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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με
το άρθρο 32,παρ. 2Β, περ. ββ του Ν. 4412/2016 , για το έργο «Ανίχνευση τοξικού φυτοπλαγκτού
στο Ν. Πιερίας 2020-2022»

Έχοντας  υπόψη:
1.  Το Ν.  3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και  της    Αποκεντρωμένης  Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης“ (ΦΕΚ  87/Α' /07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α’/2010), όπως

τροποποιήθηκε  με  τις  αριθ.  81320  +  77909/2016  Αποφάσεις  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β΄/30.12.2016).

3.  Το Ν.  4412/2016 «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 32, παρ. 2β, περ.
ββ.

4.  Το Ν.  4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση της  Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.
4337/2015

5.  Την αριθ οικ. 570607(7712)/2019 (ΦΕΚ 3475 Β΄/16.09.2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή
Περιφερειάρχη».

6. Την αριθ. 2760/17.12.2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 7ΧΡΒ7ΛΛ-ΩΤΓ)
για την έγκριση συγκρότησης επιτροπών Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2020.

7. Το γεγονός ότι από το 1994 μέχρι σήμερα μεταξύ των Ο.Τ.Α. Β΄ Βαθμού της Κεντρικής Μακεδονίας
και του ΑΠΘ γίνονται προγραμματικές συμβάσεις για να υλοποιηθεί ένα μέρος των απαραίτητων
αναλύσεων στο θαλασσινό νερό, όπου αλιεύονται και καλλιεργούνται τα όστρακα, σύμφωνα με το
κοινοτικό  και  εθνικό  θεσμικό  πλαίσιο  περί  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από βιοτοξίνες.  Οι
συμβάσεις αυτές επαναλαμβάνονται για να μπορεί να γίνει η διακίνηση και εμπορία στο εξωτερικό
και εσωτερικό της παραγωγής οστράκων της περιοχής
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8. Την από 16 Μαΐου 2017 προγραμματική σύμβαση της Π.Ε. Πιερίας με το Α.Π.Θ. διάρκειας μ’εχρι 31
Δεκεμβρίου 2019.

9. Την  υποχρέωση της  Π.Κ.Μ.  για  εκτέλεση του  έργου  «Ανίχνευση τοξικού  φυτοπλαγκτού  στο  Ν.
Πιερίας  2020-2022», στο  πλαίσιο  του  Καν  (ΕΚ)  854/2004  -Παράρτημα  ΙΙ,  προκειμένου  να
παρακολουθούνται  οι  κατηγοριοποιημένες  ζώνες  παραγωγής  οστράκων  για  τη  συγκέντρωση
τοξικού  φυτοπλαγκτού  στο  νερό,  ώστε  να  λαμβάνονται  ανάλογα  μέτρα  με  αποφάσεις  για  την
απαγόρευση  της  αλιείας,  διάθεσης,  εμπορίας  και  κατανάλωσης  τους  για  την  προστασία  της
δημόσιας υγείας

10. Τη δέσμευση της Π.Κ.Μ. να υλοποιεί τις απαραίτητες αναλύσεις νερού στην Εργαστηριακή Μονάδα
Θαλασσίων  Τοξικών  Μικροφυκών  του  Εργαστηρίου  Γενικής  Μικροβιολογίας  του  Τμήματος
Βιολογίας του Α.Π.Θ. επειδή:

α)  είναι  το  μοναδικό  εργαστήριο  στην  Ελλάδα  που  έχει  Πιστοποιητικό  Διαπίστευσης  του  Εθνικού
Συστήματος  Διαπίστευσης  αρ.  866-2  (με  λήξη  ισχύος  18-3-2021)  για  τη  Δοκιμή:  “Ανίχνευση  και
ποσοτικός προσδιορισμός θαλασσίων τοξικών/ ή και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών”
β) είναι το μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα διαπιστευμένο για τη συγκεκριμένη Δοκιμή σύμφωνα με
το έγγραφο αρ. 5194/14-9-17 του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης
γ)  έχει  οριστεί  ως  το  επίσημο  Εργαστήριο  αναλύσεων  στο  πλαίσιο  του  Εθνικού  Προγράμματος
Επιτήρησης Ζωνών ή Περιοχών Παραγωγής δίθυρων μαλακίων για παρουσία θαλάσσιων βιοτοξινών
στην Ελλάδα, σύμφωνα με την απόφαση του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αριθμ.:
αρ. 4269/146226 /27-11-2013 (ΦΕΚ 3143/Β΄/11-12-2013)
δ) παραμένει το μοναδικό διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων για τον έλεγχο του θαλάσσιου τοξικού
φυτοπλαγκτού στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Επιτήρησης ζωνών ή περιοχών παραγωγής
δίθυρων μαλακίων για παρουσία θαλάσσιων βιοτοξινών και στο δίκτυο των ΖΔΜ και δεν συμμετέχει
άλλο εργαστήριο που να διενεργεί τις ίδιες αναλύσεις, σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ.: 646/45555/28-
03-2018 Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας Υπ. Α.Α.&Τ.
ε) είναι το μοναδικό διαπιστευμένο εργαστήριο 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 ΕΝ 15204:2006,  Utermohl (1958)  και  την  IOC_UNESCO
Taxinomic Reference List of Ηarmful Micro Algae σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ.: 2942/26-04-2018
του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.
11. Την ετοιμότητα εκτέλεσης του έργου «Ανίχνευση τοξικού φυτοπλαγκτού στο Ν. Πιερίας 2020-2022»

καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω διαδικασίες: 

 κατάθεση  πρωτογενούς  αιτήματος  έγγραφα  Τμήματος  Αλιείας  Δ.Α.Ο.Κ.  Π.Ε.  Πιερίας  αριθ.
οικ787273(22780)/12.12.2019 και οικ821680(24012)/30.12.2019

 έκδοση  της  αριθ.  Οικ.51647(269)/24.01.2020 Απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης   με
ΑΔΑ:ΩΜΠ87ΛΛ-ΟΑΖ (20REQ006194172 2020-01-24) και A/A 774, που καταχωρήθηκε στο βιβλίο
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. με α/α 794 

 το Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Κ.Μ. με την αριθ.  215/2019 Aπόφασή του,(ΑΔΑ: ΩΘ17ΛΛ-Λ8Ρ)
έχει εγγράψει το παραπάνω έργο στο Μέτρο 2.4 Αγροτική Ανάπτυξη των ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ, με κωδικό
έργου 2413ΠΙΕ001ΙΔΠ19 

 έκδοση της αριθ. 283/03.03.2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΥΕΕ7ΛΛ-
Δ8Θ)  ‘Έγκριση  της  προσφυγής  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη
δημοσ’ιευση  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  του  Ν.  4412/2016  για  το  έργο  «Ανίχνευση  τοξικού
φυτοπλαγκτού στο Ν. Πιερίας 2020-2022», συνολικού προϋπολογοσμού 107.000 €.



ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να  υποβάλετε  προσφορά  για  την  απευθείας  ανάθεση  σύμβασης  για  το  έργο  «Ανίχνευση
τοξικού φυτοπλαγκτού στο Ν. Πιερίας 2020-2022» σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας ανάλυσης δειγμάτων νερού για τη δοκιμή:
«ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός θαλάσσιων τοξικών ή και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών»
με την τροποποιημένη μέθοδο (ΔΜΤ. 01) βασισμένη στην ΕΛΟΤ ΕΝ 15204: 2006, Utermohl (1958) και
την IOC - UNESCO Taxinomic Reference List of Harmful Micro Algae. 

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ανάλυσης δειγμάτων είναι από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης ως και 31.12.2022.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι έως 107.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του
ΦΠΑ 24%. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί με το κόστος ανάλυσης ανά δείγμα.  

Οι  τεχνικοί  όροι  της  σύμβασης  αναφέρονται  στο  παράρτημα  της  παρούσας  και  αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της 

Παρακαλούμε να καταθέσετε στην υπηρεσία μας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δ/νση Αγρ.
Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε.  Πιερίας,  Τμήμα Αλιείας – Ταχ.  Δ/νση:  28ης Οκτωβρίου 40,  60132
Κατερίνη) προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερα ως και 19 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00΄

Ο σφραγισμένος φάκελος θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω 
(α)  έναν (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά» στον
οποίο  περιλαμβάνονται  τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  η  τεχνική  προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά» στον  οποίο  περιλαμβάνεται  η
οικονομική προσφορά. 
Στους ανωτέρω (υπο) φακέλους θα πρέπει να περιέχονται τα εξής:

(α) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»

α.1 Αίτηση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο όπου θα δηλώνεται  ότι :

αα)  Η  προσφορά  συμμορφώνεται  με  την  παρούσα  πρόσκληση  καθώς  και  τους
τεχνικούς όρους του παραρτήματος που αναφέρονται στα συνημμένα αυτής

ββ) Η προσφορά ισχύει για έξι (6) μήνες από την υποβολή της 

α.2  Τεχνική  προσφορά όπου  θα  περιλαμβάνονται  όλα  τα  σχετικά  έγγραφα
(υπουργική απόφαση, πιστοποιητικά διαπίστευσης κλπ) από τα οποία προκύπτει ότι
οι  απαραίτητες  αναλύσεις  νερού  μπορούν  να  υλοποιηθούν  μόνο  από  την
Εργαστηριακή Μονάδα Θαλασσίων Τοξικών Μικροφυκών του   Εργαστηρίου Γενικής
Μικροβιολογίας  του  Τμήματος  Βιολογίας  του  Αριστοτέλειου  Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης  (ΑΠΘ),  συνεπώς  το  ανωτέρω έργο  μπορεί  να  ανατεθεί  μόνο  στον
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ. Σημειώνεται ότι παρότι τα
σχετικά έγγραφα υπάρχουν στην Υπηρεσία μας, ζητείται να κατατεθούν εκ νέου για
τυχόν επικαιροποίηση.

α.3 Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων     των μελών του Επταμελούς Συμβουλί  ου
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΑΠΘ,  σύμφωνα με το άρθρο
73, παρ.1 του Ν. 4412/2016, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με
τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  για  τα  αδικήματα  όπως  αυτά  ορίζονται  στις
διατάξεις του Ν. 4412/2016: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

α.4 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και υπεύθυνη δήλωση όπου θα



δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, κυρίας και επικουρικής, στους
οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές

α.5  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

α.6  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

α) ότι δεν  έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία αποκλείονται αυτοδίκαια και από
την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

β)  ότι  τηρούνται  οι  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της
περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ανωτέρω νόμου. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των  δημοσίων  συμβάσεων  και  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους. 

γ) ότι δεν έχει επιδειχθεί σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

δ)  ότι  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά  την  παροχή των
πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων
αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  επιλογής,  έχουν  αποκρύψει  τις
πληροφορίες  αυτές  ή  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσουν  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016.

ε)  ότι  δεν  έχει  διαπραχθεί  σοβαρό επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο  θέτει  εν
αμφιβάλω την ακεραιότητά τους.

α.6) Πιστοποιητικό από δικαστική αρχή ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή  ή  από το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται
σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

α.8) Νομιμοποιητικά έγγραφα σε ότι αφορά στη σύσταση του Δ.Σ. του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και
στη νόμιμη εκπροσώπηση αυτού. 

Όλα τα ανωτέρω μπορούν να προσκομιστούν σε απλά φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.

β) Οικονομική προσφορά άνευ ΦΠΑ, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των 86.290,32 € άνευ ΦΠΑ (107.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και
θα αναφέρει την τιμή μονάδας (ανά δείγμα). 
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον
χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται
σε  δυο  δεκαδικά  ψηφία,  προς  τα  άνω  εάν  το  τρίτο  δεκαδικό  ψηφίο  είναι  ίσο  ή
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Οι υπέρ τρίτων



κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Η προσφορά θα ανοιχθεί δημόσια στα γραφεία του  Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Πιερίας, 28ης
Οκτωβρίου 40, 60132 Κατερίνη, Ισόγειο, στις 20 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.00΄ πμ, ενώπιον της
Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων ανοικτών διαγωνισμών & διαδικασιών διαπραγμάτευσης
Π.Ε. Πιερίας  , η οποία θα διενεργήσει και τη διαπραγμάτευση.. Η παραπάνω Επιτροπή γνωμοδοτεί
προς  την  Οικονομική  Επιτροπή  της  Π.Κ.Μ.,  που  λαμβάνει  τις  σχετικές  με  τη  διαπραγμάτευση
αποφάσεις,  ως  αρμόδιο  όργανο  διεξαγωγής  και  κατακύρωσης  κάθε  μορφής  δημοπρασιών  και
διαγωνισμών.

