
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   3/ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

     Από το πρακτικό 3/ 6-3-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 6η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 11:00΄ το 

Δημοτικό  Συμβούλιο  Ελαφονήσου  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα 

συνεδριάσεων,  ύστερα  από  την  με  αριθμό   297/2-3-12   πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού 

Συμβουλίου κ.  Αρώνη Γεωργίου,  που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 

επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. 

(Ν.  3463/2006-ΦΕΚ  Α΄  114/2006),  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στα  θέματα  της  ημερήσιας 

διάταξης: 

     Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους ήταν: 

               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                     

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                            ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                             ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                        

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο σύμβουλος  Αρώνης Μιχαήλ απουσιάζει  στο εξωτερικό (με την 1]12 ΑΔΣ του  χορηγήθηκε άδεια)

    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 
1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθ.Απόφ.    11/2012         Θ  EMA 2ο            ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ   

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

     Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου  στα πλαίσια του έργου “ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2012” με το 206/2012 έγγραφό της  μας στέλνει σχέδιο Προγραμματικής σύμ-

βασης  με πεδίο  εφαρμογής  επιλεγμένες περιοχές Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων ΑΡΓΟ-
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ΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και ΛΑΚΩΝΙΑΣ  με προτεινόμενα συμβαλλόμενα μέρη την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου , Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την Αναπτυξιακή 

Εταιρεία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου και μας καλεί να προ-
βούμε στην υπογραφή της εν λόγω σύμβασης 

Σας θέτω υπόψη το σχέδιο της Προγραμματικής σύμβασης  η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 

ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2012 

ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 ΔΗΜΟΥΣ ΤΩΝ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΤΡΙΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η            Σ Υ Μ Β Α Σ Η   

Σήμερα  ……………………….. ημέρα …………………….. και ώρα ……….  στην Τρίπολη οι κατωτέρω 
φορείς : 

1.   Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πέτρο 
Τατούλη 

2.   Ο  ΔΗΜΟΣ  ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ που  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  το  Δήμαρχο  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 

3.   Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο ΙΩΑΝΝΗ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ 

4.   Ο  ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  που  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  Δήμαρχο 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΣΚΑΝΤΖΟ

5.   Ο  ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ .  που εκπροσωπείται  νόμιμα από  τον Δήμαρχο  ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΡΝΕΡΗ 

6.   Ο  ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΝΗΣ  που  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  Δήμαρχο  ΠΕΤΡΟ 
ΑΝΔΡΕΑΚΟ 

7.   Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ  που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΓΕΙΤΑΚΟ

8.   Ο  ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ  που  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  Δήμαρχο  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΨΑΡΡΟΜΑΤΗΣ 
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9.   Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο ΗΡΑΚΛΗ ΤΡΙΧΕΙΛΗ

10.       Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ που εδρεύει στην 
Τρίπολη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΙΤΖΗ . ειδικά εξουσιοδοτημένο 
για την υπογραφή της παρούσας με την από ……………. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΑΕ. 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ : 

Α. Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 – ΦΕΚ 87/Α/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2.   Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και 
3.   Τις διατάξεις του ΠΔ 131/2010 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

 
Β. Τις κατωτέρω αποφάσεις των οικείων Συμβουλίων  των 
    συμβαλλόμενων μερών :
 

