
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   

ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

     Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2013  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

και ώρα 11:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό  130/20- ΙΑΝ.2013 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 ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                            ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ             ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Δικαιολογημένα απών)

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ       ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Απουσιάζει με άδεια)

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

    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 
3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,

Αριθ.  Απόφ.    3/  2013     ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ   

 ο οποίος είπε τα εξής:

..Από  την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ λάβαμε το  οικ 23/7-1-2013 έγγραφο  το οποίο έχει ως 

εξής:
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«Σύμφωνα  με  την  αριθμ.  Υ1/Γ.Π.οικ  117443/11-12-2012  (ΑΔΑ  Β4ΜΒΘ-ΧΧΣ)  εγκύκλιο 

του  Υπουργείου  Υγείας  καλούνται  οι  Περιφερειάρχες  από  κοινού  με  όλους  τους 

Δημάρχους  κάθε  Περιφέρειας  όπως  εκπονήσουν  με  τ ις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  τους 

ολοκληρωμένο  σχέδιο  καταπολέμησης  των  κουνουπιών  σε  επίπεδο  Περιφέρειας  – 

Περιφερειακών Ενοτήτων – Δήμων. 

Ήδη  με  το  αριθμ.  οικ.1859/2012  έγγραφό  μας  σας  ζητήσαμε  να 

αποστείλετε τις απόψεις σας για την καταπολέμηση κουνουπιών για την τριετία 2013-

2015  και  με  την   αριθμ.  524/28-12-2012/πρακ.21/2012  απόφαση  του  Περιφερειακού 

Συμβουλίου  Πελοποννήσου   (  αναζήτηση  με  ΑΔΑ  ΒΕΦΘ7Λ1-970)  εγκρίθηκε  το 

προτεινόμενο  σχέδιο  Προγραμματικής  Σύμβασης  «Πρόγραμμα  Καταπολέμησης 

Κουνουπιών με  πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού,  περιαστικού,  αγροτικού και 

αστικού συστήματος   Δήμων  των Περιφερειακών Ενοτήτων  Αργολίδας ,  Αρκαδίας,  Κορινθίας, 

Λακωνίας για την τριετία 2013-2015» . 

Η  οικονομική  συμμετοχή  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  ανέρχεται  στο  ποσό  των 

1.290.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) για τα τρία έτη. 

Κατόπιν  των  ανωτέρω  σας  αποστέλλουμε  το  προτεινόμενο  σχέδιο  της 

Προγραμματικής Σύμβασης,  τη μελέτη με βάση την οποία θα εκτελεστεί  και τα Παραρτήματα 

που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  και σας παρακαλούμε στα πλαίσια των διατάξεων 

του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 να θέσετε στο Δ.Σ του Δήμου σας τα ανωτέρω για λήψη 

απόφασης σχετικά με: 

1. Την έγκριση σκοπιμότητας της Προγραμματικής Σύμβασης και  των όρων που περιγράφο-

νται κατά άρθρο και στο σύνολο αυτής. 

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 

3. Να ορίσετε αιρετό  εκπρόσωπο για την ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της  Προ-

γραμματικής  Σύμβασης με το νόμιμο αναπληρωτή του.  

4. Να ορίσετε το ποσό οικονομικής  συμμετοχής του Δήμου σας στην Π.Σ για την τριετία 2013-

2015 αναλύοντας την κατ’ έτος συμμετοχή.

Τέλος λόγω του επείγοντος του θέματος (έγκαιρη έναρξη προγράμματος – προνυμφοκτονία) 

σας παρακαλούμε οι απαντήσεις σας να περιέλθουν άμεσα- μέχρι 18/1/2013»

Ύστερα από το ανωτέρω έγγραφο, το συμβούλιο εξέτασε τα συνοδεύοντα αυτό δικαιολογητικά 

ήτοι:  την Μελέτη για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, την Προγραμματική Σύμβαση, 

και τα  παραρτήματα Ι,ΙΙΑ,ΙΙΒ,ΙΙΙ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Εγκρίνει  την Προγραμματική  Σύμβαση  και  τους όρους που περιγράφονται κατά 

άρθρο και στο σύνολο αυτής. ως εξής:

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 έδρα της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη οι κατωτέρω         φορείς : 

1. Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ που  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  το  Περιφερειάρχη 

…………………

2. Οι Δήμοι που θα συμμετάσχουν στη παρούσα σύμβαση (θα συμπεριληφθούν μετά τις 

αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων)

3. Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ που εδρεύει στην Τ.Κ Επι-

σκοπή  του  Δήμου  Τρίπολης  της  ΠΕ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ   και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον 

…………………. . ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την αριθμ. 