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης και την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, ο
ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος
της  οποίας  καθορίζεται  σε  ποσοστό  5% της  συνολικής  συμβατικής  αξίας  χωρ ίς  το  Φ.Π.Α.,
σύμφωνα  με  το  άρθρο  72  του  Ν.  4412/2016.  Η  εγγύηση  κατατίθεται  προ  ή  κατά  τη  διάρκεια
υπογραφής της σύμβασης. Η διάρκειά της ορίζεται ως και δύο μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης,
δηλ.  μέχρι  28 Φεβρουαρίου 2022.  Η εγγύηση θα περιλαμβάνει  κατ΄ελάχιστον τα οριζόμενα στην
παράγραφο  4  του  άρθρου  72  του  Ν.  4412/2016.  Η  εγγύηση  καταπίπτει  στην  περίπτωση
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε η κατατεθείσα προσφορά να αποσφραγιστεί και να
ελεγχθεί  από την  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  –  Π.Ε.  Πιερίας  άμεσα  και  στη  συνέχεια  να
πραγματοποιηθεί  το  συντομότερο  δυνατό  η  ανάθεση  του  έργου,  δεδομένου  και  του  επείγοντος
χαρακτήρα του έργου σε ό,τι αφορά  την προστασία της δημόσιας υγείας. 

                                                                                      Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

                                                                                                   ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  «Ανίχνευση τοξικού φυτοπλαγκτού στο Ν. Πιερίας 2020-2022»



Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας  ανάλυσης  δειγμάτων  νερού για τη δοκιμή

ανίχνευση και ποσοτικό προσδιορισμό θαλάσσιων τοξικών ή και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών και
μετρήσεις της αφθονίας αυτών με την τροποποιημένη μέθοδο (ΔΜΤ. 01) βασισμένη στην ΕΛΟΤ ΕΝ
15204:  2006,  Utermohl  (1958)  και  την  IOC -  UNESCO Taxinomic Reference List  of  Harmful  Micro
Algae. 

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ανάλυσης δειγμάτων είναι από την υπογραφή της σύμβασης
μέχρι και την 31.12.2022.

Οι  αναλύσεις  θα  πραγματοποιούνται  από  την  Εργαστηριακή  Μονάδα  Θαλάσσιων  Τοξικών
Μικροφυκών – ΕΜΘΤΜ του Εργαστηρίου Γενικής Μικροβιολογίας του Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ. 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη των δειγμάτων, τη
διασφάλιση τους και την έγκαιρη παράδοση τους στο εργαστήριο η οποία θα γίνεται με υπαλλήλους της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας που έχουν εκπαιδευτεί για αυτό. 

Τα δείγματα νερού θα προέρχονται από 6 σταθερούς σταθμούς δειγματοληψίας από το Θερμαϊκό
Κόλπο στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών στα όρια του Νομού Πιερίας.

Tα σημεία δειγματοληψίας ενδέχεται να αλλάξουν εφ όσον πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη
μετεγκατάσταση  των  μονάδων  μυδοκαλλιέργειας  εντός  του  χώρου  της  ιδρυθείσας  Π.Ο.Α.Υ.και  να
ορισθούν νέα σημεία με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη.

Στα  σημεία  δειγματοληψίας  μπορούν  να  προστεθούν  και  νέα  με  αιτιολογημένη  απόφαση
Αντιπεριφερειάρχη,  εφ  όσον  πραγματοποιηθεί  μερική  μετεγκατάσταση  και  είναι  απαραίτητο  να
προστεθούν  νέα  σημεία  για  περιορισμένο  χρονικό  διάστημα  και  μέχρι  την  ολοκλήρωση  της
μετεγκατάστασης, όμως σε καμία περίπτωση τα εξεταζόμενα δείγματα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα
1009 μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Το πλήθος των δειγμάτων και η συχνότητα τους καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και
κοινοτική νομοθεσία (Κανονισμοί ΕΚ 853/2004, 854/2004, 882/2004, 2076/2005, ΠΔ 79/2007, έγγραφα/
εγκύκλιοι  ΥΠΑΑΤ:  1558/45842/12-04-2012  και  19555/68691/19-06-2015).  Με  τον  τρόπο  αυτό  είναι
δυνατή η εμπορία διθύρων μαλακίων από τις περιοχές του νομού Πιερίας χωρίς κίνδυνο για τη Δημόσια
Υγεία.

