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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ)
ΤΗΣ 05ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
100 / 2019
Στη Θήβα σήμερα 05 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ, το
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Συλλόγου Φιλοπροόδων «Ο Επαμεινώνδας» (Σ.Φ.Ε)
(οδός Επαμεινώνδα 2, Θήβα), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 70474 / 251/ 29.03.2019
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.
Γεώργιου Ψυχογιού, στη 3η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ.
Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 26ο
Η.Δ.

Εισηγητής

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης(Α.Π.Θ) και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου
«Παρακολούθηση Δυνητικώς Τοξικών Μικροφυκών στις Ζώνες Παραγωγής και Αλιείας
Δίθυρων Μαλακίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Εύβοιας για το έτος
2019»
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Γεώργιο Κελαϊδίτη, Περιφερειακό Σύμβουλο με
τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας », να αναπληρώσει τη
Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Αφροδίτη Μηλίδου, η οποία απουσιάζει από την
τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω κωλύματος, και ν’ ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την τρέχουσα
συνεδρίαση, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του
Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Πρότυπος Κανονισµός
Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 και Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το
οποίο αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από
τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου». Ο κ.
Γεώργιος Κελαϊδίτης αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα του
Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 3η Τακτική Συνεδρίαση.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.
Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:
Παρόντες
➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
➢ Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός
➢ Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης
➢ Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Ευθύμιος Καραΐσκος,
Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός.
➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως :

Ευάγγελος
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Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας
«Αλλάζουμε
στην Καρδιά της Ελλάδας»
Παρών/ούσα
Αναστασίου Γεώργιος
√
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος
√
Αραβαντινού Πέγκυ
Αργύρης Δημήτριος
Αργυρίου Δημήτριος
√
Βαρδακώστας Κων/νος
√
Βουρδάνος Δημήτριος
√
Χατζηνικολής Ζαχαρίας
Καλαντζή Αικατερίνη
√
Κάππος Ευστάθιος
√
Καραγιάννης Κων/νος
√
Καρακάντζας Αθανάσιος
√
Κατσαρός Χαράλαμπος
√
Κελαϊδίτης Γεώργιος
√
Κοντζιάς Ιωάννης
√
Κούκουζας Ευάγγελος
√
Κυρίτσης Δημήτριος
Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη
Μπακομήτρος Κων/νος
√
Μπουρμάς Ηλίας
√
Παπαναστασίου Ασημίνα
Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων
√
Περγαντάς Ιωάννης
√
Περλεπές Ιωάννης
Σανίδας Ηλίας
√
Σανιδάς Χαράλαμπος
√
Ταγκαλέγκας Ιωάννης
√
Τσιτσάνης Λάμπρος
√
Φακίτσας Βασίλειος
√
Χειμάρας Θεμιστοκλής
√
Ψυχογιός Γεώργιος
√

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας

24

Απών/ούσα

√
√

√

√
√

11
12
13
14

Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας
«Η Στερεά σε Νέα Τροχιά Βαγγέλης Αποστόλου»
Παρών/ούσα Απών/ούσα
Παρασκευάς Δρόσος
√
Αλαμπάνου Δέσποινα
√
Σύρου Ελένη
√
Γρεβενίτης Θωμάς
√
Κουλούρης Γεώργιος
√
Μελισσάρης Ιωάννης
√
Παπαδιώτης Αθανάσιος
√
Στουπής Νικόλαος
√
Τιμπλαλέξης Δημήτριος
√
Τσολάκη Σοφία
√
«Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά»
Γεωργούλης Αδαμάντιος
√
Παπαευσταθίου Παναγιώτης
√
Γιαννόπουλος Αθανάσιος
√
Ευαγγελίου Παναγιώτης
√

15
16

«Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»
Γκλέτσος Απόστολος
√
Πάνος Θεόδωρος
√

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

17
√

18
19

√
20

7

«Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας»
Γκικόπουλος Γεώργιος
Ντούρου Ιωάννα-Σοφία
√

√

«Ενεργοί Πολίτες Στερεάς»
Χαϊνάς Κων/νος
√
«Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»
Μέτσιος Μιλτιάδης- Αναστάσιος
√

Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας

13

7

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51)
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα επτά (37), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού
Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ασημίνα Μπακάρα.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός , έδωσε το λόγο στον
εισηγητή του 26ου θέματος ημερήσιας διάταξης , Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής κ. Κωνσταντίνο Καραγιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αριθμ
πρωτ. 102/ 65959/ 26.03.2019 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α/2010).