…………………………… Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ. 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 – ΦΕΚ 87/Α/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης,  όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και 

ισχύουν 

3. Την αριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ.117443/11-12-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Προγράμμα-

τα Καταπολέμησης κουνουπιών σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού» με την 

οποία δίνονται οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει,  από κοινού να προβούν,  Περιφέρεια 

και  Δήμοι,   για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου σχεδίου Καταπολέμησης των κουνου-

πιών σε επίπεδο Περιφέρειας – Περιφερειακών Ενοτήτων – Δήμων. 

4. Το αριθμ. 20247/11-12-2012 έγγραφο και το από 14/12/2012 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΚΕ-

.ΕΛ.Π.ΝΟ.)  με το οποίο παρέχονται οδηγίες για  ενέργειες που πρέπει υλοποιηθούν για 

την Καταπολέμηση Κουνουπιών και την αντιμετώπιση της ελονοσίας  στο Δήμο Ευρώτα 

της ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
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5. Τη Μελέτη «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Πε-

λοποννήσου» που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου το  Αύ-

γουστο το έτους 2012»

6. Τα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και τηρούνται στη Δ/νση 

Δημόσιας Υγείας (έδρας) της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορούν την επιδημιολο-

γία των ασθενειών των οποίων φορείς είναι τα κουνούπια καθώς και την εποχιακή διακύ-

μανση των πληθυσμών των εντόμων αυτών που έχουν καταγραφεί σε κάθε περιοχή. 

7. Την αξιολόγηση του Προγράμματος Καταπολέμησης  Κουνουπιών στην Περιφέρεια Πε-

λοποννήσου με πεδίο εφαρμογής Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας Αρ-

καδίας Κορινθίας και Λακωνίας. 

8. Την  αριθμ.  ………………………….  πράξη  Προσυμβατικού  Ελέγχου  της  Υπηρεσίας  Επι-

τρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των αποφάσεων 

των συλλογικών οργάνων των συμβαλλομένων μερών θα σταλούν για έλεγχο και θα αναγραφεί ο αριθμός 

της πράξης) 

9. Τις κατωτέρω αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης  των  

    συμβαλλόμενων μερών :

8.1 Την αριθμ. ……………………… απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννή-

σου περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης , κα-

θώς και εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη ………………………….  για την υπογρα-

φή της παρούσας.

8.2 Την  αριθμ.  …………………  απόφαση  του  Δημοτικού   Συμβουλίου  Δήμου 

………………….. περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμ-

βασης  ,  καθώς  και  εξουσιοδότησης  του  Δημάρχου  ………………………   για  την 

υπογραφή της παρούσας.

8.3 Την  αριθμ…………………………  απόφαση  του  Δημοτικού   Συμβουλίου  Δήμου 

……………………   περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής 

Σύμβασης , καθώς και εξουσιοδότησης  του Δημάρχου ……………………..   για την 

υπογραφή της παρούσας.

8.4 κλπ αποφάσεις Δήμων 

8.5 Την αριθμ. …………. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ – 

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ ως φορέα υλοποίησης καθώς και  της 

εξουσιοδότησης του Διευθύνοντα Συμβούλου ……. για την υπογραφή της παρού-

σας. 
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ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ : 

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει : 

• Προοίμιο- Γενική Περιγραφή 

• Σκοπός της Σύμβασης 

• Φυσικό Αντικείμενο της Σύμβασης 

• Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης – Προϋπολογισμός Τριετίας 2013-2015

• Πόροι – Εκταμίευση Πόρων προς το φορέα υλοποίησης.    

• Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης της Σύμβασης. 

• Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων φορέων

• Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

• Επιστημονική Ομάδα Παρακολούθησης  

• Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 

• Ρήτρες -Τελικές Διατάξεις 

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σύμφωνα με  τη μελέτη «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»  η  οποία  εκπονήθηκε  για  λογαριασμό  της  Περιφέρειας 

Πελοποννήσου τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ του έτους 2012, σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα επιστημονικά 

και  τεχνικά  στοιχεία  εφαρμογής  προγραμμάτων  καταπολέμησης  κουνουπιών   και   των 

συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την εμφάνιση της ελονοσίας στο Δήμο Ευρώτα της ΠΕ 

Λακωνίας  ,  και  του  ιού  του  Δυτικού  Νείλου,   σε  όμορες  περιοχές  της  Περιφέρειας 

Πελοποννήσου  (Μαραθώνας  Περιφέρειας  Αττικής)   ,  τα  κουνούπια  αποτελούν  ένα 

σοβαρότατο  παράγοντα  επιρροής  τόσο  της  οικονομίας  περιοχών  με  αυξημένους 

πληθυσμούς κουνουπιών όσο και του κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών που είναι φορείς τους. 

