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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1974/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 13-09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,  ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 854994/08-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 08-09-2022. 
 

Θέμα 19ο  
Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.210,49 € για την συμμετοχή του Δρ. Ταβουλάρη 
Νικόλαου Τεχνικού Γεωλόγου ΕΜΠ, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στο διεθνές LandAware workshop 2022, το 
οποίο διοργανώνεται από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο WSL και θα διεξαχθεί 
από τις 03 έως και τις 05 Οκτωβρίου 2022 στη Ζυρίχη (Birmensdorf) στην Ελβετία. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Μπεκούλη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τον Ν. 3068/2002(ΦΕΚ 274/τ. Α΄/2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις Δικαστικές 

Αποφάσεις».  
2. Τον Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

3. Τον Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112/τ. Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

4. Τον Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ. Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

5.  Το Ν.4071/2012(ΦΕΚ 85/τ. Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την  

     Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 14.  
6. Τον Ν. 4270/2014(ΦΕΚ 143/τ. Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της  
     Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
7. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ 133/τ. Α΄/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

8. Τον Ν. 4623/2019(ΦΕΚ 134/τ. Α΄/09-08-2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα», και ειδικότερα το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών». 

9. Τον Ν. 4625/2019(ΦΕΚ 139/τ. Α΄) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 
άλλες επείγουσες διατάξεις». 

10. Το Π.Δ. 80/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»(ΦΕΚ 238/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 37419/13479/11-05-2018 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ. Β΄/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η με 
αρ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οραγανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει. 

11. Το Π.Δ. 80/2016(ΦΕΚ 145/τ. Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
12.  Την υπ. αριθμ.  179/2021(ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας  
       Αττικής,  «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και 
Ολοκληρωμένου   
       Πλαισίου Δράσης 2022», όπως επικυρώθηκε με την 169047/30-12-2021 απόφαση της 
Αποκεντρωμένης     
       Διοίκησης Αττικής. 
13. Την υπ. αριθμ. 2/2022 (ΑΔΑ: 63957Λ7-ΓΜ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 

με θέμα «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής». 

14.  Την υπ. αριθμ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 668/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/03-09-2019 και την υπ. αριθμ. 23612/11-01-2022 
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απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα : «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής»(ΦΕΚ 9/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/12-01-2022). 

15. Την αριθμ. 809239/26-08-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής(ΑΔΑ: 60Β47Λ7-Υ9Α) περί 
παράτασης της θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής. 

16. Την αριθμ. 864073/14-10-2021(ΦΕΚ 4832/τ. Β΄/19-10-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και παροχή  εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Δ/νσεων και Αυτοτελών Δ/νσεων της Περιφέρειας 
Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. Την αριθμ. 119/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Περί έγκρισης 
σκοπιμότητας και δαπάνης για την συμμετοχή του Δρ. Ταβουλάρη Νικόλαου Τεχνικού 
Γεωλόγου ΕΜΠ, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στο διεθνές LandAware workshop 2022, το οποίο 
διοργανώνεται από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο WSL και θα διεξαχθεί 
από τις 03 έως και τις 05 Οκτωβρίου 2022 στη Ζυρίχη (Birmensdorf) στην Ελβετία». 

18. Το αρ. πρωτ.852445/08-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Πειραιώς & 
Νήσων. 

 

 

Εισηγούμαστε 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Η με αριθμ. πρωτ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
2) Η με αρ. πρωτ. 151054/22-02-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για μετακίνηση του 
υπαλλήλου Ταβουλάρη Νικόλαου, ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωλόγων από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 
(ΔΤΕ) Περιφέρειας Αττικής στη ΔΤΕ Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων. 
3) Η με αρ. πρωτ. 499556/02-06-2022 Απόφαση ορισμού επιβλέποντα της μελέτης με τίτλο: 
«Εκπόνηση τεχνικογεωλογικής μελέτης κατολισθητικών φαινομένων στη νήσο Ύδρα (Περιοχές 
Κάβος Μιαούλη κλπ)» προεκτιμώμενης αμοιβής 34.372,80 € (με ΦΠΑ). 
4) Η ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Αττικής (https://www.patt.gov.gr/) και συγκεκριμένα στην 
Γεωπύλη Γεωχωρικών Δεδομένων (https://gis.attica.gov.gr/), ερευνητικού αποτελέσματος του κ. Ν. 
Ταβουλάρη και των συνεργατών του σχετικά με την διαχείριση της κατολισθητικής επικινδυνότητας 
υπό μορφή WebGIS πλατφόρμας για όλη την Περιφέρεια Αττικής που συγχρηματοδοτήθηκε από την 
Ελλάδα (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ για την Πράξη με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση 
στους νέους ερευνητές-κύκλος Β'» (M.I.S. 5050327). 
 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

1. Στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Πειραιώς και Νήσων, στα καθήκοντα του υπαλλήλου κ. Ν. 
Ταβουλάρη, ανάμεσα σε άλλα, είναι η αυτοψία και σύνταξη τεχνικογεωλογικής έκθεσης για άρση 
της επικινδυνότητας πρανών στην Τροιζηνία και στα νησιά Σαλαμίνα, Αίγινα, Ύδρα, Σπέτσες, 
Κύθηρα, Πόρος, η σύνταξη των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης μελέτης και έργου για τις 
αστοχίες πρανών καθώς και οι επιβλέψεις τους αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι κατά τα έτη 2018 και 
2019, ο κ. Ταβουλάρης άσκησε παράλληλα καθήκοντα διάρκειας οκτώ μηνών στην αντίστοιχη 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων ενώ υπηρετούσε στη Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Ο κ. Ν. Ταβουλάρης, μαζί με τον Δρ. Α. Γκανά (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), Γ. 
Παπαθανασίου (Επίκουρο Καθηγητή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Πολιτικών 

https://www.patt.gov.gr/
https://gis.attica.gov.gr/
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Μηχανικών) και Π. Αργυράκη (υποψ. Διδάκτωρ από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), υπέβαλαν 
ερευνητική πρόταση, η οποία αξιολογήθηκε θετικά στις αρχές του 2020 από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση 2014-2020», 
τα παραδοτέα της οποίας ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2021. Κύριο θέμα της έρευνας ήταν η 
διαχείριση της κατολισθητικής διακινδύνευσης στην Περιφέρεια Αττικής ενώ με το πέρας της 
έρευνας αυτής, κατασκευάσθηκε προσβάσιμη ιστοσελίδα σε περιβάλλον WebGIS, η οποία 
αναρτήθηκε και σε σχετικό σύνδεσμο της Περιφέρειας Αττικής 
(https://gis.attica.gov.gr/el/node/1216). Τελικό χαρτογραφικό προϊόν του ερευνητικού έργου ήταν 
η κατασκευή χάρτη κατολισθητικής επιδεκτικότητας σε κλίμακα περιφέρειας (1:100.000), στον 
οποίο απεικονίζεται χωρικά πού μπορεί να εκδηλωθεί δυνητικά κατολίσθηση. Η πληροφορία 
αυτή είναι πολύ σημαντική για τον σωστό (τεχνικά και οικονομικά) σχεδιασμό έργων υποδομής 
στην Περιφέρεια Αττικής. 

3. Στην χωρική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων υπάρχουν πολλά 
θέματα με κινδύνους από κατολισθήσεις, χαρακτηριστικότερα των οποίων είναι τα ακόλουθα: 
α. Κατολισθήσεις στις θέσεις Κακιά Βίγλα και Πόρτο Φίνο στην Σαλαμίνα. 
β. Αστοχίες πρανών στις θέσεις Κακοπέρατο, Βαθύ, Κυψέλη και Άγιοι Ανάργυροι στην Αίγινα. 
γ. Βραχοκαταπτώσεις στις θέσεις Καλά Πηγάδια, Λαγουδέρα στην Ύδρα και Αγία Πελαγία στα 
Κύθηρα. 
δ. Αστοχίες πρανών στις θέσεις Σταυρός-Πούντα και Καλαβρία στον Πόρο καθώς και στη θέση 
Αγριόπετρα στις Σπέτσες. 
ε. Συχνά κατολισθητικά φαινόμενα στην Επαρχιακή Οδό Επιδαύρου – Καλλονής στον Δήμο 
Τροιζηνίας. 
Για τις ανωτέρω θέσεις έχουν γίνει ήδη αυτοψίες και σύνταξη τεχνικογεωλογικών εκθέσεων, 
έχουν εκπονηθεί φάκελοι προεκτίμησης αμοιβής και μελετών ενώ σε κάποιες από αυτές (για 
παράδειγμα Κακιά Βίγλα, Πόρτο Φίνο, Καλά Πηγάδια, Λαγουδέρα, Κάβος Μιαούλη, Αγία 
Πελαγία) έχει ολοκληρωθεί ήδη η δημοπράτηση της μελέτης, έχει ανακηρυχθεί ο μειοδότης και 
ολοκληρώνεται σύντομα και η εκπόνηση της αντίστοιχης γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης. 

