 186/ΣΤ παρ.27 και το άρθρο 210:  

 Άρθρο 186/ΣΤ παρ 27 του Ν. 3852/2010: «…. 27. Η μέριμνα συγκέντρωσης των 
γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες 
δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου 
πληροφορικής για το περιβάλλον…». 

 Άρθρο 210 (Μητροπολιτικές λειτουργίες) παρ. 8 του Ν. 3852/2010: «…Ο 
συντονισμός των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του 
περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο φυσικός αποδέκτης, οι 
προστατευτέοι φυσικοί πόροι, οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες ή οι 
ενδεικνυόμενες λύσεις παρουσιάζουν διαδημοτικό χαρακτήρα... Η εκπόνηση 
στρατηγικών σχεδίων, προγραμμάτων και μελετών για την αντιμετώπιση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου…» 

καθώς και τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής όπως εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθ. 37419/13479/2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 1661 /τ.Β./11-05-2018)]και ειδικότερα το άρθρο 66 αυτού όπου 
κατανέμονται οι ανωτέρω αρμοδιότητες στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής 
Αλλαγής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Περιοχή εκπόνησης το ερευνητικού έργου είναι ο Δήμος Δραπετσώνας-Κερατσινίου 
και ο Δήμος Ελευσίνας.  
 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με την ερευνητική πρόταση 
στο ποσό των 315.952,00€, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.  που 
αναλογεί.  

Αναλυτικά: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

Α. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(έρευνα, συγγραφή 
εκθέσεων, διαχείριση) 
 

Δαπάνες προσωπικού (μόνιμου και με 
σύμβαση) για έρευνα & συγγραφή 
εκθέσεων, διαχείριση προγράμματος 
(περιλαμβάνει δαπάνες για την 
λειτουργία και υποδομές ΕΚΕΦΕ «Δ»). 
Ειδικοί συνεργάτες (εξειδικευμένη 
έρευνα,  και εργαστηριακές αναλύσεις). 

170.000,00€ 

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Περιλαμβάνει τα χημικά αναλώσιμα 
(διαλύτες, αέρια, πρότυπα διαλύματα, 
φίλτρα δειγματοληψίας κ.α). 

40.000,00€ 

Γ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ 

Μετακινήσεις, καύσιμα, ενοικίαση βαν 
δειγματοληψιών, διάχυση επιστημονικών 
αποτελεσμάτων 

10.000,00€ 

Δ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Δαπάνες αγοράς και αναβάθμισης 
εξοπλισμού 

30.000,00€ 

Δ. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ Επισκευές οργάνων κ.α    4.800,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 254.800,00€ 
ΦΠΑ (24%) 61.152,00 € 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 315.952,00€ 

 
2.Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 9762.07.043. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  
 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 24 (εικοσιτέσσερις) μήνες. 
 
Το Έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί με την παράδοση 5 (πέντε) διακριτών 
παραδοτέων, σε 4 (τέσσερις) Δράσεις 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 περαίωσης και παράδοσης των 
παραδοτέων, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
και εντός της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης. 
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Οι Δράσεις υλοποίησης του Έργου είναι: 
 
ΔΡΑΣΗ 1 (Διάρκεια 2 μήνες) 
Παραδοτέο Π.1 

 Μελέτη, Σχεδιασμός και Προκαταρκτικές Εργασίες (π.χ. εντοπισμός και 
καταγραφή των σημείων δειγματοληψίας) για τη διεξαγωγή των μετρήσεων 
ποιότητας ατμόσφαιρας. – Συνοπτική έκθεση έναρξης έργου 

Ημ/νια Παράδοσης: Μήνας 2 
 
ΔΡΑΣΗ 2 (Διάρκεια 10 μήνες) 
Παραδοτέο Π.2  

 Δειγματοληψίες αέρα στα επιλεγμένα σημεία και χημικές αναλύσεις δειγμάτων – 
Συνοπτική Ενδιάμεση Έκθεση αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων 

Ημ/νια Παράδοσης: Μήνας 7 
Παραδοτέο Π.3 

 Δειγματοληψίες αέρα στα επιλεγμένα σημεία και χημικές αναλύσεις δειγμάτων – 
Τελική Έκθεση  αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων 

Ημ/νια Παράδοσης: Μήνας 13 
 
ΔΡΑΣΗ 3 (Διάρκεια 3 μήνες) 
Παραδοτέα Π.4 

 Αποτελέσματα εκτίμησης συνεισφοράς πηγών στην ποιότητα αέρα των υπό 
μελέτη περιοχών  

Ημ/νια Παράδοσης: Μήνας 15 
 
ΔΡΑΣΗ 4 (Διάρκεια 6 μήνες) 
Παραδοτέο Π.5 

 Αποτελέσματα υπολογισμού διασποράς αέριων ρύπων από βιομηχανική 
μονάδα 

Ημ/νια Παράδοσης: Μήνας 18 
 
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 Δράσης. 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 8). 
 
