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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 30η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 348/2017 

Σήμερα 28/9/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.191765/22-9-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 
22-9-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 5ο Η.Δ. 

Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το πρόγραμμα 
«Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών ή και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες 
παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής» 
συνολικής δαπάνης 11.024,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα τριών (83) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
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Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, 
Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος 
Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου 
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη -
Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα 
(Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρύνα Φωτεινή, Γάκης Αντώνιος, 
Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, 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, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, 
Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη -
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς 
Ασημάκης (Μάκης), 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, Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, 
Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ,  Τζίβα 
Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, 
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
  
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γιάμαλη 
Αναστασία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Θανοπούλου Αικατερίνη, Κουκά Μαρίνα, Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας Δημήτριος, 
Μεγάλης Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Τζήμερος Γλαύκος -
Αθανάσιος, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Χαρδαλιάς Νικόλαος, Ψαραδέλης 
Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, 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. 94974/22-9-2017
εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής που έχει 
σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 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. Το ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση». 
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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 

9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Β1/819/88, όπως τροποποιήθηκε και 
αντικαταστάθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679/96, Φ.Ε.Κ. Β΄ 826/96 

10. Την υπ’ αριθ. 293609/20-9-2004 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων. 

11. Το υπ’ αριθμ. 3556/15-3-17 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής ΠΕ Δυτικής Αττικής. 

12. Το υπ’ αριθμ. 188045/719/22-9-2017  έγγραφο του Γραφείου Νομοθετικού 
Συντονισμού & Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Δυτικής Αττικής 

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΟΡΟΙ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 
Σκοπός του προγράμματος είναι οι εξετάσεις δειγμάτων νερού για την ανίχνευση 
δυνητικώς τοξικών μικροφυκών και οι μετρήσεις της αφθονίας αυτών από την 
Εργαστηριακή Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών του Α.Π.Θ. (ΕΜΘΤΜ-
Α.Π.Θ.) σε εβδομαδιαία συχνότητα από δύο (2) σταθερά σημεία (σταθμούς) στις 
ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Περιφέρειας Αττικής - Π. Ε. Δυτ. 
Αττικής. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο (fax) 
στον αντισυμβαλλόμενο, συγκεκριμένα στο Τμήμα Κτηνιατρικής και Αλιείας της Π.Ε. 
Δυτ. Αττικής, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των δειγμάτων. Ο 
πρώτος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λήψη των δειγμάτων 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εργαστηριακής Μονάδας Θαλάσσιων Τοξικών 
Μικροφυκών (έγγραφα 151245/05- 04-2011 του ΥΠΑΑΤ, 244/06-07-2012 και 
425/29-04-2013 της ΕΜΘΤΜ-ΑΠΘ) από τα σταθερά σημεία δειγματοληψίας και την 
αποστολή τους στην ΕΜΘΤΜ-Α.Π.Θ., την παρακολούθηση του σχετικού έργου και τη 
συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίησή του.  
Με την Υπουργική απόφαση 293606/20-9-2004 εξουσιοδοτείται η Εργαστηριακή 
Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών του Τμήματος Βιολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την διενέργεια ελέγχων θαλασσίου 
τοξικού φυτοπλαγκτού. 
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Το Πρόγραμμα και οι πόροι για την υλοποίησή του θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους 
πόρους της Περιφέρειας Αττικής (Ειδικός Φορέας 06072, ΚΑΕ 0879). 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των έντεκα 
χιλιάδων είκοσι τεσσάρων  ευρώ (11.024,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α, και των προβλεπόμενων από το άρθρο 7 Υπ. Απ. ΚΑ 679/22-
8-1996 γενικών εξόδων της Επιτροπής Ερευνών και αφορά εξετάσεις δειγμάτων 
θαλασσινού νερού για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό τοξικών ή 
δυνητικά τοξικών μκροφυκών, από τη διαπιστευμένη από το  Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης, την Εργαστηριακή Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών 
(ΕΜΘΤΜ) του Εργαστηρίου Γενικής Μικροβιολογίας του Τμήματος Βιολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες (12) μήνες από την 
υπογραφή της, που ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης του έργου.  
 
Με το υπ’ αριθμ. 188045/719/22-9-2017 έγγραφο του Γραφείο Νομοθετικού 
Συντονισμού & Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Δυτικής Αττικής θεωρήθηκε ως προς 
τους νομικούς όρους το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης. 
 