2.

Τις διατάξεις του Π.Δ 148/2010(ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και τις τροποποιήσεις αυτού Απόφαση αριθμ 7897/203793(ΦΕΚ
3847/ Β /30-11-2016) και αριθμ.9053/229409(ΦΕΚ 4401/Β/30-12-2016).

3.

Τον Καν.854/2004 «για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των
επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο»(L 139/2004)
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4.

Τον Καν.882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη
νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων προς τους κανόνες για την υγεία και την
καλή διαβίωση των ζώων(L 165/2004)

5.

Το Πολυετές Ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ)

6.

Την υπ αριθμό 293609/20-09-2004 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων ,περί εξουσιοδότησης της Εργαστηριακής Μονάδας Θαλάσσιων Τοξικών
Μικροφυκών του Βιολογικού Τμήματος του Α.Π.Θ στην υλοποίηση του Εθνικού
Προγράμματος Επιτήρησης ζωνών παραγωγής δίθυρων μαλακίων για την παρουσία
θαλάσσιων βιοτοξινών

7.

Την υπ αριθμό 151245/5-4-2001 εγκύκλιο της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
του Υπ.Α.Α.Τ. σχετικά με την «Διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων για
παρουσία τοξικού/δυνητικώς τοξινοπαραγωγού φυτοπλαγκτού στα πλαίσια του
«Εθνικού Προγράμματος Επιτήρησης Ζωνών ή Περιοχών Παραγωγής Δίθυρων
Μαλακίων για Παρουσία Θαλάσσιων Βιοτοξινών»

8.

Το γεγονός ότι το πρόγραμμα της παρακολούθησης των τοξικών μικροφυκών
εφαρμόζεται για σειρά ετών από τις πρώην Νομαρχίες Εύβοιας και Φθιώτιδας και στη
συνέχεια από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η δε προηγούμενη προγραμματική
σύμβαση λήγει τον Ιούνιο 2019.

9.

Το αριθμ 93/30-01-2017 έγγραφο της Εργαστηριακής Μονάδας Θαλάσσιων τοξικών
Μικροφυκών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου με τα οποία μάς γνωρίζει το ύψος της
δαπάνης για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης των δυνητικώς
τοξικών μικροφυκών στις περιοχές των ΖΠΔ διάρκειας ενός έτους (52 εβδομάδες και
σύνολο δειγμάτων 416)

10.

Το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος από (5)
πέντε σταθερά σημεία στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της ΠΕ
Φθιώτιδας και από τρία (3) στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της ΠΕ
Εύβοιας ανέρχεται στα 35.561,29 € χωρίς ΦΠΑ(πλέον ΦΠΑ 24% 8.534,71€) και
συνολικά 44.096,00 για ένα έτος .

11.

Η δαπάνη θα βαρύνει πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

με

κωδικό (ΠΔΕ )2016ΕΠ56600012.
Εισηγούμαστε
α) Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του
έργου «Παρακολούθηση Δυνητικώς Τοξικών Μικροφυκών στις Ζώνες Παραγωγής και Αλιείας
Δίθυρων Μαλακίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Εύβοιας για το-2019»
συνολικού

ποσού

σαράντα

τεσσάρων

ενενήντα

έξι

ευρώ

(44.096,00

€

)

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
β) Την έγκριση ως εκπροσώπων (μελών) της κατά το άρθρο 9 της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης :
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1. κα Ελένη Κίττα, κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, Προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής της
Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρωτή τον Γεώργιο
Θώμο, κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.
2.

κα Ευθυμία Στάμου,

κλάδου

ΠΕ

Κτηνιάτρων

υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτ.

Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Κεκεμπάνο, κλάδου
ΠΕ Κτηνιάτρων, Προϊστάμενο

του Τμήματος

Κτηνιατρικής της Δ/νσης

Αγροτ.

Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε.Εύβοιας.
Συνημ: Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑΣ
ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΟΣ 2019 ».
Στη Λαμία σήμερα, την …

…-04 -2019, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην Λαμία, οδός Λ.Καλυβίων 1, ΑΦΜ
997947718, ΔΟΥ Λαμίας, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π.
Μπακογιάννη.
2. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων
Έρευνας, που εδρεύει στη Θεσ/νίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο
Λαόπουλο, Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού και Πρόεδρο της Επιτροπής
Ερευνών , που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας Α.Π.Θ.,
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) του άρθρου 100 του N.3852/10
β), το Ν. 4485/2017
γ) Την αριθμ. 140978/ 29-12-2016 απόφασης Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης περί έγκρισης
(ΠΔΕ) 2016 ΣΑΕΠ 566(ΑΔΑ:7Γ0Α465ΧΙ8-Ι53)
δ) την υπ’ αριθ. 12 /2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:
7YΩ77ΛΗ-ΔΣ5)
ε) την υπ αριθ.

/

-00-201 έγκριση της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ

στ) την αριθ…33952/21-03-2017 απόφαση Αν Υπουργ Οικονομίας & Ανάπτυξης έγκρισης του
έργου “Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας της
ΠΕ Φθιώτιδας & ΠΕ Εύβοιας για τα έτη 2017 - 2019” (ΜIS: 2016ΕΠ56600012) στη ΣΑΕΠ 0566
(ΑΔΑ: 73ΕΝ465ΧΙ8-ΙΑΜ)
συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα:
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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. Χρηματοδότηση
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 Στερεάς Ελλάδας, αναθέτει στο δεύτερο
συμβαλλόμενο της παρούσης, ήτοι το Α.Π.Θ. (Ειδικός Λογαριασμός), την εκπόνηση ερευνητικού
προγράμματος, με τίτλο:
«Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας της ΠΕ
Φθιώτιδας & ΠΕ Εύβοιας για το 2019».
Σκοπός του προγράμματος είναι οι εξετάσεις δειγμάτων θαλάσσιου νερού για την ανίχνευση
δυνητικά τοξικών μικροφυκών και μετρήσεις αφθονίας αυτών από την Εργαστηριακή Μονάδα
Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών του Εργαστηρίου Γενικής Μικροβιολογίας του Α.Π.Θ (ΕΜΘΤΜΑΠΘ) σε συχνότητα μία φορά την εβδομάδα από πέντε (5) σταθερά σημεία (σταθμούς) στις
ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της ΠΕ Φθιώτιδας και από τρία (3) στις ζώνες
παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της ΠΕ Εύβοιας.
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 (σύνολο 44.096,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα χρηματοδοτηθούν από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων με κωδικό (ΠΔΕ) 2016ΕΠ56600012 («Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών
μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας της ΠΕ Φθιώτιδας & ΠΕ Εύβοιας για το 2019»).Το
ποσό αυτό προκύπτει ως εξής :
Προϋπολογισμός Προγράμματος
Σημερινό ποσοστό ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ

35.561,29
8.534,71
44.096,00

3.2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 35.561,29 ευρώ
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (8.534,71 €), αλλά συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού της
παρ. 5 του άρθρου 59 του Ν. 4485/2017. Ο προϋπολογισμός αυτός καλύπτει δαπάνες όπως
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αμοιβές προσωπικού, εξοπλισμό, μετακινήσεις, αναλώσιμα, λοιπά έξοδα και όποια άλλη δαπάνη
κρίνει ο επιστημονικώς υπεύθυνος απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράμματος.
Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικός προϋπολογισμός του καθαρού ποσού της (δηλ. χωρίς ΦΠΑ,
35.561,29 €) ανά κατηγορία δαπάνης:

Κατηγορία Δαπάνης Ανά Έτος
Κρατήσεις ΕΕ 10% (άρθρο 7, Υπ. Απ. ΚΑ 679/22-8-1996)