1.   Την αριθμ. …………………….. απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου 
περί  έγκρισης  σκοπιμότητας  και  των  όρων  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  ,  καθώς  και 
εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη για την υπογραφή της παρούσας 
2.   Την  αριθμ.  ……………………..  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ    περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης , 
καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ   για την υπογραφή 
της παρούσας 
3.   Την αριθμ. …………………….. απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Δήμου ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
περί  έγκρισης  σκοπιμότητας  και  των  όρων  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  ,  καθώς  και 
εξουσιοδότησης του Δημάρχου ΙΩΑΝΝΗ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ   για την υπογραφή της παρούσας
4.   Την αριθμ.  ……………………..  απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ   περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης , 
καθώς και εξουσιοδότησης  του  Δημάρχου  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΥ   για την υπογραφή 
της παρούσας.
5.   Την αριθμ.  ……………………..  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  ΝΟΤΙΑΣ 
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ   περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης , 
καθώς  και  εξουσιοδότησης  του  Δημάρχου  ΙΩΑΝΝΗ  ΜΑΡΝΕΡΗ για  την  υπογραφή  της 
παρούσας
6.   Την  αριθμ.  ……………………..  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ   περί  έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής 
Σύμβασης  ,  καθώς  και  εξουσιοδότησης  του  Δημάρχου  ΠΕΤΡΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ για  την 
υπογραφή της παρούσας
7.   Την  αριθμ.  ……………………..  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου 
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης , 
καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΥ   για την υπογραφή της 
παρούσας
8.   Την  αριθμ.  ……………………..  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου 
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ   περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης , 
καθώς και εξουσιοδότησης του  Δημάρχου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΡΡΟΜΑΤΗ   για την υπογραφή 
της παρούσας
9.   Την  αριθμ.  ……………………..  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ   περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης 
,  καθώς  και  εξουσιοδότησης  του  Δημάρχου  ΗΡΑΚΛΗ  ΤΡΙΧΕΙΛΗ  για  την  υπογραφή  της 
παρούσας
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   ( Αναμένεται και η συμμετοχή Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας 
     Κορινθίας)
 

10.   Την  αριθμ.  ……………………..  απόφαση  του  Διοικητικού   Συμβουλίου  της 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ   περί έγκρισης 
σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης , καθώς και εξουσιοδότησης του 
Διευθύνοντος Συμβούλου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΙΤΖΗ για την υπογραφή της παρούσας

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ : 

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει : 

•      Προοίμιο 

•      Αντικείμενο 

•      Πόροι – Χρηματοδότηση 

•      Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης 

•      Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 

•      Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

•      Επιστημονική Επιτροπή 

•      Διάρκεια ισχύος 

•      Τελικές Διατάξεις 

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

        Φορείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην περιοχή των οποίων υπάρχει σοβαρό πρόβλημα 
κουνουπιών  για  την  υγεία  των  κατοίκων  και  την  τουριστικής  ανάπτυξη  τους  μετέχουν  ως 
συμβαλλόμενοι στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ,  με σκοπό την από κοινού εφαρμογή ενός 
ολοκληρωμένου  προγράμματος  καταπολέμησης  των  κουνουπιών  που  θα  εξασφάλιζε  υψηλή 
αποτελεσματικότητα , συνέργεια και οικονομίες κλίμακας.

        Με βάση την εμπειρία του 2011 και  από την εμφάνιση κουνουπιών κρουσμάτων ελονοσίας , το 
φαινόμενο  κουνούπια  αποτελεί  ιδιαίτερα  κρίσιμο  ζήτημα  από  άποψη  δημόσιας  Υγείας.  Για  την 
αντιμετώπιση  του  προβλήματος  αυτού  υλοποιήθηκε  το  2011  πρόγραμμα  καταπολέμησης  των 
κουνουπιών , τα οποία πριν την εμφάνιση των κρουσμάτων ελονοσίας ( Αύγουστος 2011) βασίζονταν 
αποκλειστικά  στη  μέθοδο  της  προνυμφοκτονίας.  Η  καταπολέμηση  γινόταν  είτε  μέσω  επίγειων 
παρεμβάσεων στο αστικό , περιαστικό χώρο και τα φυσικά συστήματα των περιοχών αυτών.
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        Μετά τη διάγνωση των κρουσμάτων στο πλαίσιο αυτό , λόγω  των έκτακτων συνθηκών που 
προέκυψαν  εκδόθηκαν  από  τα  συναρμόδια  υπουργεία  (Αγροτικής  Ανάπτυξης,  Υγείας  & 
Περιβάλλοντος),  οι  κατάλληλες οδηγίες για την καταπολέμηση ακμαίων κουνουπιών με εφαρμογή 
ψεκασμών  από  έδαφος,  καθώς  και  οι  σχετικές  άδειες  χρήσης  των  κατάλληλων  βιοκτόνων 
σκευασμάτων.