Μετά τα παραπάνω   
 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

Α) Την Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την 
«Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών ή και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών 
στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της  Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής» συνολικής δαπάνης 11.024,00€. 

Β) Τον ορισμό ενός μέλους του Περιφερειακού Συμβούλιου, ο οποίος θα εκτελεί χρέη 
Προέδρου, καθώς και τον νόμιμο αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
 

 αποφασίζει ομόφωνα 
 

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης, 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
για το πρόγραμμα «Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών ή και δυνητικώς τοξικών 
μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής», συνολικής δαπάνης 11.024,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία έχει ως εξής: 

 
«Στη …………… σήμερα, την           του μηνός                    του έτους 2016, οι 
παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
 
1.Η Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Λ. Συγγρού 15-17, ΑΦΜ 
997875116, ΔΟΥ  ΚΑ’ ΑΘΗΝΩΝ, και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη  
Αττικής κ. Ειρήνη Δούρου. 
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2. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης 
Κονδυλίων Έρευνας, που εδρεύει στη Θεσ/νίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού και Πρόεδρο της Επιτροπής 
Ερευνών, Αν. Καθ. Θεόδωρο Λαόπουλο, που στο εξής δε θα καλείται χάριν 
συντομίας Α.Π.Θ.,: 

α) Το άρθρο 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. 

β) της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως Β1/819/88, όπως τροποποιήθηκε και 
αντικαταστάθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679/96, Φ.Ε.Κ. Β΄ 826/96, και 

γ) Την υπ. αριθμ.        /2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για 
την έγκριση των όρων της παρούσας 

δ) Το υπ’ αριθμ.     /2017 έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ για την έγκριση 
σύναψης προγραμματικής 

συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα :   
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Νομική Βάση και Περιεχόμενο της Σύμβασης 

 
1.1. Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του 
άρθρου 100 του N.3852/10,  
1.2. Η σύμβαση αυτή περιέχει δεκαπέντε (15) άρθρα που αναφέρονται αντίστοιχα 
στα εξής : 
α. Νομική βάση και περιεχόμενο της σύμβασης 
β. Προοίμιο - Αντικείμενο της σύμβασης 
γ. Πόροι - προϋπολογισμός 
δ. Τρόπος πληρωμής 
ε. Περιγραφή των εργασιών που αναλαμβάνει το Α.Π.Θ.  
στ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  
ζ. Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου 
η. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
θ. Όργανο Παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης 

ι. Διαδικασία Παραλαβής Φάσεων και Συνόλου της ερευνητικής εργασίας 

ια. Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Συμβάσεως 
ιβ. Ποινικές ρήτρες 
ιγ. Πνευματικά δικαιώματα 
ιδ. Τελικές διατάξεις 
ιε. Τοπική Αρμοδιότητα Δικαστηρίων 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Προοίμιο -Αντικείμενο της σύμβασης 

 
2.1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ήτοι η Περιφέρεια Αττικής, αναθέτει στο δεύτερο 
συμβαλλόμενο της παρούσης, ήτοι το Α.Π.Θ. (Ειδικός Λογαριασμός), την εκπόνηση 
ερευνητικού προγράμματος, με τίτλο «Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών ή 
και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας 
οστρακοειδών της  Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής».  
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Σκοπός του προγράμματος είναι οι εξετάσεις δειγμάτων νερού για την ανίχνευση 
δυνητικώς τοξικών μικροφυκών και οι μετρήσεις της αφθονίας αυτών από την 
Εργαστηριακή Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών του Α.Π.Θ. (ΕΜΘΤΜ-
Α.Π.Θ.) σε εβδομαδιαία συχνότητα από δύο (2) σταθερά σημεία (σταθμούς) στις 
ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Περιφέρειας Αττικής - Π. Ε. Δυτ. 
Αττικής. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο (fax) 
στον αντισυμβαλλόμενο, συγκεκριμένα στο Τμήμα Κτηνιατρικής και Αλιείας της Π.Ε. 
Δυτ. Αττικής, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των δειγμάτων. Ο 
πρώτος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λήψη των δειγμάτων 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εργαστηριακής Μονάδας Θαλάσσιων Τοξικών 
Μικροφυκών (έγγραφα 151245/05- 04-2011 του ΥΠΑΑΤ, 244/06-07-2012 και 
425/29-04-2013 της ΕΜΘΤΜ-ΑΠΘ) από τα σταθερά σημεία δειγματοληψίας και την 
αποστολή τους στην ΕΜΘΤΜ-Α.Π.Θ., την παρακολούθηση του σχετικού έργου και 
τη συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίησή του.  
 