Τα δεδομένα της έρευνας θα παραδοθούν πέραν της έντυπης μορφής (5 αντίτυπα) και 
σε ηλεκτρονική μορφή (CD). 
 
Μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την παράδοση του 
τελικού παραδοτέου από το ΙΓΜΕ και χωρίς να έχει προβληθεί από την  Περιφέρεια 
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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 315.952,00ευρώ  

(συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.) . 
 Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του 

άρθρου 7. 
 Την παροχή προς την ερευνητική ομάδα του ΕΚΕΦΕ «Δ»  όλων των στοιχείων 

που διαθέτει και θα ζητηθούν για την εκπόνηση μιας εμπεριστατωμένης έρευνας. 
 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 ΕΚΕΦΕ «Δ» 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 του ΕΚΕΦΕ «Δ» έναντι της Περιφέρειας Αττικής. 

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή του ΕΚΕΦΕ «Δ» για την παρούσα σύμβαση ορίζεται στο ποσό των 
315.952,00€ (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 ΕΚΕΦΕ «Δ».  
Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί στο ΕΚΕΦΕ «Δ»  σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ δόσεις ως 
ακολούθως:  
 

 Α’ ΔΟΣΗ: 20% με την παραλαβή του Παραδοτέου Π.1 της Δράσης 1. (Μελέτη, 
Σχεδιασμός και Προκαταρκτικές Εργασίες (π.χ. εντοπισμός και καταγραφή των 
σημείων δειγματοληψίας) για τη διεξαγωγή των μετρήσεων ποιότητας 
ατμόσφαιρας. – Συνοπτική έκθεση έναρξης έργου 
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 Β’ ΔΟΣΗ: 30% με την παραλαβή του Παραδοτέου Π.2 της Δράσης 2. 
Δειγματοληψίες αέρα στα επιλεγμένα σημεία και χημικές αναλύσεις δειγμάτων – 
Συνοπτική Ενδιάμεση Έκθεση αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων 

 Γ’ ΔΟΣΗ: 30% με την παραλαβή του Παραδοτέου Π.3 της Δράσης 2. 
Δειγματοληψίες αέρα στα επιλεγμένα σημεία και χημικές αναλύσεις δειγμάτων – 
Τελική Έκθεση  αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων 

 Δ’ ΔΟΣΗ: 20% με την παραλαβή των Παραδοτέων Π.4 & Π.5 των Δράσεων 4 & 
5 αντίστοιχα. Αποτελέσματα εκτίμησης συνεισφοράς πηγών στην ποιότητα 
αέρα των υπό μελέτη περιοχών & Αποτελέσματα υπολογισμού διασποράς 
αέριων ρύπων από βιομηχανική μονάδα 

 
Το ΕΚΕΦΕ «Δ» 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 ΕΚΕΦΕ «Δ» 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. 

 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 ΕΚΕΦΕ «Δ» 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 ΕΚΕΦΕ «Δ» 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 
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(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 ΕΚΕΦΕ «Δ»   με τον αναπληρωτή του, ο οποίοι προτείνονται από το ΕΚΕΦΕ «Δ». 
δ) ένας (1) υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
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 Δ/νσης 
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 στους συμβαλλόμενους για την ανάγκη τροποποίησης των 
όρων της προγραμματικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης 
αυτής.  
 