        Με  βάση  τα  νέα  αυτά  δεδομένα  είναι  προφανές  ότι  απαιτείται  πλέον  η  εφαρμογή  ενός 
αποτελεσματικού  ολοκληρωμένου  προγράμματος  καταπολέμησης  κουνουπιών  στην  Περιφέρεια 
Πελοποννήσου,  το  οποίο  αφενός  θα  περιλαμβάνει  το  συνδυασμό  του  συνόλου  των  σύγχρονων 
διαθέσιμων μεθόδων καταπολέμησης κουνουπιών και αφετέρου θα εξασφαλίζει οικονομίες κλίμακας 
και αποτελεσματικότητα.

        Για την υλοποίηση του ως άνω ολοκληρωμένου προγράμματος η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
και οι λοιποί συμβαλλόμενοι φορείς, της παρούσας, αποφάσισαν να συμπράξουν μέσω της παρούσας , 
προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή, εμπρόθεσμη και άρτια υλοποίηση αυτού, καθώς και ο σκοπός που 
η υλοποίηση του έργου αυτού εξυπηρετεί.  Πεδίο  εφαρμογής του προγράμματος  είναι επιλεγμένες 
περιοχές Δήμων των ΠΕ Αργολίδας , Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας όπως αυτές περιγράφονται 
στο άρθρο 3 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  παρούσα  προγραμματική  σύμβαση  αφορά  την  σύμπραξη  των  φορέων  αυτοδιοίκησης  για  την 
«καταπολέμηση  κουνουπιών  στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου»,  το  οποίο  θα  περιλαμβάνει  τον 
συνδυασμό του συνόλου των διαθέσιμων σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων καταπολέμησης. 
Ειδικότερα,  οι  συμβαλλόμενοι  θα φροντίσουν με την στήριξη  των προβλεπόμενων επιτροπών,   να 
απαιτήσουν από τον τελικό ανάδοχο να διαχειριστεί το έργο της καταπολέμησης με τεκμηριωμένες 
επιστημονικά μεθόδους, που θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα εξής:

1.    Παρακολούθηση  των  πληθυσμών  ακμαίων  κουνουπιών  και  του  επιπέδου  της  όχλησης  και 
εκτίμησης του δυνητικού κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών στην περιοχή.

2.    Παρακολούθηση  των  προνυμφών  των  κουνουπιών  στο  σύνολο  των  επιφανειακών  υδάτινων 
σωμάτων της περιοχής (φυσικών και τεχνητών).

3.    Διενέργεια  επίγειων ψεκασμών και  αν  απαιτηθεί  και  αεροψεκασμών  στο  αστικό,  περιαστικό 
περιβάλλον  και  στα  φυσικά  υγροτοπικά  συστήματα  της  περιοχής  με  την  μέθοδο  της 
προνυμφοκτονίας.

4.    Διενέργεια ψεκασμών ULV (υπέρμικρου όγκου) ακμαιοκτονίας από έδαφος και αν απαιτηθεί και 
από αέρος.

5.    Διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων αποτελεσματικότητας της καταπολέμησης

6.    Ενέργειες δημοσιότητας –ευαισθητοποίησης – πληροφόρησης 

7.    Διαχειριστική & Λογιστική Παρακολούθηση – Έξοδα Δημοσιεύσεων 

8.    Έξοδα Μετακίνησης μελών Επιτροπών όπου απαιτείται. 
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        Επισημαίνεται  ότι  οι  διενεργούμενες  παρεμβάσεις  καταπολέμησης  θα  πραγματοποιούνται 
μετά την έκδοση των αντίστοιχων αδειών από τις συναρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τα επίσης εγκεκριμένα από την 
αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σκευάσματα.