2.2. Για την ταχύτερη δυνατή και επιστημονικά αρτιότερη εκπόνηση του ανωτέρω 
διερευνητικού προγράμματος, τα ως άνω συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη 
βούλησή τους για συνεργασία, με βάση τους όρους της σύμβασης αυτής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Πόροι - Προϋπολογισμός 

3.1.  Το Πρόγραμμα και οι πόροι για την υλοποίησή του θα χρηματοδοτηθούν από 
ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα 
από τον ΚΑΕ 0879      Ειδικός Φορέας 06072 του προϋπολογισμού, στον οποίο είναι 
εγγεγραμμένο, ως έξοδο το ποσό των 11.024,00 ευρώ. 

3.2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 
έντεκα χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ (11.024,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α, αλλά συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων από το 
άρθρο 7 Υπ. Απ. ΚΑ 679/22-8-1996 γενικών εξόδων της Επιτροπής Ερευνών. Ο 
προϋπολογισμός αυτός καλύπτει δαπάνες όπως αμοιβές προσωπικού, εξοπλισμό, 
μετακινήσεις, αναλώσιμα, λοιπά έξοδα και όποια άλλη δαπάνη κρίνει ο 
επιστημονικώς υπεύθυνος απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράμματος. 
Επισημαίνεται ότι το ποσό του Φ.Π.Α. δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με τις 
μεταβολές της φορολογίας του κράτους (π.χ. αύξηση του Φ.Π.Α.) και η όποια 
μεταβολή βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής  

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Τρόπος πληρωμής 
       Η διαχείριση της χρηματοδότησης του προγράμματος θα γίνει με ευθύνη του 
Ειδικού Λογαριασμού του Α.Π.Θ.. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά θα καταβάλλονται 
στον υπ’ αριθ. 5202-002079-917 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το ΑΠΘ στην 
Τράπεζα Πειραιώς, υποκατάστημα Αγγελάκη αρ. 18, Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με 
την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22-8-1996.  
Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί στο συμβαλλόμενο Α.Π.Θ. τμηματικά, ανάλογα με 
την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα : 
Α. 20% του συνολικού ποσού, ήτοι 2.204,80€ συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ, εντός 2μήνου από την υπογραφή της παρούσας. 
Β. 80%  του συνολικού ποσού, ήτοι 8.819,20€ συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ, με την λήξη της παρούσας  σύμβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 5 
Περιγραφή εργασιών που αναλαμβάνει το Α.Π.Θ. (Ειδικός Λογαριασμός) 

Η Εργαστηριακή Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών (ΕΜΘΤΜ) του ΑΠΘ 
που αποτελεί διαπιστευμένο εργαστήριο με αριθμό πιστοποιητικού του ΕΣΥΔ Αρ. 
866 και πεδίο διαπίστευσης την «Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός 
θαλασσίων τοξικών η/και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών»,αναλαμβάνει τις 
εξετάσεις των δειγμάτων νερού για την ανίχνευση τοξικών μικροφυκών και μετρήσεις 
της αφθονίας αυτών σε εβδομαδιαία συχνότητα από δύο (2) σταθερά σημεία 
(σταθμούς) στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της ΠΕ Δυτ. Αττικής.   
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο (fax) στην 
αρμόδια υπηρεσία του αντισυμβαλλόμενου (δηλ. στο Τμήμα Κτηνιατρικής και Αλιείας 
της Π.Ε. Δυτ. Αττικής), καθώς και στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Θαλασσίων 
Βιοτοξινών, εντός δύο εργασίμων ημερών από την παραλαβή των δειγμάτων.  Ο 
πρώτος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λήψη των δειγμάτων 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εργαστηριακής Μονάδας Θαλάσσιων Τοξικών 
μικροφυκών (έγγραφα 151245/05-04-2011 του ΥΠΑΑΤ και 244/06-07-2012 και 
425/29-4-2013 της ΕΜΘΤΜ-ΑΠΘ)  από τα σταθερά σημεία δειγματοληψίας και την 
αποστολή τους στην ΕΜΘΤΜ Α.Π.Θ., την παρακολούθηση του σχετικού έργου και 
τη συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίησή του. 