Ποσό (ευρώ)
3.556,13

Αμοιβές προσωπικού

23.114,84

Αναλώσιμα & Εξοπλισμός

5.000,00

Λοιπά Έξοδα (παροχή υπηρεσιών για συντήρηση επισκευή
εξοπλισμού, έξοδα διαπίστευσης κλπ.) & ενδεχόμενες
μετακινήσεις

3.890,32

ΑΡΘΡΟ 4
Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί στο συμβαλλόμενο Α.Π.Θ. σε δύο δόσεις, σύμφωνα με το εξής
χρονοδιάγραμμα :
Α. Ποσοστό 50% (με την πάροδο εξαμήνου από την έναρξη του έργου).
β. Ποσοστό 50% ( με το πέρας του έργου )
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. 5202002079-917 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ειδικός Λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς,
υποκατάστημα Αγγελάκη αρ. 18, Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με το Ν. 4485/2017
ΑΡΘΡΟ 5
Περιγραφή εργασιών που αναλαμβάνει το Α.Π.Θ. (Ειδικός Λογαριασμός)
Η ΕΜΘΤΜ-Α.Π.Θ αναλαμβάνει τις εξετάσεις δειγμάτων νερού για την ανίχνευση δυνητικά τοξικών
μικροφυκών και μετρήσεις της αφθονίας αυτών στα δείγματα νερού που αποστέλλονται με
ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας
& ΠΕ Φθιώτιδας, σε συχνότητα έως δύο φορές την εβδομάδα από οκτώ (8) σταθερά σημεία
(σταθμούς) στις ζώνες αλιείας και παραγωγής οστρακοειδών των ΠΕ Εύβοιας & ΠΕ Φθιώτιδας
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εργαστηριακής Μονάδας Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών
(έγγραφα 151245/05-04-2011 του ΥΠΑΑΤ και 244/06-07-2012 & 425/29-04-13 της ΕΜΘΤΜΑΠΘ).
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 σύμβασης ορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Η αποστολή
και η εξέταση των δειγμάτων πραγματοποιούνται προγραμματισμένα έως δύο φορές την
εβδομάδα 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. Μηνάς Αρσενάκης 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
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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 Στερεάς Ελλάδας 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.
β. Να διευκολύνει το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραιτήτων στοιχείων και πληροφοριών. Αναλαμβάνει την
ευθύνη για τη λήψη των δειγμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες της Εργαστηριακής Μονάδας
Θαλάσσιων Τοξικών Mικροφυκών (έγγραφα 151245/05-04-2011 του ΥΠΑΑΤ, και 244/06-07-2012
& 425/29-4-13 της ΕΜΘΤΜ-ΑΠΘ) από τα σταθερά σημεία δειγματοληψίας και την αποστολή τους
στην ΕΜΘΤΜ-Α.Π.Θ.
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 δύο (2) εκπροσώπους της 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 θα
διαθέσει στο Α.Π.Θ. (Ειδικός Λογαριασμός) τη χρηματοδότηση που ανέρχεται στο ποσό των
44.096,00 € ήτοι(35.561,29) € με ΦΠΑ 24% 8.534,71 €).
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 τρία (3)
μέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής:
Δύο (2) μέλη ορίζονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τους αναπληρωτές τους ήτοι:
➢ Ελένη Κίττα., κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, Προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής της
Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο
Θώμο , κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.
➢ Ευθυμία Στάμου, κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας με αναπληρωτή τον Νικόλαο Κεκεμπάνο, κλάδου ΠΕ
Κτηνιάτρων Προϊστάμενο Τμήματος Κτηνιατρικής της ίδιας υπηρεσίας .
και ένα (1) μέλος από το Α.Π.Θ. μαζί με τον αναπληρωτή του.
➢ Αρσενάκης Μηνάς, Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. με αναπληρωτή τον
οριζόμενο αναπληρωτή του κατά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης .
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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 συντάσσοντας σχετικό Πρακτικό.
στ. Προτείνει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της
σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της σύμβασης.
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.
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 η οποία
συντάσσει σχετικό πρακτικό παραλαβής του τμήματος ή ολόκληρου του έργου.
10.2. Εάν η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες
του ερευνητικού προγράμματος, θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής με παρατηρήσεις εντός
δέκα (10) ημερών από την παράδοση της κάθε φάσης. Ο φορέας εκτέλεσης (Α.Π.Θ.)
υποχρεούται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, να
συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, αναμορφώνοντας
και παραδίδοντας τις φάσεις ή το σύνολο της ερευνητικής εργασίας αντίστοιχα, αφού εντάξει τις
υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο κείμενο.
10.3. Σε περίπτωση παρόδου της δεκαήμερης προθεσμίας χωρίς τη σύνταξη πρωτοκόλλου
παραλαβής με 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 ένα έτος (12
μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης.
11.2. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης ,αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης.
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 100
Ευρώ .
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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 100 Ευρώ .
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 στην ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ. και τον επιστημονικά
υπευθύνου του έργου. 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
14.1. 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.
14.2. 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 Θεσσαλονίκης.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε πέντε (5)
πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ο Περιφερειάρχης