        Οποιαδήποτε τροποποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνο με 
ομόφωνη απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 3 και το ΠΑΡΑΤΗΜΑ 
ΙΙ της παρούσας Σύμβασης υπηρεσιών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των …………………………..€ 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.  Ο  προϋπολογισμός  των  επιμέρους  εργασιών  αποτυπώνεται  στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα προέρχονται και θα εκταμιεύονται από 
τις εξής πηγές:

1.      Περιφέρεια  Πελοποννήσου,  θα  συνεισφέρει  το  ποσό  των  ……………………..  Ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  προερχόμενο  από  πόρους  του  Προγράμματος  Δημοσίων 
Επενδύσεων έτους 2012 το οποίο θα κατανεμηθεί ανά Περιφερειακή Ενότητα σύμφωνα με την 
έκταση εφαρμογής του προγράμματος .

2.      Ο Δήμος ……………………………. θα συνεισφέρει το ποσό των ………………………
…. Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

3.      Ο Δήμος ……………………………. θα συνεισφέρει το ποσό των ………………………
…. Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

4.      Ο Δήμος ……………………………. θα συνεισφέρει το ποσό των ………………………
…. Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

5.      Ο Δήμος ……………………………. θα συνεισφέρει το ποσό των ………………………
…. Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

6.      Ο Δήμος ……………………………. θα συνεισφέρει το ποσό των ………………………
…. Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

7.      Ο Δήμος ……………………………. θα συνεισφέρει το ποσό των ………………………
…. Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

8.      Ο Δήμος ……………………………. θα συνεισφέρει το ποσό των ………………………
…. Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

9.      Ο Δήμος ……………………………. θα συνεισφέρει το ποσό των ………………………
…. Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.
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10.  Ο Δήμος ……………………………. θα συνεισφέρει το ποσό των …………………………. 
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

11.  Ο Δήμος ……………………………. θα συνεισφέρει το ποσό των …………………………. 
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

Η εκταμίευση των ως άνω ποσών που συνεισφέρουν οι Δήμοι θα γίνονται προς την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου σε δύο ισόποσες δόσεις καταβλητέες με την πρώτη και δεύτερη πιστοποίηση της 
προόδου  του  έργου  από  την  κοινή  επιτροπή  παρακολούθησης  της  σύμβασης,  όπως  αυτή 
προβλέπεται στη  παρούσα σύμβαση .

ΑΡΘΡΟ 5

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.    Το  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  του  φυσικού  αντικειμένου  της  παρούσας  σύμβασης 
παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο μέλος αυτής.

2.    Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της κοινής επιτροπής ανάλογα με 
την πορεία του φυσικού αντικειμένου και βέβαια κατόπιν διαβούλευσης με τον ανάδοχο του 
έργου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει: 
•      Να διαθέσει το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας 

•      να διευκολύνει το έργο των εμπλεκομένων που απασχοληθούν για την υλοποίηση του 
αντικειμένου  της  σύμβασης,  όπως  συγκέντρωση  των  απαραίτητων  στοιχείων  και 
πληροφοριών, την πραγματοποίηση των αναγκαίων συνεργασιών κ.λ.π. 

•      Να συνεισφέρει το επιστημονικό και στελεχιακό δυναμικό της για να συνδράμουν στην 
αποτελεσματικότερη  υλοποίηση  του  έργου,  καθώς  και  τους  επιστήμονες  που  θα 
στελεχώσουν  την  επιστημονική  επιτροπή  που  αφενός  θα  συνεισφέρει  πληροφορίες  και 
στοιχεία στον ανάδοχο και αφετέρου θα ελέγχει το έργο του αναδόχου, εάν και κατά πόσο 
συμμορφώνεται με τους τεχνικούς όρους. 

