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

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 41η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2229/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 482854 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 26-08-2019. 
 

Θέμα 19ο   
Συγκρότηση κοινής επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αρ, 15/2019 σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης – Ειδικός 
Λογαριασμός  Κονδυλίων Έρευνας, αναφορικά με 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 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  
Αρ. Πρωτ.  487838/28  /08/2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ  στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη :  
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/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». 

3. 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». 

4. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010). 

5. Το άρθρο 26 περί Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης του Ν.4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις , ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο , εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015»(ΦΕΚ226/τ.Α΄/27-10-2011). 

6. 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». 

7. Τον 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. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 67/τ. Α΄) «Φορολογία εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις». 

9. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ93/τ.Α΄/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

10. 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», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση  31 και το άρθρο 6 παρ. 2. 

12. Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α΄/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
13. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  
14. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/τ.Β΄/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης». 

15. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/τ.Β΄/2017) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». 

16. Την με αρ. πρωτ. οικ. 8840/2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17-01-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 
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17. Την με αρ. πρωτ. οικ. 48105/06-03-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 114/τ. 
ΥΟΔΔ/10-03-2017), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 

18. Την  με αρ. πρωτ. οικ. 130459/2-07-2018 (ΦΕΚ 2780/τ.Β΄/12-07-2018) Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής». 

19. Την  με αρ. 66/2017 (ΑΔΑ:ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής». 

20. Την με αρ. 348/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
66557Λ7-ΒΛΣ) με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2019». 

21. Την με αρ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019». 

22. Την με αρ. 111063/35236/2-1-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας 
Αττικής». 

23. Τα με αρ. πρωτ. 247/23-01-2019 και 531/6-02-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τα 
οποία γνωστοποιείται η ανάγκη κάλυψης δαπάνης συνολικού ύψους 22.896,00€ 
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. Γίνεται δε γνωστό ότι οι τρείς ζώνες λειτουργούν όλο τον χρόνο, οι δύο (2) λειτουργούν 
εποχικά και η μία (1) είναι ανενεργή και ότι η μία από τις τρεις επίκειται να χαρακτηριστεί και 
αυτή εποχικής λειτουργίας. 

24. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη είναι σύννομη και αναγκαία για την απρόσκοπτη συνέχιση 
των εξετάσεων στα δείγματα του θαλασσινού νερού. 

25. Την με αρ.337/2019 (ΑΔΑ: ΩΔΔΜ7Λ7-4ΨΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 22.896,00€ 
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 το έτος 2019».  

26. Την με αρ. 59875/27-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Σ1Ο7Λ7-2Δ4) και 
(ΑΔΑΜ:19REQ004532091) ύψους 22.896,00€ στον ΚΑΕ 087901 του Ε.Φ.08072 του οικ. 
έτους 2019 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1705 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α βεβαίωσης 
1571. 

27. Το με αρ.πρωτ.οικ.73583/13-03-2019 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). 

28. Το με αρ.πρωτ.οικ.73790/13-03-2019 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. 
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29. Την με αρ. 946/2019 (ΑΔΑ: 97ΩΑ7Λ7-ΘΦΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Τροποποίηση της αρ.337/2019 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής ,έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 22.896,00€ 
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. 133733/23-04-2019 Απόφαση με την οποία ανακλήθηκε η αρ.πρωτ. 59875/2019 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ:6Σ1Ο7Λ7-2Δ4). 

31.  Την με αρ. 133761/23-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΔΦΨ7Λ7-ΙΜ9) και 
(ΑΔΑΜ:19REQ004851112) ύψους 22.896,00€ στον ΚΑΕ 087901 του Ε.Φ.08072 του οικ. 
έτους 2019 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 2038 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α βεβαίωσης 
1984. 

32. Το με αρ.πρωτ.Ε924/15-3-2019 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. 

33. Το με αρ. πρωτ. 492/61654/27-03-2019 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. 