Για το Α.Π.Θ.
Ο Πρόεδρεος της Επιτροπής Ερευνών &
Αναπληρωτής Πρύτανης Έρευνας και
Συντονισμού

Κωνσταντίνος Μπακογιάννης

Καθηγητής Θεόδωρος Λαόπουλος
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Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του ερευνητικού Προγράμματος

Καθ. Μηνάς Αρσενάκης

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων δια της ψήφου των μελών του,
Αποφασίζει
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει α) το συνημμένο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας
απόφασης, για την υλοποίηση του έργου «Παρακολούθηση Δυνητικώς Τοξικών
Μικροφυκών στις Ζώνες Παραγωγής και Αλιείας Δίθυρων Μαλακίων των
Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Εύβοιας για το-2019» συνολικού ποσού
σαράντα τεσσάρων ενενήντα έξι ευρώ (44.096,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ. και β) ως εκπροσώπους (μέλη) της, κατά το άρθρο 9 της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, τους :
1. κα Ελένη Κίττα, κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, Προϊσταμένη του Τμήματος
Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας, με
αναπληρωτή τον Γεώργιο Θώμο, κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, υπάλληλο της ίδιας
υπηρεσίας.
2. κα Ευθυμία Στάμου, κλάδου ΠΕ
Κτηνιάτρων υπάλληλο της Δ/νσης
Αγροτ.
Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρωτή τον Νικόλαο
Κεκεμπάνο,
κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, Προϊστάμενο
του Τμήματος
Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε.Εύβοιας.
Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση
στη Στερεά Ελλάδα» , κ. Μιλτιάδης –Αναστάσιος Μέτσιος.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑΣ
ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΟΣ 2019 ».
Στη Λαμία σήμερα, την …

…-04 -2019, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην Λαμία, οδός Λ.Καλυβίων 1, ΑΦΜ
997947718, ΔΟΥ Λαμίας, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π.
Μπακογιάννη.
2. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων
Έρευνας, που εδρεύει στη Θεσ/νίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο
Λαόπουλο, Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού και Πρόεδρο της Επιτροπής
Ερευνών , που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας Α.Π.Θ.,
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) του άρθρου 100 του N.3852/10
β), το Ν. 4485/2017
γ) Την αριθμ. 140978/ 29-12-2016 απόφασης Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης περί έγκρισης
(ΠΔΕ) 2016 ΣΑΕΠ 566(ΑΔΑ:7Γ0Α465ΧΙ8-Ι53)
δ) την υπ’ αριθ. 12 /2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:
7YΩ77ΛΗ-ΔΣ5)
ε) την υπ αριθ.