To πλήθος των δειγμάτων αναλύεται ως εξής:
Οι  εξετάσεις  δειγμάτων  νερού  για  την  ανίχνευση  δυνητικά  τοξικών  μικροφυκών  και  μετρήσεις  της
αφθονίας αυτών υλοποιούνται σε εβδομαδιαία τουλάχιστον συχνότητα από τα έξι (6) σταθερά σημεία
(σταθμούς) στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών. 
Η  συχνότητα  των  δειγματοληψιών  αυξάνεται  σε  δις  εβδομαδιαία  όταν  τα  επίπεδα  αφθονίας  των
δυνητικώς  τοξικών  μικροφυκών  ξεπερνούν  τα  όρια  επαγρύπνησης,  σύμφωνα  με  το  αριθ.
1558/45842/12.04.2012  έγγραφο  και  την  αριθ.  19555/68691/19.06.2015  ερμηνευτική  εγκύκλιο  του
ΥΠΑΑΤ.
6 σταθμοί Χ 1 δείγμα = 6 δείγματα/εβδομάδα. 52 εβδομάδες Χ 6 δείγματα = 312 δείγματα/12 μήνες.
Υπολογίζεται ότι στη διάρκεια της σύμβασης η εκτίμηση για τον αριθμό των σταθερών δειγμάτων είναι
περίπου στα 890.
Επίσης, οι εκτιμήσεις για το πλήθος των επαναληπτικών δειγμάτων είναι περί τα 30 δείγματα για το
χρονικό διάστημα της σύμβασης.  Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός δειγμάτων ανέρχεται περίπου στα
920 δείγματα. Στην περίπτωση της μερικής μετεγκατάστασης και εφόσον χρειασθεί να ορισθούν και
επιπλέον σημεία δειγματοληψίας, ο τελικός αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1009 δείγματα. 

Το κόστος του δείγματος εκτιμάται σε 106,00 ευρώ, στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%) και
οι  νόμιμες  κρατήσεις  της  Επιτροπής  Ερευνών  (10%)  και  καλύπτει  το  κόστος  απασχόλησης
εξειδικευμένου  προσωπικού,  την  επισκευή  και  συντήρηση  του  εξοπλισμού,  την  προμήθεια
αντιδραστηρίων  και  αναλωσίμων,  τα  τέλη  διαπίστευσης  και  τυχόν  δαπάνες  λειτουργίας  του
εργαστηρίου. 



Η παραλαβή των δειγμάτων από το εργαστήριο θα γίνεται καθημερινά, κατά προτίμηση Δευτέρα –
Πέμπτη, έως την καθορισμένη ώρα που έχει υποδειχθεί από το εργαστήριο. 

Ως  μέγιστος  χρόνος  απόκρισης  του  εργαστηρίου  για  την  εξαγωγή  και  αποστολή  των
αποτελεσμάτων των αναλύσεων, ορίζονται οι δύο εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των δειγμάτων.

Ο τρόπος αποστολής  των αποτελεσμάτων θα γίνεται  με  τηλεομοιότυπο (fax)  ή με ηλεκτρονική
αλληλογραφία  (e mail)  στα Τμήματα  Κτηνιατρικής  &  Αλιείας  της  Δ/νσης Αγροτικής  Οικονομίας  &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας ταυτόχρονα 

Σκοπός της σύμβασης παροχής υπηρεσίας είναι να δίνεται η δυνατότητα στο Τμήμα Κτηνιατρικής
Π.Ε.  Πιερίας  να  λαμβάνει  έγκαιρα,  προληπτικά  και  με  ασφάλεια  αποφάσεις  (λήψεις  υγειονομικών
μέτρων) χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, όταν συντρέχει κίνδυνος παρουσίας
βιοτοξινών στους εδώδιμους θαλάσσιους οργανισμούς, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική
νομοθεσία (Κανονισμοί ΕΚ 853/2004, 854/2004, 882/2004, 2076/2005, ΠΔ 79/2007, έγγραφα/εγκύκλιοι
ΥΠΑΑΤ: 1558/45842/12-04-2012 και 19555/68691/19-06-2015). 