34. Την με αρ. 1249/2019 (ΑΔΑ: 6ΚΨΗ7Λ7-ΠΞ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32, παρ. 2β, περ. ββ του ν.4412/2016, 
ενώπιόν της, 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  22.896,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένα έτος. 

35. Τη με αρ. πρωτ. 253916/5-06-2019 έγγραφη πρόσκληση της υπηρεσίας μας προς το  ΕΛΚΕ 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ.) 
για να προσέλθει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019  για την  
διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

36. Την με αρ. 1424/2019  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
Ψ9Ρ57Λ7-ΔΝΜ  και ΑΔΑΜ:19AWRD005152749)  με την οποία αποφασίστηκε  ύστερα από την 
διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32, παρ. 2β, 
περ. ββ του ν.4412/2016, η ανάθεση για 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 και η σύναψη σύμβασης για ένα έτος με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
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(Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ.) με ΑΦΜ 090049627 & ΔΟΥ Δ΄ 
Θεσσαλονίκης τηλ. 2310996745, και στη τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι 106,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανά δείγμα και έως της εξαντλήσεως του ποσού των 
22.896,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

37. Την με αρ. 15/2019 σύμβαση (ΑΔΑΜ:19SYMV005340699)  μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 
του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός  Κονδυλίων Έρευνας, 
Α.Π.Θ. με θέμα «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». 

38. Το γεγονός ότι η διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων 
είναι  δυνητική σύμφωνα με την περίπτωση ε) της παρ.11 του άρθρου 221 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 .  

39. Το με αρ. πρωτ. 400574/19-07-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών- Τμήμα 
Προμηθειών προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής και την ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. με το οποίο ζητείται από τη Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων όπως ορίσει  τρία τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές 
και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπως ορίσει  ένα μέλος και τον αναπληρωτή 
του, προκειμένου να προβεί στη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης  που θα 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και παραλαβή της ανωτέρω σχετικής σύμβασης. 

40. Το με αρ. πρωτ. 408845/23-07-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε.Νήσων σύμφωνα με το οποίο προτείνονται ως μέλη  οι κάτωθι: 
Τακτικά μέλη:  
Ράφτη Σταματία κατηγορίας ΠΕ ,κλάδου Γεωτεχνικών  
Ρίζου Στέλλα   κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Γεωτεχνικών   
Κατάκης Αντώνιος κατηγορίας ΠΕ ,κλάδου Γεωτεχνικών 
Αναπληρωματικά μέλη 
Σακκά Ζωήτσα κατηγορίας ΠΕ ,κλάδου Γεωτεχνικών 
Δούκα Ιωάννη - Αλέξανδρο κατηγορίας ΠΕ ,κλάδου Γεωτεχνικών 
Χανιώτη Εμμανουήλ κατηγορίας ΠΕ ,κλάδου Γεωτεχνικών 

41. Το με αρ. πρωτ. 160120/26-07-2019  έγγραφο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης Ειδικός Λογαριασμός  Κονδυλίων Έρευνας, Α.Π.Θ. με το οποίο κάνει γνωστό ότι 
η Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίαση της 785/23-07-2019 αποφάσισε να ορίσει ως 
εκπρόσωπο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Κοινή Επιτροπή της 
σύμβασης με τίτλο «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» τους κάτωθι: 

Τακτικό μέλος:  
Αρσενάκης Μηνάς , Καθηγητή Τμήματος Βιολογίας  
Αναπληρωματικό μέλος 
Σιβροπούλου Αφροδίτη , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας.                  

42. Το γεγονός ότι η παρούσα επιτροπή  λειτουργεί  σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές 
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων .  