Οι σημαντικότερες εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι 

τα υγροτοπικά συστήματα καθώς και οι υδατοκαλλιέργειες όπως οι ορυζώνες. Με βάση την 

πτητική ικανότητα των κουνουπιών,  οικισμοί που απέχουν σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων από τους 

υγροτόπους επηρεάζονται από τα εκεί παραγόμενα κουνούπια. Αυτό έχει σαν ενδεχόμενο  η 

όχληση και ο κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία να προκύψουν  και σε περιοχές αγροτικού ή και 
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καθαρά αστικού χαρακτήρα. 

Τα  ανωτέρω στοιχεία  σε  συνδυασμό  με  τη  διαμονή  για  εργασία  μεταναστών  από χώρες 

ενδημικές  των  νόσων  που  μεταδίδονται  με  διαβιβαστές  και  την  πιθανότητα  να  υπάρχουν 

μεταξύ αυτών (των  μεταναστών) χρόνιοι  φορείς  των λοιμογόνων παραγόντων δημιουργεί 

δυνητικό  κίνδυνο  για  εξάπλωση  των  ασθενειών  αυτών  με  τους  ενδιάμεσους  ξενιστές 

κουνούπια.  (Στο  Δήμο  Ευρώτα  τα  δύο  τελευταία  χρόνια  έχουν  καταγραφεί  κρούσματα 

ελονοσίας σε μετανάστες προερχόμενους από χώρες όπου ενδημεί η ελονοσία) 

Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  μετά  από  εκτίμηση  του  συνόλου  των  στοιχείων  και  της 

σπουδαιότητας  της  καταπολέμησης κουνουπιών, για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και 

της Οικονομίας της περιοχής αποφάσισε την υλοποίηση    «Ολοκληρωμένου Προγράμματος 

για την  Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου  για την  τριετία  2013-

2105»  

βασισμένο σε συνδυασμό μέτρων και ενεργειών που στόχο θα έχουν:

• Την περιστολή του παράγοντα όχλησης, 

• Την προφύλαξη του πληθυσμού από τον κίνδυνο ασθενειών των οποίων φορείς είναι 

τα κουνούπια (Ελονοσία, ιός Δυτικού Νείλου)

• Τη διασφάλιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

• Την ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων που θα διατεθούν τα επόμενα 

έτη.

Το  Ολοκληρωμένο  Πρόγραμμα  Καταπολέμησης  Κουνουπιών  στην  Περιφέρεια 

Πελοποννήσου  ,  λόγω  της  ιδιαιτερότητας  και  του  εύρους  των   επιλεγμένων  περιοχών 

παρέμβασης-  καταπολέμησης των κουνουπιών (Ελονοσία στο Δήμο Ευρώτα,  γεωγραφική 

εμβέλεια  προγράμματος,  ύπαρξη  μεγάλων  υγροτοπικών  εκτάσεων  ,   παρακολούθηση- 

έλεγχος  προγράμματος κλπ)  προτάθηκε να υλοποιηθεί ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής και 

τις ενέργειες που απαιτούνται ως εξής : 

1.1 «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές 

του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος  Δήμων  των Περιφε-

ρειακών  Ενοτήτων  Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας»

1.2 «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές 

του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος  Δήμων  της   Περιφε-

ρειακής  Ενότητας  Μεσσηνίας»

1.3 Πρόγραμμα Ενημέρωσης &  Προφύλαξης  του  κοινού από τα  κουνούπια  με  πεδίο 

εφαρμογής όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
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Για την άρτια και ορθολογική υλοποίηση των ανωτέρω η Περιφέρεια Πελοποννήσου κάλεσε 

τους Δήμους της Περιφέρειας να συνεργαστούν από κοινού κατά το μέρος που τους αφορά 

ως  προς  το  πεδίο  εφαρμογής  και  τις  ενέργειες  ,   με  τη  διαδικασία   Προγραμματικών 

Συμβάσεων   βάση των διατάξεων  του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 με φορείς υλοποίησης 

τις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ,  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ- ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΟΤΑ  και  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΕ  ΟΤΑ  που  δραστηριοποιούνται  στην 