Πόροι - Προϋπολογισμός
Το Πρόγραμμα  και  οι  πόροι  για  την  υλοποίησή  του  θα  χρηματοδοτηθούν  από  το  Πρόγραμμα

Επενδυτικών Δαπανών Αναπτυξιακού Προϋπολογισμού (Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων) της Περιφερειακής
Ενότητας Πιερίας έτους 2019 και επομένων ετών 2020, 2021 και 2022 από τον ίδιο ΚΑΕ, στο οποίο
είναι  εγγεγραμμένο  ως  έξοδο  το  ποσό  των  107.000  €  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%).
Επισημαίνεται ότι το ποσό του ΦΠΑ δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με τις μεταβολές της φορολογίας
(π.χ. αύξηση του ΦΠΑ) του κράτους. 

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  προγράμματος  ανέρχεται  στο  ποσό  των  107.000,00  €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης από το άρθρο 7, Υπ.
Απ. ΚΑ 679/22-8-1996,  παρακράτησης υπέρ της Επιτροπής Ερευνών, και καλύπτει  δαπάνες όπως
αμοιβές  προσωπικού,  εξοπλισμό,  αναλώσιμα,  λοιπά  έξοδα  και  όποια  άλλη  δαπάνη  κρίνει  ο
επιστημονικώς υπεύθυνος απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράμματος. 

Χρηματοδότηση
Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά σε τέσσερις δόσεις ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης

και σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα
1.  Α΄  δόση: από την υπογραφή της σύμβασης και  μέχρι 30.06.2020 ανάλογα με των αριθμό των
δειγμάτων που έχουν αναλυθεί.
2.  Β΄ δόση: από 01.07.2020 και μέχρι 31.12.2020 ανάλογα με των αριθμό των δειγμάτων που έχουν
αναλυθεί. 
3.  Γ΄ δόση: από 01.01.2021 και μέχρι 31.12.2021 ανάλογα με των αριθμό των δειγμάτων που έχουν
αναλυθεί. 
4.  Δ΄ δόση: από 01.01.2022 και μέχρι την λήξη της σύμβασης ανάλογα με των αριθμό των δειγμάτων
που έχουν αναλυθεί.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά – δικαιολογητικά.

Η διαχείριση της χρηματοδότησης του προγράμματος θα γίνει με ευθύνη του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων του Α.Π.Θ. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά θα καταβάλλονται στον υπ’ αριθ. 5202-002079-
917 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς, υποκατάστημα
Αγγελάκη αρ. 18, Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22-8-1996. 

Πληρωμή του έργου
Το  παραπάνω  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  καλύπτει  κατά  περίπτωση  το  ανάλογο  πλήθος

εκτελεσμένων αναλύσεων, τόσο των σταθερών θέσεων και δειγμάτων, όσο και του πιθανού αριθμού



των επαναληπτικών για το χρονικό διάστημα πληρωμής της κάθε δόσης. Η διάρκεια της σύμβασης
μπορεί να επεκταθεί ως την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού.

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.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Π.Κ.Μ αναλαμβάνουν:

α. Να συνεργάζονται 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 διευκολύνουν  το  προσωπικό που θα απασχοληθεί  για  την  υλοποίηση του αντικειμένου  της
σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραιτήτων στοιχείων και πληροφοριών. 
γ. Να μεταβιβάσουν 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 ορίσουν τρεις (3) εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους στην
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης του άρθρου ΧΧΧ αυτής. 