•      Να υποβοηθήσει για σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων, εφόσον αυτές απαιτηθούν.

2.Οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Δήμοι αναλαμβάνουν: 
•      να διευκολύνουν το  επιστημονικό  και  λοιπό  προσωπικό  που θα απασχοληθεί  για  την 

υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, στην συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων 
και  πληροφοριών,  την πραγματοποίηση των απαιτούμενων συνεργασιών και  γενικότερα 
στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Ειδικότερα θα πρέπει ο κάθε Δήμος να ορίσει 
εκπρόσωπό του, ο οποίος θα διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο την μετακίνηση των μελών 
της επιστημονικής επιτροπής στο πεδίο εφαρμογής των ψεκασμών.

•      Να υποβοηθήσουν την σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων, εφόσον αυτές απαιτηθούν.

•      Να διαθέσουν  τους  πόρους  που προβλέπονται από το άρθρο 4 της παρούσας.
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3.Η  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  Α.Ε.  ορίζεται  ως  φορέας 
υλοποίησης και οικονομικής διαχείρισης του αντικειμένου της σύμβασης και αναλαμβάνει: 
•      Την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης

•      Να  διαθέτει  για  το  σκοπό  αυτό  το  αναγκαίο  προσωπικό,  να  προβεί  στις  αναγκαίες 
προμήθειες  και  να  συνεργαστεί  με  εξωτερικούς  συνεργάτες  –  εξειδικευμένες  εταιρείες, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

•      Να διευκολύνει  με κάθε δυνατό τρόπο την μετακίνηση των μελών της επιστημονικής 
επιτροπής στο πεδίο εφαρμογής των ψεκασμών. Επιπλέον, να παρέχει τόσο η ίδια, όσο και 
ο ανάδοχος εκτέλεσης του έργου οποιαδήποτε σχετική με το έργο ενημέρωση ή πληροφορία 
ζητείται  από  την  ανωτέρω  αναφερόμενη  επιτροπή,  προφορικά  ή  γραπτά,  κατά  την 
διαδικασία διενέργειας ελέγχων από την επιτροπή.

•      Την διαχείριση, διοίκηση της προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα:

    α) την  επιλογή  της  κατάλληλης  προσφοράς  με  βάση  την  πλέον  συμφέρουσα  από 
οικονομικής άποψης προσφορά,  για την υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης,  μετά 
από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

   β) την παρακολούθηση της πορείας του έργου και την ενημέρωση των μελών της κοινής 
επιτροπής σε κάθε φάση εκτέλεσης του έργου.

   γ) την προετοιμασία με την έγκαιρη αποστολή του σχετικού ενημερωτικού υλικού των 
συνεδριάσεων  της  κοινής  επιτροπής,  προς  την  οποία  παρέχει  επίσης  την  αναγκαία 
γραμματειακή υποστήριξη.

  δ) την διεκπεραίωση των ταμειακών συναλλαγών για την υλοποίηση του αντικειμένου 
της σύμβασης (πληρωμές προμηθευτών, συνεργατών, εταιρειών κ.λ.π.)

  ε) την αντιμετώπιση ζητημάτων οργανωτικού διοικητικού χαρακτήρα

•      Την  υποβοήθηση  για  την  σύναψη  συμπληρωματικών  συμβάσεων  εφόσον  αυτές 
απαιτηθούν.

•      Ρητά συμφωνείται ότι για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης θα περιέλθει 
στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. το σύνολο του ποσού της χρηματοδότησης (…………………
…………………. Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  το οποίο θα διατεθεί από αυτήν 
αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης.

•      Η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  Α.Ε.  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  συντάσσει  περιοδικές 
εκθέσεις πεπραγμένων, οι οποίες θα υποβάλλονται στην κοινή επιτροπή. 