Οι εξετάσεις των δειγμάτων πραγματοποιούνται με την επικυρωμένη από το 
εργαστήριο μέθοδο ΔΜΤ.01: Ανίχνευση και Ποσοτικός Προσδιορισμός Θαλάσσιων 
Τοξικών ή/και Δυνητικώς Τοξικών Μικροφυκών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
15204:2006. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα  μήνες (12) μήνες από 
την υπογραφή της, που ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης του έργου. Η αποστολή 
και η εξέταση των δειγμάτων πραγματοποιούνται προγραμματισμένα σε 
εβδομαδιαία βάση άμεσα μετά την υπογραφή της σύμβασης.   

  

ΑΡΘΡΟ 7 
Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Α.Π.Θ. είναι ο 
καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ., κ. Αρσενάκης Μηνάς, ο οποίος φέρει 
την ευθύνη για την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου που ανέλαβε το Α.Π.Θ. 
Το εργαστήριο προνοεί, μέσω των διαδικασιών διαχείρισης προσωπικού και 
διαχείρισης δειγμάτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διοίκηση και το προσωπικό του 
είναι ελεύθερα από οιεσδήποτε εσωτερικές και εξωτερικές, οικονομικές και άλλες 
πιέσεις και από επιρροές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς την 
ποιότητα των εργασιών τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

 
8.1. Η Περιφέρεια Αττικής/ΠΕ Δυτ. Αττικής αναλαμβάνει : 
α. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τον άλλο συμβαλλόμενο 
στην υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία 
βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των 
προβλεπόμενων στη σύμβαση αυτή. 
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β. Να διαθέτει το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραιτήτων στοιχείων και 
πληροφοριών. 
γ. Να μεταβιβάσει προς το Α.Π.Θ. (Ειδικός Λογαριασμός), που ορίζεται ως φορέας 
εκτέλεσης, τα προβλεπόμενα ποσά για την υλοποίηση των έργων, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας σύμβασης.  
δ. Να ορίσει τέσσερις (4) εκπροσώπους του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή 
Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 9 της παρούσης.  
 
8.2. Το Α.Π.Θ. (Ειδικός Λογαριασμός), που ορίζεται ως φορέας εκτέλεσης του 
αντικειμένου της σύμβασης, αναλαμβάνει: 
α. Την υποχρέωση να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση. 
β. Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό και να συνεργάζεται με 
ειδικευμένους επιστήμονες, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην 
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. 
γ. Να ορίσει ένα (1) εκπρόσωπό του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή 
παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 9 της παρούσης. 
δ. Την ενημέρωση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 
9 της παρούσης. 
ε. Ρητά συμφωνείται ότι για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης η 
Περιφέρεια Αττικής θα διαθέσει στο Α.Π.Θ. (Ειδικός Λογαριασμός) τη 
χρηματοδότηση που ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων είκοσι τεσσάρων 
ευρώ (11.024,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης 

9.1. Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συστήνεται όργανο 
με την ονομασία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης». Η Κοινή Επιτροπή 
αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής:  
 
1. Ένα (1) μέλος του Περιφερειακού συμβουλίου ως πρόεδρο μαζί με τον 
αναπληρωτή του, 
2. Τρία (3) μέλη από την Περιφέρεια Αττικής/Π.Ε. Δυτ. Αττικής - Δ/νση Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής μαζί με τους αναπληρωτές τους:   
3. καθώς και ένα (1) μέλος από το Α.Π.Θ. μαζί με τον αναπληρωτή του 
 
9.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι τα εξής: 
α. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης. 
β. Η υποβοήθηση στην υλοποίηση του αντικειμένου της. 
γ. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος. 
δ. Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την 
ερμηνεία των όρων ή την εφαρμογή της. 
ε. Η παραλαβή των επιμέρους φάσεων και του συνόλου των εργασιών της 
σύμβασης μετά την ολοκλήρωσή τους. 
στ. Αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των 
αντικειμένων της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της σύμβασης. 
ζ. Εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής 
διάρκειας της προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.  
9.3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. 
Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών της. 