 
 

                                     Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 
 

να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για τη συγκρότηση κοινής επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής της αρ, 15/2019 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός  Κονδυλίων Έρευνας, αναφορικά με 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 
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Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για ένα  έτος αποτελούμενη από τους 
κάτωθι: 
 

Τακτικά μέλη:  
Ράφτη Σταματία κατηγορίας ΠΕ ,κλάδου Γεωτεχνικών  
Ρίζου Στέλλα  κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Γεωτεχνικών   
Κατάκης Αντώνιος κατηγορίας ΠΕ ,κλάδου Γεωτεχνικών 
Αρσενάκης Μηνάς , Καθηγητή Τμήματος Βιολογίας  
 
Αναπληρωματικά μέλη 
Σακκά Ζωήτσα κατηγορίας ΠΕ ,κλάδου Γεωτεχνικών 
Δούκα Ιωάννη - Αλέξανδρο κατηγορίας ΠΕ ,κλάδου Γεωτεχνικών 
Χανιώτης  Εμμανουήλ κατηγορίας ΠΕ ,κλάδου Γεωτεχνικών 

      Σιβροπούλου Αφροδίτη , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας 

          Πρόεδρος της  ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται το πρώτο τακτικό μέλος και, σε περίπτωση 
κωλύματος αυτού, το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Το δεύτερο τακτικό μέλος - και σε 
περίπτωση κωλύματος αυτού το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος - ασκεί χρέη Γραμματέα.   

         Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των τακτικών μελών, θα πρέπει οι κωλυόμενοι, 
εγκαίρως και με δική τους ευθύνη, να ενημερώσουν τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της 
επιτροπής, για να κλητεύσει το αναπληρωματικό μέλος.  

         Στα μέλη της επιτροπής  δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.  

        Έργο της  ανωτέρω Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι : 
α. η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της 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 του συνόλου των εργασιών της σύμβασης μετά την ολοκλήρωσή της. 
στ. να αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων 
της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της σύμβασης. 
ζ. να εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της  
σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής. 
 
 Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα  τα τρία (3) μέλη αυτής. Οι αποφάσεις της 
πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016 ) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 

 τη συγκρότηση κοινής επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αρ, 15/2019 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης – 
Ειδικός Λογαριασμός  Κονδυλίων Έρευνας, αναφορικά με 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 αποτελούμενη από τους κάτωθι: 
 

Τακτικά μέλη:  
Ράφτη Σταματία κατηγορίας ΠΕ ,κλάδου Γεωτεχνικών  
Ρίζου Στέλλα  κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Γεωτεχνικών   
Κατάκης Αντώνιος κατηγορίας ΠΕ ,κλάδου Γεωτεχνικών 
Αρσενάκης Μηνάς , Καθηγητή Τμήματος Βιολογίας  
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Αναπληρωματικά μέλη 
Σακκά Ζωήτσα κατηγορίας ΠΕ ,κλάδου Γεωτεχνικών 
Δούκα Ιωάννη - Αλέξανδρο κατηγορίας ΠΕ ,κλάδου Γεωτεχνικών 
Χανιώτης  Εμμανουήλ κατηγορίας ΠΕ ,κλάδου Γεωτεχνικών 

      Σιβροπούλου Αφροδίτη , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας 

          Πρόεδρος της  ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται το πρώτο τακτικό μέλος και, σε περίπτωση 
κωλύματος αυτού, το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Το δεύτερο τακτικό μέλος - και σε 
περίπτωση κωλύματος αυτού το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος - ασκεί χρέη Γραμματέα.   

         Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των τακτικών μελών, θα πρέπει οι κωλυόμενοι, 
εγκαίρως και με δική τους ευθύνη, να ενημερώσουν τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της 
επιτροπής, για να κλητεύσει το αναπληρωματικό μέλος.  

         Στα μέλη της επιτροπής  δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.  

        Έργο της  ανωτέρω Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι : 
α. η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της 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 του συνόλου των εργασιών της σύμβασης μετά την ολοκλήρωσή της. 
στ. να αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων 
της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της σύμβασης. 
ζ. να εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της  
σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής. 
 
 Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα  τα τρία (3) μέλη αυτής. Οι αποφάσεις της 
πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016 ) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
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