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 Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 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. 
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8. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών 
πρακτικών εκτελεί υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 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 Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 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 Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται ο Δρ. Θωμάς Μάγγος, Χημικός, Κύριος 
Ερευνητής του ΕΚΕΦΕ «Δ», με ειδίκευση στη Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος. 
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 
« ΕΚΕΦΕ «Δ»», συνεπικουρούμενο από το επιστημονικό προσωπικό της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, με μακροχρόνια και 
σημαντική εμπειρία: 

 Δρ. Λεόντιος Λεοντιάδης, Χημικός, Διευθυντής Έρευνας και Επικεφαλής του 
Εργαστήριου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών του ΕΚΕΦΕ "Δ"  

 Δρ. Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, Φυσικός, Διευθυντής Έρευνας του ΕΚΕΦΕ 
"Δ" με ειδίκευση και μακρόχρονη εμπειρία στη φυσική των σωματιδίων καθώς 
και στη χημική σύσταση αυτών σε βαρέα μέταλλα. 

 Δρ. Δικαία Σαραγά, Φυσικός, με ειδίκευση και μακρόχρονη εμπειρία στην 
ανίχνευση πηγών αιωρούμενων σωματιδίων και ειδικότερα στην εφαρμογή 
μοντέλων αποδέκτη(receptor modeling) 

 Δρ. Κυριακή Μπαϊραχτάρη, Χημικός, με μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη 
και εφαρμογή τεχνικών δειγματοληψίας ατμοσφαιρικών δειγμάτων και χρήση 
αναλυτικών τεχνικών χημικής ανάλυσης για την ταυτοποίηση οργανικών αέριων 
ρυπαντών  

 Δρ. Διαμάντω Βλαχογιάννη, Φυσικός, Κύριος Ερευνητής του ΕΚΕΦΕ «Δ», με 
μακρόχρονη εμπειρία στη χρήση αριθμητικών μοντέλων ατμοσφαιρικής 
διασποράς και φωτοχημικής ρύπανσης και στην μελέτη φαινομένων μεταφοράς 
ρύπων σε Τοπική και Περιφερειακή Κλίμακα 

 Σταματελοπούλου Ασημίνα, Μ.Sc, Φυσικός, με μακρόχρονη εμπειρία στις 
μεγάλης κλίμακας δειγματοληψίες οργανικών, ανόργανων και σωματιδιακών 
αέριων ρύπων, σε τεχνικές χημικής ανάλυσης περιβαλλοντικών δειγμάτων και 
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στη χρήση στατιστικών μοντέλων για την σύνδεση της αέριας ρύπανσης με τις 
δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. 

 Παναγιώτης Παναγόπουλος, M.SC, Περιβαλλοντολόγος, με ειδίκευση στην 
Χημεία και Τεχνολογία περιβάλλοντος και μακρόχρονη εμπειρία στις  μετρήσεις 
πεδίου αέριων ρύπων  και στη  χημική ανάλυση αυτών. 

 Μαρία Δασοπούλου, Χημικός, με ειδίκευση στις αναλύσεις αιωρούμενης 
σωματιδιακής ύλης για τον προσδιορισμό οργανικών ρυπαντών με χρήση 
αναλυτικών τεχνικών χημικής ανάλυσης και στην εκτίμηση των επιπτώσεων της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

 
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 ΕΚΕΦΕ «Δ» 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. 

 
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 ΕΚΕΦΕ «Δ» 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. 
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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  ΕΚΕΦΕ «Δ»   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΝΕΣΗΣ» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΚΕΦΕ "Δ": "ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΜΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΗΓΩΝ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Δράση Α. Πρόδρομη έρευνα                                                  

Παραδοτέο Π.1                                                 

Παραλαβή Π.1                                                 

Δράση Β. Δειγματοληψίες - Χημικές 
Αναλύσεις      

      
                                      

Παραδοτέο Π.2                                                 

Παραλαβή Π.2                                                 

Παραδοτέο Π.3                                                 

Παραλαβή Π.3                                                 

Δράση Γ. Ανίχνευση και εκτίμηση της 
συνεισφοράς πηγών       

        
                                  

Παραδοτέο Π.4                                                 

Παραλαβή Π.4                                                 

Δράση Δ. Υπολογισμός διασποράς 
αέριων ρύπων        

        
                                  

Παραδοτέο Π.5                                                 

Παραλαβή Π.5 - Αποπληρωμή του Έργου         
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Β) Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, την Περιφερειακή 
Σύμβουλο κ. Λαμπρίδου Μαρία ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Φαρμάκη Ταξιάρχη και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. 
Μοίρα Ιωάννη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. 
Πελέκη Ζαχαρία. 

 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου. 
 
Λευκό ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δήλωσαν οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. κ. Α. Βασιλάκη, Π. Καμάρας, Φ. Νικολιδάκη. 
 
 
 
 

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

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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