Περιφέρεια και μέτοχοι τους είναι οι ΟΤΑ α και β΄ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Οι  συμβαλλόμενοι  φορείς  της  παρούσας  σύμβασης ,  αποφάσισαν  να συμπράξουν,   με 

σκοπό την ορθή , εμπρόθεσμη και άρτια υλοποίηση του προγράμματος με πεδίο εφαρμογής 

ως κατωτέρω : 

«Πρόγραμμα  Καταπολέμησης  Κουνουπιών  με  πεδίο  εφαρμογής  επιλεγμένες  περιοχές  του 

φυσικού,  περιαστικού,  αγροτικού  και  αστικού  συστήματος   Δήμων  των  Περιφερειακών 

Ενοτήτων  Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας» το οποίο στο εξής,  για λόγους 

συντομίας , θα αναγράφεται ως «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» 

που αποτελεί μέρος του Ολοκληρωμένου  Προγράμματος Καταπολέμησης κουνουπιών στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου:

ΑΡΘΡΟ 4

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η Οργάνωση, ο Επιχειρησιακός σχεδιασμός και η εκτέλεση του 

Προγράμματος που περιγράφεται στο άρθρο 3 

Ειδικότερα οι  συμβαλλόμενοι  θα ζητήσουν  από τον φορέα υλοποίησης να διαχειριστεί  το 

«ΥΠΟΕΡΓΟ  1»  με  βάση  τη  μελέτη  ««ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012» η οποία στο εξής θα 

αναγράφεται  ως  «ΜΕΛΕΤΗ»  και  αποτελεί  πλαίσιο  εκτέλεσης  και  εφαρμογής  του 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  και  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης κατά το μέρος που 

αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας , Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας: 

Τα στάδια που περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον είναι τα εξής : 

1. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός. 

2. Επιλογή και Κατάρτιση προσωπικού 

3. Παρακολούθηση Προνυμφών. 

4. Οριοθέτηση Επιφανειών για ψεκασμό 

5. Διενέργεια ψεκασμών εδάφους 

77

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩΡ4-ΚΝ1



6. Διενέργεια Ψεκασμών από αέρος. 

7. Έλεγχος Αποτελεσματικότητας ψεκασμών 

8. Παρακολούθηση πληθυσμών ακμαίων 

Σε όλα τα στάδια θα υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης και προσαρμογής , εφόσον αυτό 

απαιτείται με βάση τα επιδημιολογικά ή εντομολογικά δεδομένα ή άλλα στοιχεία που μπορεί 

να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και  ύστερα από αξιολόγηση της 

κατάστασης από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης όπως ορίζεται κατωτέρω.

Οι διενεργούμενες παρεμβάσεις καταπολέμησης θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με :

• Την ισχύουσα  νομοθεσία

• Τις προτάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

• Τις προτάσεις της Επιστημονικής Ομάδας Παρακολούθησης  

• Τις εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου  Υγείας 

• Τις απαιτούμενες άδειες  από τις συναρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Υγείας & Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

• Τα εγκεκριμένα σκευάσματα ψεκασμών  από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Αγρο-

τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων .

• Τους όρους της παρούσας σύμβασης 

• Την εκτίμηση των αναγκών και συνθηκών (εκτάκτων ή μη )  που θα διαμορφωθούν κατά 

την διάρκεια υλοποίησης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  το χρονικό διάστημα 2013-2015.  

ΑΡΘΡΟ 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2013-2015

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ για την τριετία 2013-2015  ανέρχεται στο 

ποσό των ………………………….. € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)  

Το  οικονομικό  αντικείμενο  της  σύμβασης   δύναται  να  επεκταθεί  μετά  από  πλήρως 

αιτιολογημένη  πρόταση   της  ΚΟΙΝΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  για  τις  ανάγκες 

υλοποίησης   του  φυσικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  και  με  την  σύμφωνη  γνώμη  των 

συλλογικών οργάνων διοίκησης των συμβαλλομένων μερών. 

Το κόστος του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ανά έτος  διαμορφώνεται  σύμφωνα με τη «ΜΕΛΕΤΗ» από 

παράγοντες π0υ αφορούν: 

• Τις εστίες αναπαραγωγής της περιοχής εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  (το είδος την 

έκταση της διασπορά και τις ιδιαιτερότητες των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών)

• Τις προδιαγραφές εφαρμογής του έργου 

• Τις ανάγκες που καλείται να καλύψει
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• Τις περιβαλλοντικές , νομικές , κοινωνικές δεσμεύσεις 

• Τα διαθέσιμα εγκεκριμένα σκευάσματα και τους περιορισμούς στην εφαρμογή τους.  