Το Α.Π.Θ.  (Ειδικός  Λογαριασμός Κονδυλίων  Έρευνας),  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 και  να  συντάξει  και  υποβάλει  εκθέσεις  αποτελεσμάτων υλοποίησης  του  έργου
ανάλογα με τα στάδια της χρηματοδότησης.
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. Την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του άρθρου ΧΧΧ της
σύμβασης.
ε. Ρητά συμφωνείται ότι για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης η Περιφερειακή Ενότητα
Πιερία θα διαθέσει στο Α.Π.Θ. (Επιτροπή Ερευνών) τη χρηματοδότηση που ανέρχεται στο ποσό των
107.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης και της παραλαβής του έργου σύμφωνα με την παρούσα

σύμβαση συστήνεται όργανο με την ονομασία «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής». 
Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής:

Ένα (1) μέλος από το Τμήμα Αλιείας, Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας
ειδικότητας Π.Ε. Ιχθυολόγων με τον αναπληρωτή του ειδικότητας ΤΕ Γεωπονίας Ιχθυοκομίας
 Ένα (1) μέλος από το Τμήμα Κτηνιατρικής, Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.
Πιερίας ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων με τον αναπληρωτή του ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων
Ένα  (1)  μέλος από το την Υποδ/νση Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρωνι,  ειδικότητας Π.Ε.  ή ΤΕ
Διοικητικού - Λογιστικού με τον αναπληρωτή του ειδικότητας Π.Ε. ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού .



Η  απόφαση  συγκρότησης  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  εκδίδεται  και
υπογράφεται από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ.

Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι τα εξής:
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 των εκθέσεων αποτελεσμάτων και των οικονομικών στοιχείων υλοποίησης του έργου
ανάλογα με τα στάδια της χρηματοδότησης και αξιολόγηση αυτών.
στ. Η σύνταξη Πρακτικού για την υλοποίηση του έργου και έγκριση της πληρωμής.
ζ.  Οι αποφάσεις για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της
σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της σύμβασης.
η.  Η έγκριση της παράτασης,  με αιτιολογημένη και  γραπτή απόφαση,  της χρονικής διάρκειας της
Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

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.

Οι  λοιπές  λεπτομέρειες  για  τη  λειτουργία  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής
καθορίζονται με αποφάσεις της.

Διαδικασία Παραλαβής Εκθέσεων Αποτελεσμάτων Έργου
Η προθεσμία για την έγκριση των εκθέσεων αποτελεσμάτων έργου ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες

από την κατάθεσή τους για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες

του ερευνητικού προγράμματος, θα συντάξει πρωτόκολλο παρατηρήσεων εντός δέκα (10) ημερών από
την παράδοση της κάθε έκθεσης. 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 και Παραλαβής, αναμορφώνοντας και παραδίδοντας τις εκθέσεις, αφού
εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο κείμενο. 

Σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας χωρίς τη σύνταξη πρωτοκόλλου παρατηρήσεων από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, τότε τα παραδοτέα του έργου θα θεωρούνται ότι έχουν
ανεπιφύλακτα παραληφθεί.

Διάρκεια ισχύος της σύμβασης 
Η συνολική διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι από την επομένη της υπογραφής της και

μέχρι 31.12.2022. 
Η  διάρκεια  της  σύμβασης  μπορεί  να  τροποποιηθεί  με  απόφαση Αντιπεριφερειάρχη  μετά  από

αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, αν αυτό επιβάλλεται από το
χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  του  αντικειμένου  της  σύμβασης,  χωρίς  αύξηση  του  οικονομικού
αντικειμένου, ή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού. 

Εγγυήσεις
Πριν ή κατά τη διάρκεια υπογραφής της σύμβασης θα πρέπει να κατατεθεί εγγύηση καλής

εκτέλεσης  των  όρων  της  σύμβασης,  το  ύψος  της  οποίας  καθορίζεται  σε  ποσοστό  5%  της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. , σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.. Η
διάρκειά της ορίζεται ως και δύο μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης, δηλ. μέχρι  28 Φεβρουαρίου
2022. Η εγγύηση θα περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστον τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 72



του Ν. 4412/2016. Η εγγύηση καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

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  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  στην  παρούσα  Σύμβαση,  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. 

Πνευματικά δικαιώματα
Τα πνευματικά δικαιώματα επί των παραγόμενων αποτελεσμάτων του παρόντος προγράμματος

ανήκουν, σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά στον ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ. και τον επιστημονικά υπεύθυνο του
έργου.  Ο  πρώτος  συμβαλλόμενος  έχει  ωστόσο  το  δικαίωμα  εκμετάλλευσης  και  χρήσης  των
αποτελεσμάτων και παραδοτέων του έργου για υπηρεσιακούς σκοπούς 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 και στον ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ. 

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
Κατερίνης. 

---------------------------------
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