/

-00-201 έγκριση της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ

στ) την αριθ…33952/21-03-2017 απόφαση Αν Υπουργ Οικονομίας & Ανάπτυξης έγκρισης του
έργου “Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας της
ΠΕ Φθιώτιδας & ΠΕ Εύβοιας για τα έτη 2017 - 2019” (ΜIS: 2016ΕΠ56600012) στη ΣΑΕΠ 0566
(ΑΔΑ: 73ΕΝ465ΧΙ8-ΙΑΜ)
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. Χρηματοδότηση
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
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ΑΡΘΡΟ 2
Προοίμιο -Αντικείμενο της σύμβασης
2.1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ήτοι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αναθέτει στο δεύτερο
συμβαλλόμενο της παρούσης, ήτοι το Α.Π.Θ. (Ειδικός Λογαριασμός), την εκπόνηση ερευνητικού
προγράμματος, με τίτλο:
«Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας της ΠΕ
Φθιώτιδας & ΠΕ Εύβοιας για το 2019».
Σκοπός του προγράμματος είναι οι εξετάσεις δειγμάτων θαλάσσιου νερού για την ανίχνευση
δυνητικά τοξικών μικροφυκών και μετρήσεις αφθονίας αυτών από την Εργαστηριακή Μονάδα
Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών του Εργαστηρίου Γενικής Μικροβιολογίας του Α.Π.Θ (ΕΜΘΤΜΑΠΘ) σε συχνότητα μία φορά την εβδομάδα από πέντε (5) σταθερά σημεία (σταθμούς) στις
ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της ΠΕ Φθιώτιδας και από τρία (3) στις ζώνες
παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της ΠΕ Εύβοιας.
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 (σύνολο 44.096,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα χρηματοδοτηθούν από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων με κωδικό (ΠΔΕ) 2016ΕΠ56600012 («Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών
μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας της ΠΕ Φθιώτιδας & ΠΕ Εύβοιας για το 2019»).Το
ποσό αυτό προκύπτει ως εξής :
Προϋπολογισμός Προγράμματος

35.561,29

Σημερινό ποσοστό ΦΠΑ 24%

8.534,71

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ

44.096,00

3.2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 35.561,29 ευρώ
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (8.534,71 €), αλλά συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού της
παρ. 5 του άρθρου 59 του Ν. 4485/2017. 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.
Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικός προϋπολογισμός του καθαρού ποσού της (δηλ. χωρίς ΦΠΑ,
35.561,29 €) ανά κατηγορία δαπάνης:

Κατηγορία Δαπάνης Ανά Έτος
Κρατήσεις ΕΕ 10% (άρθρο 7, Υπ. Απ. ΚΑ 679/22-8-1996)
Αμοιβές προσωπικού

Ποσό (ευρώ)
3.556,13
23.114,84

Αναλώσιμα & Εξοπλισμός

5.000,00

Λοιπά Έξοδα (παροχή υπηρεσιών για συντήρηση επισκευή
εξοπλισμού, έξοδα διαπίστευσης κλπ.) & ενδεχόμενες
μετακινήσεις