• Το ιστορικό έργων στην περιοχή και τις ιδιομορφίες της περιοχής εκτέλεσης.  

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ- ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

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, (συμπεριλαμ-

βανομένου ΦΠΑ 23%) από  πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδι-

κό Έργου ΕΠ 201202600033 και τίτλο «Διαχείριση Επιδημιολογικών κινδύνων που προκύ-

πτουν από τα κουνούπια: Δημιουργία και Οργάνωση Μηχανισμού Επαγρύπνησης, τα-

χείας αντίδρασης και καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». 

.Ο  Δήμος ………………………….   θα  συνεισφέρει  το  ποσό  των  ……………  Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  από ιδίους  πόρους  του  Δήμου  σύμφωνα με  την  αριθμ. 

………. απόφαση ανάληψης δέσμευσης δαπάνης. 

       (κλπ Δήμοι οι οποίοι θα συμπεριληφθούν μετά τις αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων  

       Διοίκησης)

2. Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ θα συνεισφέρει το ποσό 

των  1000  Ευρώ/ ανά έτος εκτέλεσης του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ »  (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 23%) από ιδίους πόρους .

3. Το ποσό συνεισφοράς της Περιφέρειας Πελοποννήσου  θα εκταμιεύεται  ισόποσα ανά 

έτος προς το φορέα υλοποίησης  σε τρεις (3) δόσεις μετά από πιστοποίηση  της Κοινής 

Επιτροπής (ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ-Α) με εξαίρεση τις έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν 

και αφορούν λόγους Δημόσιας Υγείας, αυξημένης όχλησης  άλλες ανάγκες επαρκώς αι-

τιολογημένες από την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης και  οι  οποίες 

απαιτούν ανακατανομή των ποσών ανά έτος)  

4. Η εκταμίευση των ποσών που θα συνεισφέρουν οι Δήμοι θα εκταμιεύεται ισόποσα ανά 

έτος  προς  το φορέα υλοποίησης  σε δύο δόσεις μετά από πιστοποίηση προόδου εργα-

σιών του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» από την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-

Β): 5

ΑΡΘΡΟ 7

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης πα-

ρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της κοινής επιτροπής ανάλογα 

με την πορεία του φυσικού αντικειμένου, τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν την τριετία 

2013-2015  και  τις  εκθέσεις  α)  της  επιστημονικής  ομάδας  παρακολούθησης  του  «ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ » και β) του φορέα υλοποίησης. 

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει  :

• Να διαθέσει το ποσό για το οποίο έχει δεσμευτεί. 

 Να διευκολύνει το έργο των εμπλεκομένων που θα 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 στελε-

χώσουν την επιστημονική επιτροπή 

• Να διαθέσει προσωπικό του κλάδου ΔΕ Οδηγών και κατάλληλα υπηρεσιακά οχήματα 

για την μετακίνηση των μελών της Επιστημονικής Ομάδας Παρακολούθησης  όπως 

αυτή ορίζεται κατωτέρω. 

• Να υποβοηθήσει Διοικητικά και Επιστημονικά  σε οτιδήποτε απαιτηθεί για την άρτια και  

ορθολογική υλοποίηση  του Προγράμματος 

• Να συμβάλει οικονομικά σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού αντικειμένου της σύμβα-

σης  στην  αύξηση  του  Οικονομικού  Αντικειμένου  της  Σύμβασης  σύμφωνα  με  τους 

όρους της παρούσας σύμβασης. 

2. Οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ αναλαμβάνουν  : 

• Να διαθέσουν  τους  πόρους  για τους οποίους έχουν δεσμευτεί εντός του χρονοδια-

γράμματος που προβλέπεται από τη σύμβαση. 

• Να ορίσουν εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή (αιρετό μέλος του Δημοτικού Συμβουλί-

ου). 

• Να ορίσουν την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η οποία θα εμπλακεί στο φυσικό αντικεί-

μενο του έργου και η οποία θα διαθέσει προσωπικό για τη  συγκέντρωση των απαραί-

τητων στοιχείων και πληροφοριών, την πραγματοποίηση των απαιτούμενων συνεργα-

σιών και γενικότερα στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών που θα  ζητηθούν από 

το φορέα υλοποίησης και την επιστημονική ομάδα παρακολούθησης της Δ/νσης Δη-

μόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
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• Να ενημερώσουν την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για τις ενέργειες του οικονομικού 

αντικειμένου απαιτεί η παρούσα σύμβαση  

• Να διαθέσουν κατάλληλα  υπηρεσιακά οχήματα και προσωπικό του κλάδου           ΔΕ 

Οδηγών για τις μετακινήσεις που τυχόν  απαιτηθούν εντός του οικείου Δήμου. 

