
 

 1 

   
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 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 49η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2257/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 839250/7-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 7-10-2021. 
 

Θέμα 5ο  
Λήψη απόφασης περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατά το άρθρο 32, παρ. 2β, περ. ββ του ν.4412/2016 με το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τη διενέργεια εξετάσεων σε 
δείγματα θαλασσινού νερού, για την ανίχνευση / παρουσία τοξικών ή και δυνητικά τοξικών 
μικροφυκών, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης ζώντων δίθυρων 
μαλακίων από τις έξι (6) κατηγοριοποιημένες ζώνες παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγέλης Σπυρίδων  
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 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: 
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Έχοντας υπόψη: 
1.  Τον ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
2. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 1661) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τον ν. 4555/2018 (Α' 133) «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». 

4. Τον 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». 

5. Τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «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», όπως ισχύει.  

6. Τον ν. 4071/2012 (Α' 85) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα διατάξεις της 
παρ.14 του άρθρου 6. 

7. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

8. Τον ν. 4257/2014 (Α' 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 
9. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως  ισχύει.  
10. Τον ν. 4625/2019 (Α' 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 

επείγουσες διατάξεις». 
11. Τον ν. 4623/2019 (Α' 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 
12. Τον ν. 4727/2020 (Α΄184 ) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ )2019/1024 – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ ) 2018/1972 και  άλλες διατάξεις . 

13. Τον ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων , ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη , τις υποδομές και την υγεία » (Α΄36).  

14. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
15. Την με αρ. 216/1-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

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

16. Την με αρ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων», όπως ισχύει. 

17. Την με αρ. πρωτ. 457959/1-7-2020 (Β' 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση 
και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 

18. Την με αρ. 624277/31-8-2020 (ΥΟΔΔ' 699) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση 
θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Αττικής» . 

19. Την με αρ. 1002357/28-12-2020 (ΥΟΔΔ' 1077) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Παράταση θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Αττικής» . 

20. Την με αρ. πρωτ. 526516/26-06-2021  (ΥΟΔΔ' 494) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Παράταση θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Αττικής » . 

21. Την υπ’ αριθμ. 625207/23-07-2021 ΦΕΚ3353/Τ.Β 26-07-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής – Ορισμός 
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Αντιπεριφερειαρχών – Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 457959/1-7-2020 
Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες , Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής». 

22. Την με αρ. 76928/9-07-2021  (Β' 3075) Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
– Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ». 

23. Την με αρ. 301/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021». 

24. Την με αρ. 112945/30-12-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής». 

25. Την με αρ. 302/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών   
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021». 

26. Το με αρ. πρωτ. 565603/7-7-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο 
γνωστοποιείται η ανάγκη κάλυψης δαπάνης συνολικού ύψους 22.880,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την διενέργεια εξετάσεων σε δείγματα θαλασσινού νερού για 
την ανίχνευση /παρουσία τοξικών ή και δυνητικά τοξικών μικροφυκών στο πλαίσιο εφαρμογής 
του προγράμματος παρακολούθησης ζώντων δίθυρων μαλακίων από τις έξι (6) 
κατηγοριοποιημένες ζώνες παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής για ένα  έτος . Γίνεται δε γνωστό ότι οι δύο ζώνες λειτουργούν όλο τον χρόνο, οι τρείς  
(3) λειτουργούν εποχικά και η μία (1) είναι κλειστή .Επίσης  μας γνωρίζει ότι από τον Οκτώβριο 
μέχρι Δεκέμβριο του 2021 προβλέπεται να εξεταστούν 22 δείγματα με ανώτατο αριθμό 
επαναληπτικών δειγμάτων 15. Από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2022 
πρόκειται να εξεταστούν 82 δείγματα με ανώτατο αριθμό επαναληπτικών δειγμάτων 50. Σε 
περίπτωση που λειτουργήσουν οι εποχικές ζώνες θα αυξηθούν οι δειγματοληψίες, οπότε ο 
επιπλέον αριθμός των δειγμάτων για τους μήνες Ιανουάριο , Φεβρουάριο και Μάρτιο , Ιούλιο 
και Αύγουστο θα είναι επιπλέον 39 δείγματα. Το κόστος , κατόπιν έρευνας που διενεργήθηκε 
καθώς και από προηγούμενες συμβάσεις  ανέρχεται για το 2021 στο ποσό των 4.070,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και για το 2022 στο ποσό των 18.810,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

27. Το γεγονός ότι η με αρ. 24/2020 ( ΑΔΑΜ: 20SYMV007460390 ) σύμβαση μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης – Ειδικός 
Λογαριασμός  Κονδυλίων Έρευνας, Α.Π.Θ.  με αντικείμενο τη διενέργεια εξετάσεων σε 
δείγματα θαλασσινού νερού, για την ανίχνευση / παρουσία τοξικών ή και δυνητικά τοξικών 
μικροφυκών, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης ζώντων δίθυρων 
μαλακίων από τις έξι (6) κατηγοριοποιημένες ζώνες παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής  λήγει στις 11 Οκτωβρίου 2021.  

28. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη είναι σύννομη και αναγκαία για την απρόσκοπτη διενέργεια 
των δειγματοληψιών του θαλασσινού νερού για την εξασφάλιση διάθεσης ασφαλών οστράκων 
από τις κατηγοριοποιημένες περιοχές παραγωγής και την έννομη εμπορική δραστηριότητα  

29. Την με αρ.1731/2021(ΑΔΑ:949Ο7Λ7-Ε02 και ΑΔΑΜ: 21REQ009039612) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης ύψους 22.880,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη 
διενέργεια εξετάσεων σε δείγματα θαλασσινού νερού, για την ανίχνευση / παρουσία τοξικών ή 
και δυνητικά τοξικών μικροφυκών, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο εφαρμογής του 
προγράμματος παρακολούθησης ζώντων δίθυρων μαλακίων από τις έξι (6) 
κατηγοριοποιημένες ζώνες παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής για ένα έτος ». 

30. Την με αρ. 715212/1-9-2021 Απόφαση πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΡΘΒ7Λ7-
ΛΜΟ) και (ΑΔΑΜ:21REQ009143644) ύψους 22.880,00€ στον ΚΑΕ 087901 του Ε.Φ.08072  η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 2649 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α 
βεβαίωσης 2772. 
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31. Το με αρ.πρωτ.729819/6-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών -Τμήμα Προμηθειών 
προς το ΥΠΑΑΤ Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας  Τμήμα 
Αλιευμάτων Γάλακτος & λοιπών  Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης με το οποίο ζητείται 
ενημέρωση για τα  εργαστήρια που συμμετέχουν στο δίκτυο επίσημου ελέγχου για την 
ανάλυση φυτοπλακτού σε δείγματα θαλασσινού νερού , στο πλαίσιο του προγράμματος 
παρακολούθησης των περιοχών παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων (ΖΔΜ). 

32. Το με αρ.πρωτ.729827/6-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών -Τμήμα Προμηθειών 
προς το Ε.Σ.Υ.Δ.-Δ/νση Διαπίστευσης Εργαστηρίων με το οποίο ζητείται να βεβαιώσουν  
ποια είναι τα εργαστήρια που είναι διαπιστευμένα στην Ελλάδα και ανήκουν στο δίκτυο 
επισήμων ελέγχων για την ανίχνευση τοξικών ή και δυνητικά τοξικών μικροφυκών σε 
δείγματα θαλασσινού νερού. 

33. Το με αρ.πρωτ. 6020/8-10-2021 έγγραφο του Ε.Σ.Υ.Δ. Δ/νση Διαπίστευσης Εργαστηρίων με 
το οποίο μας γνωρίζει ότι η Εργαστηριακή Μονάδα Θαλασσίων Τοξικών Μικροφυκών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό διαπιστευμένο εργαστήριο 
στην Ελλάδα για τη δοκιμή «Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός θαλασσίων τοξικών ή 
και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών» σε θαλασσινό νερό , με την τροποποιημένη μέθοδο 
(ΔΜΤ.01) βασισμένη στην ΕΛΟΤ EN15204:2006 ,Utermohl (1958) και την IOC-UNESCO 
Taxonomic-Reference List of Harmful Micro Algae και με αριθμό πιστοποιητικού 866.   

34. Το με αρ. πρωτ. 851//242214/8-9-2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων - Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας  Τμήμα 
Αλιευμάτων Γάλακτος & λοιπών  Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, με το οποίο μας γνωρίζει ότι 
σύμφωνα με την αριθμ. 4269/146226/27-11-2013 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ3143/τ.Β΄/11-12-2013)το εργαστήριο Γενικής 
Μικροβιολογίας του Τομέα Γενετικής , Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας – Τμήμα Βιολογίας 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αρ. 
πιστοποιητικού διαπίστευσης 866, έχει οριστεί ως επίσημο εργαστήριο αναλύσεων για τον 
έλεγχο του θαλάσσιου τοξικού φυτοπλαγκτού σε δείγματα νερού στο πλαίσιο του  Εθνικού 
Προγράμματος Επιτήρησης ζωνών ή περιοχών παραγωγής δίθυρων μαλακίων. Επίσης 
αναφέρει  ότι στο δίκτυο εργαστηρίων των Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων δεν συμμετέχει άλλο 
εργαστήριο που να διενεργεί τις ίδιες αναλύσεις. 

35. Την με αρ. 422/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΥΒΛ7Λ7-6Ψ7) με θέμα «Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Διενέργειας/Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Ενστάσεων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής». 

 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 
 

να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32, παρ. 2β, περ. ββ του ν.4412/2016, ενώπιον 
της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, , με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με σκοπό τη σύναψη 
σύμβασης για την διενέργεια εξετάσεων σε δείγματα θαλασσινού νερού για την ανίχνευση 
/παρουσία τοξικών ή και δυνητικά τοξικών μικροφυκών , στο πλαίσιο εφαρμογής του 
προγράμματος παρακολούθησης ζώντων δίθυρων μαλακίων από τις έξι (6) κατηγοριοποιημένες 
ζώνες παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής συνολικού 
προϋπολογισμού  22.880,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένα έτος. 
 
    

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το 
άρθρο 32, παρ. 2β, περ. ββ του ν.4412/2016, ενώπιον της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί 
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η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, , με το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την διενέργεια εξετάσεων σε 
δείγματα θαλασσινού νερού για την ανίχνευση /παρουσία τοξικών ή και δυνητικά τοξικών 
μικροφυκών, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης ζώντων δίθυρων 
μαλακίων από τις έξι (6) κατηγοριοποιημένες ζώνες παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού  22.880,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ για ένα έτος. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Χρονοπούλου Νίκη 
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