3.890,32
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ΑΡΘΡΟ 4
Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί στο συμβαλλόμενο Α.Π.Θ. σε δύο δόσεις, σύμφωνα με το εξής
χρονοδιάγραμμα :
Α. Ποσοστό 50% (με την πάροδο εξαμήνου από την έναρξη του έργου).
β. Ποσοστό 50% ( με το πέρας του έργου )
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. 5202002079-917 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ειδικός Λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς,
υποκατάστημα Αγγελάκη αρ. 18, Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με το Ν. 4485/2017
ΑΡΘΡΟ 5
Περιγραφή εργασιών που αναλαμβάνει το Α.Π.Θ. (Ειδικός Λογαριασμός)
Η ΕΜΘΤΜ-Α.Π.Θ αναλαμβάνει τις εξετάσεις δειγμάτων νερού για την ανίχνευση δυνητικά τοξικών
μικροφυκών και μετρήσεις της αφθονίας αυτών στα δείγματα νερού που αποστέλλονται με
ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας
& ΠΕ Φθιώτιδας, σε συχνότητα έως δύο φορές την εβδομάδα από οκτώ (8) σταθερά σημεία
(σταθμούς) στις ζώνες αλιείας και παραγωγής οστρακοειδών των ΠΕ Εύβοιας & ΠΕ Φθιώτιδας
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εργαστηριακής Μονάδας Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών
(έγγραφα 151245/05-04-2011 του ΥΠΑΑΤ και 244/06-07-2012 & 425/29-04-13 της ΕΜΘΤΜΑΠΘ).
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 σύμβασης ορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Η αποστολή
και η εξέταση των δειγμάτων πραγματοποιούνται προγραμματισμένα έως δύο φορές την
εβδομάδα 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. Μηνάς Αρσενάκης 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 Στερεάς Ελλάδας 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.
β. Να διευκολύνει το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραιτήτων στοιχείων και πληροφοριών. Αναλαμβάνει την
ευθύνη για τη λήψη των δειγμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες της Εργαστηριακής Μονάδας
Θαλάσσιων Τοξικών Mικροφυκών (έγγραφα 151245/05-04-2011 του ΥΠΑΑΤ, και 244/06-07-2012
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& 425/29-4-13 της ΕΜΘΤΜ-ΑΠΘ) από τα σταθερά σημεία δειγματοληψίας και την αποστολή τους
στην ΕΜΘΤΜ-Α.Π.Θ.
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 δύο (2) εκπροσώπους της 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 θα
διαθέσει στο Α.Π.Θ. (Ειδικός Λογαριασμός) τη χρηματοδότηση που ανέρχεται στο ποσό των
44.096,00 € ήτοι(35.561,29) € με ΦΠΑ 24% 8.534,71 €).
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 τρία (3)
μέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής:
Δύο (2) μέλη ορίζονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τους αναπληρωτές τους ήτοι:
➢ Ελένη Κίττα., κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, Προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής της
Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο
Θώμο , κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.
➢ Ευθυμία Στάμου, κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας με αναπληρωτή τον Νικόλαο Κεκεμπάνο, κλάδου ΠΕ
Κτηνιάτρων Προϊστάμενο Τμήματος Κτηνιατρικής της ίδιας υπηρεσίας .
και ένα (1) μέλος από το Α.Π.Θ. μαζί με τον αναπληρωτή του.
➢ Αρσενάκης Μηνάς, Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. με αναπληρωτή τον
οριζόμενο αναπληρωτή του κατά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης .
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 συντάσσοντας σχετικό Πρακτικό.
στ. Προτείνει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της
σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της σύμβασης.
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.
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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 η οποία
συντάσσει σχετικό πρακτικό παραλαβής του τμήματος ή ολόκληρου του έργου.
10.2. Εάν η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες
του ερευνητικού προγράμματος, θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής με παρατηρήσεις εντός
δέκα (10) ημερών από την παράδοση της κάθε φάσης. Ο φορέας εκτέλεσης (Α.Π.Θ.)
υποχρεούται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, να
συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, αναμορφώνοντας
και παραδίδοντας τις φάσεις ή το σύνολο της ερευνητικής εργασίας αντίστοιχα, αφού εντάξει τις
υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο κείμενο.
10.3. Σε περίπτωση παρόδου της δεκαήμερης προθεσμίας χωρίς τη σύνταξη πρωτοκόλλου
παραλαβής με 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 ένα έτος (12
μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης.
11.2. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης ,αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης.
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 100
Ευρώ .
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 100 Ευρώ .
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 στην ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ. και τον επιστημονικά
υπευθύνου του έργου. 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.
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ΑΡΘΡΟ 14
Τελικές διατάξεις
14.1. 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.
14.2. 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 Θεσσαλονίκης.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε πέντε (5)
πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ο Περιφερειάρχης

Για το Α.Π.Θ.
Ο Πρόεδρεος της Επιτροπής Ερευνών &
Αναπληρωτής Πρύτανης Έρευνας και
Συντονισμού

Κωνσταντίνος Μπακογιάννης

Καθηγητής Θεόδωρος Λαόπουλος

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του ερευνητικού Προγράμματος

Καθ. Μηνάς Αρσενάκης