• Να συμβάλουν  οικονομικά (κατά το μέρος που αφορά έκαστο συμβαλλόμενο Δήμο) 

σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης στην αύξηση του Οι-

κονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης αναλογικά με βάση την οικονομική συμμετοχή 

τους στην Προγραμματική Σύμβαση και τις ανάγκες του οικείου Δήμου. 

3. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ορίζεται ως φορέας υλοποίησης και   

οικονομικής διαχείρισης του αντικειμένου της σύμβασης και αναλαμβάνει:

3.1. Την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

3.2. 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 σύμ-

βασης.

3.3. Να διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο την μετακίνηση των μελών της επιστημονικής 

επιτροπής στο πεδίο εφαρμογής των ψεκασμών (εφοδιασμός οχημάτων που δια-

θέτει η Περιφέρεια με καύσιμα, να αποζημιώνει τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής 

για τις εκτός έδρας μετακινήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.4. Να  παρέχει,  οποιαδήποτε σχετική με το έργο ενημέρωση ή πληροφορία ζητείται 

από την Κοινή Επιτροπή και την Επιστημονική  Ομάδα Παρακολούθησης , προφορι-

κά ή γραπτά, κατά την διαδικασία διενέργειας ελέγχων και συζητήσεων για την πο-

ρεία του Προγράμματος. 

3.5. Ο φορέας υλοποίησης αναλαμβάνει  να υποβοηθήσει  το έργο της Επιστημονικής 

Ομάδας διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό που θα απαιτηθεί για τις ενέργειες 

ελέγχου που θα απαιτήσει η Επιστημονική Ομάδα Παρακολούθησης. 

3.6. Την διαχείριση, διοίκηση της προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα:

• Την επιλογή της κατάλληλης προσφοράς με βάση την πλέον συμφέρουσα προ-

σφορά, για την άρτια και ορθολογική  υλοποίηση του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» μετά 

από  δημοσίευση  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  σύμφωνα  με  την 

ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας του φορέα υλοποίησης.

• Την παρακολούθηση της πορείας του έργου και την ενημέρωση των μελών της 

κοινής επιτροπής σε κάθε φάση εκτέλεσης του έργου.
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• Την προετοιμασία με την έγκαιρη αποστολή του σχετικού ενημερωτικού υλικού 

των συνεδριάσεων της κοινής επιτροπής, προς την οποία παρέχει  επίσης την 

αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη.

• Την διεκπεραίωση των ταμειακών συναλλαγών για την υλοποίηση του αντικει-

μένου της σύμβασης (πληρωμές προμηθευτών, συνεργατών, εταιρειών κ.λ.π.)

• Την αντιμετώπιση ζητημάτων οργανωτικού διοικητικού χαρακτήρα

• Την υποβοήθηση για την σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων εφόσον αυτές 

απαιτηθούν.

3.7 Ρητά συμφωνείται ότι για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης θα περιέλ-

θει  στην  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  Α.Ε.  το  σύνολο  του  ποσού  της  χρηματοδότησης 

……………………… Ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%),  το οποίο θα δια-

τεθεί από αυτήν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας σύμβα-

σης.

3.8 Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάσσει περιοδικές εκ-

θέσεις πεπραγμένων οι οποίες θα υποβάλλονται στην κοινή επιτροπή.

3.9 Από το ανωτέρω ποσό, ρητά συμφωνείται ότι  15% του συνολικού ποσού συμπερι-

λαμβανομένου ΦΠΑ , θα παρακρατηθεί από την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. , ως αμοιβή 

για την παροχή υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Για  την  παρακολούθηση  υλοποίησης  της  σύμβασης  αυτής  συνίσταται  όργανο  με  την 

επωνυμία «ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ». 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.

Πρόεδρος  της  Κοινής  Επιτροπής  ορίζεται  ο  αιρετός  εκπρόσωπος  της  Περιφέρειας 

Πελοποννήσου  

Η Κοινή Επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρό της. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. 

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δύναται  να  συζητηθούν εφόσον αιτιολογούνται  για το 

έκτακτο του θέματος.