•      Από  το  ανωτέρω  ποσό,  ρητά  συμφωνείται  ότι  ποσό…………………………  ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή 10% του συνολικού ποσού, θα παρακρατηθεί από 
την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. , ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι 
στην περίπτωση επέκτασης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, με την σύναψη 
συμπληρωματικών  συμβάσεων,  αν  αυτές  απαιτηθούν,  κανένα  άλλο  ποσό  δεν  θα 
παρακρατηθεί ως αμοιβή από την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 
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ΑΡΘΡΟ 7

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
1.     Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συνίσταται όργανο με την επωνυμία 

«ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ». Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από μέλη , τα οποία ορίζονται ανά ένα 
από  κάθε  συμβαλλόμενο  φορέα  και  ορίζονται  με  τις  αποφάσεις  έγκρισης  σκοπιμότητας  των 
οικείων Συμβουλίων του κάθε συμβαλλόμενου φορέα. 

2.     Αντικείμενο  της  Κοινής  Επιτροπής  είναι  η  παρακολούθησης  της  τήρησης  των  όρων  της 
προγραμματικής  σύμβασης,  υποβοήθηση  της  υλοποίησης  του  αντικειμένου  αυτής,  η  επίλυση 
κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον 
τρόπο εφαρμογής.

3.     Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίασή της.

4.     Η  Επιτροπή  συγκαλείται  από  τον  πρόεδρό  της.  Στην  πρόσκληση  γράφονται  τα  θέματα  της 
ημερήσιας διάταξης. Η πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής συγκαλείται, εντός χρονικού 
διαστήματος 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης,  με ευθύνη  της  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
Α.Ε. 

5.     Η επιτροπή αποφασίζει για την πορεία των εκταμιεύσεων προς την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 

6.     Η  επιτροπή  αποφασίζει  για  τυχόν  τροποποιήσεις  του  χρονοδιαγράμματος  υλοποίησης  των 
αντικειμένων της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.

7.     Η  επιτροπή  εγκρίνει  την  παράταση,  με  αιτιολογημένη  και  γραπτή  απόφαση  της  χρονικής 
διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.

8.     Η επιτροπή είναι  δυνατόν  να πλαισιώνεται  μετά  από σχετική  απόφασή της  και  από ειδικό 
προσωπικό, που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης. Το ειδικό αυτό προσωπικό  αποτελεί 
την Επιστημονική Επιτροπή,  εκφράζει  άποψη πάνω στα  ειδικά  επιστημονικά  θέματα,  χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.

9.     Η  επιτροπή  συνέρχεται  τακτικά  ανά  ένα  περίπου  μήνα  και  έκτακτα,  όταν  ζητηθεί  από 
συμβαλλόμενο φορέα.

10. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία,  όταν παρόντα είναι το 50% συν ένα από τα συμβαλλόμενα  
μέλη της. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να λαμβάνονται κατά πλειοψηφία 
των παρόντων μελών.

11. Λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

1.       Για την επιστημονική και συνεχή καθ’ όλο το έτος παρακολούθηση της εφαρμογής και των 
επιπτώσεων  του  προγράμματος,  συγκροτείται  τριμελής  επιστημονική  επιτροπή,  η  οποία 
αποτελείται  από  έναν  εκπρόσωπο  και  τον  αναπληρωτή  του,  από  κάθε  μία  από  τις  εξής 
Διευθύνσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου: α) Δημόσιας Υγείας, β) Αγροτικής Οικονομίας και 
γ) Περιβάλλοντος
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2.       Στην ανωτέρω επιτροπή παρέχεται έγκαιρα κάθε δυνατή πληροφορία για την επιστημονική 
παρακολούθηση  του  προγράμματος  (χαρτογράφηση  της  περιοχής,  μεθοδολογία  των 
υποδεικνυόμενων προς ψεκασμό επιφανειών, κ.λ.π.

3.       Οι μετακινήσεις των μελών της επιτροπής καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τους πόρους για την 
εκτέλεση του προγράμματος.