4. Το επόμενο στάδιο μετά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων μελετών, είναι η κατασκευή, 
των προτεινόμενων από τις εγκεκριμένες μελέτες, σταθεροποιητικών έργων (π.χ. πλέγματα και 
φράκτες προστασίας, τοίχοι ανάσχεσης, βραχοπαγίδες κ.α) στα πρανή των θέσεων που έχουν 
αστοχήσει. Βασικό μέλημα μιας Τεχνικής Υπηρεσίας, λόγω των αβεβαιοτήτων που ενυπάρχουν 
στον γεωτεχνικό σχεδιασμό θα πρέπει να είναι η μείωση της διακινδύνευσης των ανωτέρω 
περιοχών σε όλη την διάρκεια ζωής του έργου με κύριο στόχο την ασφάλεια των χρηστών και τη 
μείωση των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες 
στην μείωση της διακινδύνευσης αποτελεί η εκ των προτέρων έγκαιρη προειδοποίηση και η 
ενόργανη παρακολούθηση στη φάση λειτουργίας του έργου, έχοντας ως βάση της περιοδικές 
μετρήσεις της παρακολούθησης σε συνδυασμό με την οπτική θεώρηση, για την εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας των σταθεροποιητικών έργων στο χρόνο. 

5. Η επωνυμία «LandAware» της επικείμενης συνάντησης του workshop (Οκτώβριος 2022) είναι το 
ακρωνύμιο ενός διεθνούς δικτύου έγκαιρης προειδοποίησης κατολισθητικών συμβάντων (The 
International Network of Landslide Early Warning Systems, https://www.landaware.org/) που 
συστάθηκε το φθινόπωρο του 2020. Η διεξαγωγή του (LandAware workshop 2022) που θα 
πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Birmensdorf (Ζυρίχη) της Ελβετίας κατά το χρονικό διάστημα 
από 03 έως και 05 Οκτωβρίου 2022, στο οποίο θα παρευρίσκονται σημαντικοί ερευνητές σε 
θέματα κατολισθήσεων και ειδικοί στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης από διάφορες χώρες 
πρωτοπόρες σε αυτά τα συστήματα (π.χ. Ελβετία, Ιταλία, Η.Π.Α., Hong Kong, Γαλλία, Ισπανία, 
Νορβηγία, Μεγάλη Βρετανία), και η παρακολούθησή του από τον κ. Ταβουλάρη, θα αποτελέσει 
μια πολύτιμη πηγή γνώσης για την ΔΤΕ Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων στα θέματα έγκαιρης 
προειδοποίησης κατολισθήσεων, βραχοκαταπτώσεων και γενικότερα αστοχιών πρανών που 
έχουν λάβει χώρα ήδη, όπως με λεπτομέρεια αναφέρθηκε προηγουμένως και τα οποία τα 
τελευταία χρόνια αυξάνονται σε συχνότητα λόγω των επαναλαμβανόμενων έντονων καιρικών 
φαινομένων. Σημειώνεται ότι ο κ. Ταβουλάρης είναι εγγεγραμμένο μέλος αυτού του διεθνούς 
δικτύου από τη σύστασή του. 

6. Στα πλαίσια των γνώσεων που απέκτησε ο κ. Ταβουλάρης στην πρόγνωση του κατολισθητικού 
κινδύνου, ως Διδάκτορας Γεωλόγος, στη Σχολή Μεταλλειολόγων Μηχανικών / Τομέας 
Γεωλογικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κρίνεται ωφέλιμη η 

https://gis.attica.gov.gr/el/node/1216
https://www.landaware.org/
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επικαιροποίηση των υφιστάμενων γνώσεών του πάνω σε θέματα έγκαιρης πρόγνωσης – 
προειδοποίησης κατολισθητικών φαινομένων. 

7. Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών είναι αρμόδια 
μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων που άπτονται της 
προστασίας του φυσικού – αστικού περιβάλλοντος και του τοπίου, και για την υλοποίηση έργων 
αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας. 

8. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, 
προγραμματισμό, συντονισμό των τεχνικών έργων της χωρικής της αρμοδιότητας, αλλά και τη 
μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων, καθήκοντα που 
άπτονται με τη δομή και τη λειτουργία του αστικού περιβάλλοντος και του Δημόσιου Χώρου. 

 

και ΕΠΕΙΔΗ 

1. Ο υπάλληλος της ΔΤΕ Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων κ. Ν. Ταβουλάρης, έχει γίνει δεκτός από την 
Οργανωτική Επιτροπή του Workshop για να παρακολουθήσει τις διαλέξεις και να συμμετάσχει 
στην υπαίθρια εκδρομή που θα διεξαχθεί στην περιοχή Emmental στις Ελβετικές προ-Άλπεις για 
την παρουσίαση δοκιμής έγκαιρης προειδοποίησης από εκπροσώπους του Ελβετικού 
Ομοσπονδιακού Ερευνητικού Ινστιτούτου WSL. Μέσω της συμμετοχής του στο συγκεκριμένο 
εργαστήριο, ο υπάλληλος θα ενημερωθεί στα νεότερα γεωτεχνικά δεδομένα για την πρόληψη 
κατολισθητικών φαινομένων και ενδεχομένως ατυχημάτων που αυτά θα μπορούσαν να συμβούν 
ώστε να καταστεί χρησιμότερος για την υπηρεσία του και για την Περιφέρεια Αττικής γενικότερα. 
 
Ειδικότερα, το πρόγραμμα του workshop-εργαστηρίου διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
 

• Παρουσιάσεις – διαλέξεις από προσκεσκλημένους ειδικούς σχετικά με τις πλέον πρόσφατες 
διεθνείς εξελίξεις και εφαρμογές των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης κατολισθήσεων. 
Προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή των συστημάτων αυτών. Μαθήματα από 
άλλα παρόμοια δίκτυα με σκοπό την βελτίωση της εφαρμογής τους. 

• Τεχνική επίσκεψη και παράδειγμα εφαρμογής του συστήματος σε θέση που ανήκει στις Ελβετικές 
προ-Άλπεις. 

• Παρουσίαση του επικείμενου Εθνικού Ελβετικού Συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης από 
εκπροσώπους του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Ερευνητικού Ινστιτούτου. 

• Ανοιχτή συζήτηση σε επιχειρησιακά θέματα των συγκεκριμένων συστημάτων. 

• Ανοικτή συζήτηση επί των επόμενων βημάτων του δικτύου LandAware. 
 

2. Ο κ. Ν. Ταβουλάρης, έχει μεγάλη εμπειρία, γνώση και επιστημονικό ενδιαφέρον για το σύνολο 
του αντικειμένου του συγκεκριμένου εργαστηρίου (Workshop). Αυτό τεκμηριώνεται αφ’ ενός από 
την ολοκλήρωση εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 
θέμα την πρόγνωση κατολισθήσεων όσο και την μεγάλη του εμπειρία σε θέματα γεωλογικού – 
γεωτεχνικού ενδιαφέροντος τόσο στον ιδιωτικό τομέα (2001-2009) όσο και στο δημόσιο (2009 
έως και σήμερα). 
 

3. Η δαπάνη για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου workshop από τον υπάλληλο, 
περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

-  ΚΑΕ 071901, Έξοδα μετακίνησης Αθήνα-Ζυρίχη μετ’ επιστροφής: αεροπορικά εισιτήρια 346,02 
ευρώ και μετάβαση από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας (20 ευρώ) καθώς και από Ζυρίχη 
προς Birmensdorf (μέρος εργασιών του workshop) μετ’ επιστροφής (100 ευρώ, προεκτίμηση), 
συνολικού ποσού 466,02 €. 

-  ΚΑΕ 072201, Έξοδα διαμονής (3 διανυκτερεύσεις) σε προτεινόμενο ξενοδοχείο του workshop: 
3*141,49 ευρώ, συνολικού ποσού 424,47 €.  

-  ΚΑΕ 072101, Ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας (4 ημέρες), για υπάλληλο κατηγορίας II και για 
κατηγορία χώρας Α (σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015): 4*80, συνολικού ποσού 320 €.  