Η  πρώτη  συνεδρίαση  της  Κοινής  Επιτροπής  συγκαλείται,  εντός  χρονικού  διαστήματος  30 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, με ευθύνη του φορέα υλοποίησης. 

Η Κοινή Επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται μετά από σχετική απόφασή της και από την 
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Επιστημονική Ομάδα Παρακολούθησης και τους συνεργάτες αυτής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η Κοινή Επιτροπή συνέρχεται  τακτικά ανά δύο μήνες  και  έκτακτα,  όταν  ζητηθεί  από κάθε 

συμβαλλόμενο φορέα.

Η  Κοινή  Επιτροπή  βρίσκεται  σε  απαρτία,  όταν  παρόντα  είναι  το  50%  συν  ένα  από  τα 

συμβαλλόμενα  μέρη της. 

Τόπος συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής ορίζονται τα γραφεία του φορέα υλοποίησης 

Η επιτροπή προς διευκόλυνση των μελών της μπορεί  να συνεδριάζει  και  με τη μέθοδο της 

τηλεδιάσκεψης με ευθύνη του φορέα υλοποίησης.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων προς αποφυγή καθυστερήσεων μπορούν να διακινούνται 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονικά να αποτυπώνονται οι απόψεις των μελών 

της Επιτροπής 

Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών.

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

πλειοψηφίας αυτής.

ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ είναι: 

1. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης, 

2. Η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής 

3. Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σχετικής με την ερμηνεία 

των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής.

4. Αποφασίζει για την πορεία των εκταμιεύσεων προς το φορέα υλοποίησης  με πιστοποιή-

σεις της προόδου εργασιών του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»

5. Αποφασίζει  για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικει-

μένων της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.

6. Εγκρίνει  την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της χρονικής διάρκειας 

της  προγραμματικής  σύμβασης  και  σύμφωνα  με  τους  όρους  αυτής  καθώς  και  των 

πόρων που θα απαιτηθούν σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού αντικειμένου της σύμ-

βασης .

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Η επιστημονική και συνεχής  καθ’ όλη την τριετία,  παρακολούθηση της εφαρμογής και των 

επιπτώσεων  του  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ,  γίνεται  από  Κεντρική  Επιστημονική  Ομάδα 

Παρακολούθησης που συγκροτείται με ευθύνη της  Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου  και  αποτελείται  από  τον  Προιστάμενο  της  Δ/νσης  Δημόσιας  Υγείας  την 

Προισταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και τρεις  υπαλλήλους των ανωτέρω Δ/νσεων 
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έδρας.   

Για  τη  Γραμματειακή  Υποστήριξη  των  Επιστημονικής  Ομάδας  (σύνταξη  και  αποστολή 

εκθέσεων κλπ) ο φορέας υλοποίησης θα διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό.  

Η  Επιστημονική  Ομάδα  Παρακολούθησης  θα  συνεργάζεται  και   με  τους  υπευθύνους 

υπαλλήλους που θα ορίσει ο κάθε συμβαλλόμενος Δήμος  και με υπαλλήλους των Δ/νσεων 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας όπου εκτελείται 

το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 

   Στην ανωτέρω ομάδα παρέχεται  έγκαιρα κάθε δυνατή πληροφορία για την επιστημονική 

παρακολούθηση  του  προγράμματος  (χαρτογράφηση  της  περιοχής,  μεθοδολογία  των 

υποδεικνυόμενων  προς  ψεκασμό επιφανειών,  κ.λ.π.)  από  το  φορέα  υλοποίησης  και  τους 

συνεργαζόμενους με αυτόν . 

Οι μετακινήσεις των μελών της επιτροπής καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τους πόρους για 

την  εκτέλεση  του  προγράμματος  μετά  την  κατάθεση  των  απαραίτητων  προς  πληρωμή 

δικαιολογητικών σύμφωνα με την νομοθεσία .

ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ είναι : 

1. Να συγκροτήσει-όπου απαιτηθεί- υποομάδες,  αποτελούμενες  από υπαλλήλους των Περι-

φερειακών Ενοτήτων και  των  Δήμων  παρέμβασης οι  οποίες θα παρακολουθούν την 

εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου  του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»  και θα παρέχουν στοιχεία για 

την εκτέλεση του. 

2. Η παροχή οδηγιών στο   φορέα υλοποίησης σχετικά με την εκτέλεση του         «ΠΡΟΓΡΑΜ-

ΜΑΤΟΣ». 