ΑΔΑ: ΨΕ1Ω7Λ7-ΟΛ7



 9 

9.4. Οι λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης καθορίζονται με αποφάσεις της. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Διαδικασία Παραλαβής Φάσεων και Συνόλου της ερευνητικής εργασίας 

10.1. Η προθεσμία για την έγκριση των παραδοτέων της ερευνητικής εργασίας 
ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την κατάθεσή τους για έγκριση στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης.  
10.2. Εάν η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή 
αδυναμίες του ερευνητικού προγράμματος, θα συντάξει πρωτόκολλο παρατηρήσεων 
εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη του προγράμματος. Ο φορέας εκτέλεσης 
(Α.Π.Θ.) 6 16SYMV004088806 2016-03-29 υποχρεούται, εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πρωτοκόλλου, να συμμορφωθεί 
με τις παρατηρήσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  
10.3. Σε περίπτωση παρόδου της δεκαήμερης προθεσμίας χωρίς τη σύνταξη 
πρωτοκόλλου παρατηρήσεων από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, τότε τα 
παραδοτέα του έργου θα θεωρούνται ότι έχουν ανεπιφύλακτα παραληφθεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Συμβάσεως 

11.1. Η συνολική διάρκεια της παρούσας προγραμματικής συμβάσεως ορίζεται σε 
δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. 
11.2. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, αν αυτό επιβάλλεται από το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, όχι όμως για 
μεγαλύτερο διάστημα των δύο μηνών  και χωρίς αυτό να επιβάλλει πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση στην Περιφέρεια Αττικής.. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
Ποινικές ρήτρες 

Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων μερών, αυτό 
θα οφείλει να καταβάλει στο άλλο μέρος τις κάτωθι ποινικές ρήτρες, οι οποίες 
συμφωνούνται ως εύλογες και δίκαιες: 

Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος των 
εργασιών εκ μέρους του ΑΠΘ, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης 
από υπαιτιότητά του, το ΑΠΘ έχει την υποχρέωση να καταβάλει στον  πρώτο 
συμβαλλόμενο Ποινική Ρήτρα ίση με  εκατό Ευρώ ( 100 €). 

 

Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της προθεσμίας καταβολής του 
συμβατικού τιμήματος εκ μέρους του πρώτου συμβαλλομένου, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης, αυτός έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στο 
ΑΠΘ Ποινική Ρήτρα ίση με  εκατό Ευρώ (100 €). 

Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να 
υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος.  

  
ΑΡΘΡΟ 13 

Πνευματικά δικαιώματα 
Τα πνευματικά δικαιώματα επί των παραγόμενων αποτελεσμάτων του παρόντος 
προγράμματος ανήκουν, σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά στον Ειδικός 
Λογαριασμός  του Α.Π.Θ. και τα φυσικά πρόσωπα της ερευνητικής ομάδας που 
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συνέβαλαν στην δημιουργία τους. Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχει ωστόσο το 
αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και χρήσης των αποτελεσμάτων και 
παραδοτέων του έργου  και είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το όνομα του Α.Π.Θ. 
και του επιστημονικά υπευθύνου του έργου ως πνευματικού δημιουργού σε 
οποιαδήποτε δημοσιοποίηση – ανακοίνωση αυτών. Κανένας άλλος φορέας, 
εργαστήριο ή πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα χρήσης των αποτελεσμάτων του έργου. 
Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να υποβάλλεται έγγραφο αίτημα στον 
Επιστημονικά υπεύθυνο.    

  
ΑΡΘΡΟ 14 

Τελικές διατάξεις 
13.1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς 
απόφαση των εκπροσώπων των φορέων που υπογράφουν τη σύμβαση, κατόπιν 
προηγουμένης σύμφωνης γνώμης - εισήγησης που υπογράφεται από τα μέλη της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 
13.2. Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη εκτέλεσης υποχρεώσεων από 
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος,  η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τις 
διατάξεις της προγραμματικής συμβάσεως ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που 
προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή 
από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που 
δεν αναγνωρίζονται από την προγραμματική αυτή Σύμβαση. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
Τοπική Αρμοδιότητα Δικαστηρίων 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα 
σύμβαση, εφόσον δεν επιλυθεί συμβιβαστικά και με καλή πίστη, αποκλειστικά κατά 
τόπο αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.  
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη 
και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώσθηκε, 
υπογράφηκε σε έξι (6) αντίτυπα. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για την Περιφέρεια Αττικής   

Η  Περιφερειάρχης 
 
 

 
 

Ειρήνη  Δούρου 

Για το Α.Π.Θ. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και       

Αναπλ. Πρύτανης Έρευνας και Συντονισμού 
 
 

 
Καθ. Θεόδωρος Λαόπουλος» 
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 αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
Ορίζει ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, την Περιφερειακή 
Σύμβουλο κ. Παππά Παναγιώτα ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δανάκο Χριστόφορο.  

  
 

Λευκό ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δήλωσαν οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. 
Μπαλού, Ν. Αδαμόπουλος, Α. Βασιλάκη, Α. Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου.  
 

 

 

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

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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