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο workshop, η εκδρομή υπαίθρου καθώς και τα γεύματα κατά την 
διάρκεια του workshop είναι χωρίς επιβάρυνση. Συνεπώς, το σύνολο της δαπάνης προεκτιμάται σε 
τουλάχιστον 1.210,49 ευρώ. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εργαστηρίου από τον κ. Ν. Ταβουλάρη 
κρίνεται πολύ σημαντική και θα συμβάλει στην περαιτέρω επιστημονική του κατάρτιση σε θέματα 
που καλείται να διαχειριστεί στα πλαίσια της υπηρεσίας του και ως εκ τούτου θα είναι ωφέλιμη τόσο 
για την υπηρεσία του όσο και για την Περιφέρεια Αττικής γενικότερα. Επομένως: 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.210,49 € για την συμμετοχής του κ. 
Ταβουλάρη Νικόλαου στο LandAware workshop 2022, το οποίο διοργανώνεται από το Ελβετικό 
Ομοσπονδιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο WSL και θα διεξαχθεί από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2022 στο 
Birmensdorf της Ζυρίχης στην Ελβετία καθώς και την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και 
ημερήσιας αποζημίωσής του.  
 
Το συνολικό κόστος μετάβασης, εκτός έδρας αποζημίωσης και διαμονής της συμμετοχής του 
ανωτέρω στο Workshop ανέρχεται σε 1.210,49€. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 071901, 072101, 
072201 του Ε.Φ. 08072, του προϋπολογισμού οικ. 2022, της Περιφέρειας Αττικής ως ακολούθως :   
 
-  ΚΑΕ 071901, Έξοδα μετακίνησης Αθήνα-Ζυρίχη μετ’ επιστροφής: αεροπορικά εισιτήρια 346,02 

ευρώ και μετάβαση από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας (20 ευρώ) καθώς και από Ζυρίχη 
προς Birmensdorf (μέρος εργασιών του workshop) μετ’ επιστροφής (100 ευρώ, προεκτίμηση), 
συνολικού ποσού 466,02 €. 

-  ΚΑΕ 072101, Ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας (4 ημέρες), για υπάλληλο κατηγορίας II και για 
κατηγορία χώρας Α (σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015): 4*80, συνολικού ποσού 320 €.  

-  ΚΑΕ 072201, Έξοδα διαμονής (3 διανυκτερεύσεις) σε προτεινόμενο ξενοδοχείο του workshop: 
3*141,49 ευρώ, συνολικού ποσού 424,47 €. 

 
Η προηγούμενη απόφαση 1816/2022 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής που είχε 
εκδοθεί για τον ίδιο λόγο παύει να ισχύει. 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.210,49 € για την συμμετοχής του κ. 
Ταβουλάρη Νικόλαου στο LandAware workshop 2022, το οποίο διοργανώνεται από το Ελβετικό 
Ομοσπονδιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο WSL και θα διεξαχθεί από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2022 στο 
Birmensdorf της Ζυρίχης στην Ελβετία καθώς και την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και 
ημερήσιας αποζημίωσής του.  
 
Το συνολικό κόστος μετάβασης, εκτός έδρας αποζημίωσης και διαμονής της συμμετοχής του  
ανωτέρω στο Workshop ανέρχεται σε 1.210,49€. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 071901, 072101, 
072201 του Ε.Φ. 08072, του προϋπολογισμού οικ. 2022, της Περιφέρειας Αττικής ως ακολούθως :   
 
-  ΚΑΕ 071901, Έξοδα μετακίνησης Αθήνα-Ζυρίχη μετ’ επιστροφής: αεροπορικά εισιτήρια 346,02 

ευρώ και μετάβαση από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας (20 ευρώ) καθώς και από Ζυρίχη 
προς Birmensdorf (μέρος εργασιών του workshop) μετ’ επιστροφής (100 ευρώ, προεκτίμηση), 
συνολικού ποσού 466,02 €. 

-  ΚΑΕ 072101, Ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας (4 ημέρες), για υπάλληλο κατηγορίας II και για 
κατηγορία χώρας Α (σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015): 4*80, συνολικού ποσού 320 €.  

-  ΚΑΕ 072201, Έξοδα διαμονής (3 διανυκτερεύσεις) σε προτεινόμενο ξενοδοχείο του workshop: 
3*141,49 ευρώ, συνολικού ποσού 424,47 €. 

 
Η προηγούμενη απόφαση 1816/2022 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής που είχε 
εκδοθεί για τον ίδιο λόγο παύει να ισχύει. 
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➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω 

απόφαση. 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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