3. Ο Έλεγχος του φορέα υλοποίησης και των συνεργατών που θα επιλέξει σχετικά με το φυσι-

κό αντικείμενο του έργου με αυτοψίες τακτικές και έκτακτες στο πεδίο εφαρμογής του «ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»  με τη χρήση μεθόδων που περιγράφονται στη «ΜΕΛΕΤΗ» και τη χρήση  ερ-

γαλείων καταγραφής και ηλεκτρονικής παρακολούθησης των ενεργειών του φορέα υλο-

ποίησης σε όλα τα στάδια του έργου (χρήση GPS στα συνεργεία ψεκασμών κλπ)

4. Η σύνταξη και διάθεση   μηνιαίων  εκθέσεων  για το φυσικό αντικείμενο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΤΟΣ  προς το φορέα υλοποίησης για το διάστημα από ΜΑΡΤΙΟ  έως ΟΚΤΩΒΡΙΟ και 2μη-

ναιών εκθέσεων για το διάστημα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ έκαστου έτους της σύμβα-

σης 

11

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩΡ4-ΚΝ1



5. Σε περίπτωση που εξαιτίας των συνθηκών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια   

υλοποίησης  του  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   προκύψουν  έκτακτες  ανάγκες  (Δημόσιας  Υγείας  , 

όχλησης) η Επιστημονική  Ομάδα  ανάλογα με την περιοχή ανάγκης θα συντάσσει  ειδική 

έκθεση αναφοράς συμβάντων την οποία  θα διαθέτει στο φορέα υλοποίησης. 

6. Αναλαμβάνει και ως επιστημονικά υπεύθυνη για την παρακολούθηση των  αεροψεκασμών   

που τυχόν απαιτηθούν κατά τη διεξαγωγή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η συνολική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης - φυσικό και οικονομικό αντικείμενο- 

ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως  την  31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. 

2. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρού-

σας εφόσον αυτό απαιτείται από τις ανάγκες του προγράμματος.  

ΑΡΘΡΟ 12

ΡΗΤΡΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Καμία  τροποποίηση  της  προγραμματικής  σύμβασης  ή  επέκταση  της,  λόγω  ανάγκης 

εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς απόφαση των αρμοδίων 

οργάνων των συμβαλλομένων μερών.  

2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση  των δικαιωμάτων ή παράλειψη των  υποχρε-

ώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς 

την προγραμματική σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβα-

ση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση 

των συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή ανα-

γνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρού-

σα. 

3. Σε περίπτωση αναίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Προ-

γραμματικής Σύμβασης ή μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ αυτή ή σε 

περίπτωση παραβάσεων αυτής ή των γενικών διατάξεων ή διαπίστωσης σημαντικών δυ-

σλειτουργιών στην πορεία του έργου, κάθε συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα καταγγε-
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λίας της σύμβασης. Για το υπαίτιο μέρος πέραν του καταλογισμού της ευθύνης που του 

ανήκει, ορίζεται ποινική ρήτρα σε περίπτωση υπαναχώρησης ή μη εκτέλεσης των όρων της 

παρούσας, ύψους 1% επί του ποσού που ο κάθε φορέας συμβάλλεται και ομοίου ύψους 

για το φορέα υλοποίησης επί του ποσού της αμοιβής του. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται 

στην κοινή επιτροπή, η οποία θα αποφασίζει για τη διάθεσή του υπέρ του ζημιωθέντος ή 

ζημιωθέντων. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται αδικαιολογήτως επιβαρύνονται με τόκους 

υπερημερίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

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,  επικυρωμένο από Δημόσια Αρχή,  αντίγραφο της παρούσας .

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΖΗΣ 

• Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο  Παναγιώτη Ψαρομμάτη, για την υπογραφή της Προγραμ-

ματικής Σύμβασης. 

• Ορίζεται αιρετός  εκπρόσωπος για την ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της  Προ-

γραμματικής  Σύμβασης ο Ιωάννης Μελάς με αναπληρωτή τον Γεώργιο Αρώνη. 

• Ορίζεται ότι η  οικονομική συμμετοχή του Δήμου Ελαφονήσου στην Π.Σ για την τριετία 

2013-2015 θα είναι 2.000,00€ κατ΄ έτος, ήτοι 6.000,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α.  3/2013  και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό 

2/25-1-2013 που αφού συντάχθηκε   και διαβάστηκε υπογράφεται ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                      ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                    ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   

  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ        

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

         ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

 ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
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