4.       Τα  αποτελέσματα  των  αυτοψιών  της  επιτροπής  και  οι  σχετικές  περιοδικές  εκθέσεις 
πεπραγμένων  της  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  Α.Ε.  για  την  πρόοδο  του  φυσικού  αντικειμένου  του 
προγράμματος  θα  κοινοποιούνται  προς  αξιολόγηση  στην  Κοινή  Επιτροπή.  Επίσης,  θα 
αποστέλλονται σχετικές μηνιαίες εκθέσεις για το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων στην αρμόδια 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5.       Το σύνολο των στοιχείων από την επιστημονική παρακολούθηση του προγράμματος θα είναι 
συνεχώς  στην  διάθεση  της  Διεύθυνσης  Δημόσιας  Υγείας  της  Περιφέρειας  και  της  Κοινής 
Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.    Η συνολική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται έως το τέλος του 2012 ενώ η 
διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ορίζεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2012

2.    Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής 
Επιτροπής, αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της 
σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.   Καμία τροποποίηση της προγραμματικής  σύμβασης ή επέκταση της,  λόγω ανάγκης εκτέλεσης 
συμπληρωματικών  εργασιών  δεν  αναγνωρίζεται  χωρίς  έγγραφο  που  υπογράφεται  από 
εκπροσώπους  των  συμβαλλομένων  μερών  που  στην  προκειμένη  περίπτωση  είναι  τα  μέλη  της 
Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά με ομοφωνία.

2.   Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από 
οποιοδήποτε  συμβαλλόμενο  μέρος  ή  ανοχή  καταστάσεων  αντίθετων  προς  την  προγραμματική 
σύμβαση ή 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 παρούσα.

    Αυτά  συμφώνησαν,  συνομολόγησαν  και  συναποδέχθηκαν  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  και  προς 
απόδειξή, αφού αναγνώστηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται και σφραγίζεται από τα συμβαλλόμενα 
μέρη  σε  ένα  αντίτυπο,  κατά  τα  ακόλουθα  και  κάθε  μέρος  λαμβάνει  από  ένα  αντίγραφο  της 
παρούσας .

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ………………  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ …………..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ   

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ………………..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ………………. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ …………………

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ……………………… 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ …………………… 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΟΜΑΤΗΣ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ………………….. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΖΗΣ 
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Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α   Ι
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΑΤΟΜΗ *

ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΗΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΑΣΗΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΑΣΗΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

   

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

  

 
* Στα  ανωτέρω  περιλαμβάνονται  όλες  οι  δαπάνες  που  απαιτούνται  για  την  υλοποίηση  του 
Αντικειμένου της Σύμβασης από το φορέα υλοποίησης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ  ΣΤΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΦΟΡΕΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

            

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

            

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

            

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
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Το Δημοτικό Συμβούλιον αφού έλαβε υπόψη του  την εισήγηση του Δημάρχου, τις διατάξεις 
των άρθρων 65 και  100 του Ν 3852/2010, του άρθρου 225 του Ν 3463/2006 (ΔΚΚ) και μετά από 

διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τη Σκοπιμότητα της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου “ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗ-
ΣΗ  ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ “ καθώς και τους όρους 
αυτής όπως αυτή παρουσιάζεται στην εισήγηση του Δημάρχου

 Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου στην προβλεπόμενη από τη Σύμβαση Κοινή Επιτροπή, 
το δημοτικό σύμβουλο Μελά Ιωάννη και αναπληρωτή αυτού την Αρώνη Πηνελόπη.

 Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης 
Η απόφαση έλαβε α.α. 11 /2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  3/ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 
2012   του Δ.Σ.που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε  και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεώργιος Σ. Αρώνης                          Μαρία Σ.Αρώνη                                       ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

                                                    ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΑΡΩΝΗΜΑΡΙΑ Γ.

 ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ακριβές αντίγραφο                                                                          

                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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