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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ

ΓΖΚΝΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ
ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 5/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 47/2012
«Δγθξίζεσο Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο κε ηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ θαη ηνπο
Γήκνπο Λαππιηέσλ, Ρξίπνιεο, Β. Θπλνπξίαο, Λ. Θπλνπξίαο, Αλ. Κάλεο, Ππάξηεο,
Διαθνλήζνπ θαη ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία ΝΡΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ Α.Δ. γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηώλ έηνπο 2012».
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2012, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 17,00,
ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε
αξηζκό 05/10-02-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε
λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1.
Αβδνύινο πύξνο πξόεδξνο
1.
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
2.
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
3.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
3.
Μηραιόπνπινο Μηραήι
4.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
4.
Σζάθνο Κσλ/λνο
5.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
6.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
7.
Λύξαο Υαξάιακπνο
8.
Μαξνύζεο Υξάιακπνο
9.
Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
10. Πεηξάθεο Υξήζηνο
11. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
12. νπξιάο Ισάλλεο
13. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
14. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
15. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
16. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
17. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
18. Σζάθνο Πέηξνο
19. Υαξακήο Αληώληνο
20. Υξηζηάθνο ηαύξνο
21. Κξππσηόο Παλαγηώηεο
22. Μέληεο Γεώξγηνο
23. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Κνπξθνύιεο Υαξάιακπνο Άλσ Καζηαλέαο,
Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ληξώλ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο
Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Σ.Κ.

1

ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩΚ9-ΧΧ9
Ννκίσλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Παληαλάζζεο, Κιεξνλόκνο
Κσλ/λνο Σ.Κ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινύ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έδσζε ην ιόγν ζηνλ θ. Γήκαξρν, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Με ην ππ’ αξηζ. πξση. 206/6-02-2012 έγγξαθό ηεο, ε Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, καο γλσξίδεη όηη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ
ΚΟΤΝΟΤΠΙΧΝ 2012 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ», καο ζηέιλεη ζρέδην πξνγξακκαηηθήο
ζύκβαζεο κε πεδίν εθαξκνγήο ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο Γήκσλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ
Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο θαη Λαθσλίαο, κε πξνηεηλόκελα ζπκβαιιόκελα κέξε ηελ
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ηνπο Γήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ηελ Αλαπηπμηαθή
Δηαηξεία ΟΣΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ ΑΔ, σο θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.
Δηζεγνύκαη ινηπόλ πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ
ππνγξαθή ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο, λα ιάβεη απόθαζε ζρεηηθά κε ηα παξαθάησ:
1. Έγθξηζε Πθνπηκόηεηαο Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο.
Σα θνπλνύπηα απνηεινύλ έλα ζνβαξόηαην παξάγνληα επηβάξπλζεο ηόζν ηεο νηθνλνκίαο
πεξηνρώλ κε απμεκέλνπο πιεζπζκνύ θνπλνππηώλ, όζν θαη θηλδύλνπ εμάπισζεο αζζελεηώλ πνπ
είλαη θνξείο ηνπ. Η θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηώλ γίλεηαη κε ηε ζύγρξνλε εθαξκνγή πνιιώλ
κεζόδσλ θαη είλαη βαζηθό λα μεθηλάεη λσξίο, όηαλ ηα θνπλνύπηα βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο
πξνλύκθεο, δηόηη ζην ζηάδην ηνπ αθκαίνπ ε θαηαπνιέκεζή ηνπο θαζίζηαηαη πνιύ δπζθνιόηεξε.
Με βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ 2011, ηελ εκθάληζε δειαδή θνπλνππηώλ θαη θξνπζκάησλ εινλνζίαο
ζην λνκό καο, είλαη πξνθαλέο όηη ην θαηλόκελν θνπλνύπηα απνηειεί θξίζηκν δήηεκα από άπνςε
δεκόζηαο Τγείαο. Η έγθαηξε ινηπόλ θαη ηαπηόρξνλε έλαξμε πξνγξακκάησλ θαηαπνιέκεζεο
θνπλνππηώλ ζε όιε ηελ επηθξάηεηα ζεσξείηαη θύξηαο ζεκαζίαο κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
δεκόζηαο πγείαο από αζζέλεηεο πνπ κεηαδίδνληαη ζηνλ άλζξσπν κέζσ απηώλ, π.ρ. από ηνλ ηό
ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ, ην πιαζκώδην ηεο εινλνζίαο θ.ι.π.
Με βάζε ηα δεδνκέλα απηά απαηηείηαη ε εθαξκνγή ελόο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο
θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ην
ζπλδπαζκό ηνπ ζπλόινπ ησλ ζύγρξνλσλ δηαζέζηκσλ κεζόδσλ θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ θαη
ζα εμαζθαιίδεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ζην νπνίν ζα ζπκκεηέρεη θαη ν
Γήκνο καο.
2. Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ καο, σο πξνο ηε δηάζεζε ηνπ επηζηεκνληθνύ
ηερληθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηνπ πνζνύ.
Ο Γήκνο καο ζα ζπλδξάκεη θαη ζα δηεπθνιύλεη κε ην επηζηεκνληθό θαη ηερληθό πξνζσπηθό
ηνπ, ην επηζηεκνληθό θαη ινηπό πξνζσπηθό, πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο.
Ο Γήκνο καο ζα ζπλεηζθέξεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο, ην πνζό
ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000,00) επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, από ηδίνπο πόξνπο ηνπ
Γήκνπ.
3. Ρνλ νξηζκό ελόο ηαθηηθνύ εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ, θαζώο θαη ηνλ αλαπιεξσηή
ηνπ, ζηελ πξνβιεπόκελε από ηε ζύκβαζε θνηλή επηηξνπή.
4. Ρελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο πξνγξακκαηηθήο
ζύκβαζεο.
Δπίζεο πξέπεη λα δεζκεύζνπκε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ, κε ην πνζό, ην νπνίν ζα
ζπκκεηέρνπκε ζηελ πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. δεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ηνπ, ην
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 100 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ
άξζξνπ 225 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΓΚΚ) θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθσλα

1. Δγθξίλεη ηε θνπηκόηεηα ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ
ΚΟΤΝΟΤΠΙΧΝ 2012 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ», θαζώο θαη ηνπο όξνπο απηήο, νη νπνίνη
έρνπλ σο εμήο:
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖ

ΠΚΒΑΠΖ

Πήκεξα ……………………….. εκέξα …………………….. θαη ώξα ……….
Ρξίπνιε νη θαησηέξσ θνξείο:

ζηελ

1. Ζ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ
Πεξηθεξεηάξρε Ξέηξν Ραηνύιε.
2. Ν ΓΖΚΝΠ ΛΑΞΙΗΔΥΛ πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ην Γήκαξρν ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ
ΑΛΑΓΛΥΠΡΑΟΑ.
3. Ν ΓΖΚΝΠ ΡΟΗΞΝΙΖΠ πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ην Γήκαξρν ΗΥΑΛΛΖ
ΠΚΟΛΗΥΡΖ.
4. Ν ΓΖΚΝΠ ΒΝΟΔΗΑΠ ΘΛΝΟΗΑΠ πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ην Γήκαξρν
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΠΘΑΛΡΕΝ.
5. Ν ΓΖΚΝΠ ΛΝΡΗΑΠ ΘΛΝΟΗΑΠ πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ην Γήκαξρν
ΗΥΑΛΛΖ ΚΑΟΛΔΟΖ.
6. Ν ΓΖΚΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ην Γήκαξρν
ΞΔΡΟΝ ΑΛΓΟΔΑΘΝ.
7. Ν ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ην Γήκαξρν ΠΡΑΟΝ
ΑΟΓΔΗΡΑΘΝ.
8. Ν ΓΖΚΝΠ ΔΙΑΦΝΛΖΠΝ πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Γήκαξρν
ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ ΤΑΟΟΝΚΑΡΖ.
9. Ν ΓΖΚΝΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Γήκαξρν ΖΟΑΘΙΖ
ΡΟΗΣΔΗΙΖ.
10. Ζ ΑΛΥΛΚΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΡΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΔ πνπ εδξεύεη
ζηελ Σξίπνιε θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΚΞΗΡΕΖ, εηδηθά
εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο κε ηελ από ……………. Απόθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΑΔ.
ΔΣΝΛΡΑΠ ΞΝΤΖ:
Α. Ρν ηζρύνλ Θεζκηθό Ξιαίζην
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ.3852/2010 – ΦΔΘ 87/Α/2010 «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο.
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Λ.3463/2006 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κεηαγελέζηεξα θαη
3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 131/2010 «ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ».
Β. Ρηο θαησηέξσ απνθάζεηο ησλ νηθείσλ Ππκβνπιίσλ ησλ ζπκβαιιόκελσλ
κεξώλ:
1. Σελ αξηζκ. …………………….. απόθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνύ Ππκβνπιίνπ
Ξεινπνλλήζνπ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο θαη ησλ όξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο
ύκβαζεο , θαζώο θαη εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε Ξέηξνπ Ραηνύιε γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο.
2. Σελ αξηζκ. …………………….. απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΛΑΞΙΗΔΥΛ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο θαη ησλ όξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο
ύκβαζεο, θαζώο θαη εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ
ΑΛΑΓΛΥΠΡΑΟΑ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο.
3. Σελ αξηζκ. …………………….. απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΡΟΗΞΝΙΖΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο θαη ησλ όξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο
ύκβαζεο, θαζώο θαη εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ΗΥΑΛΛΖ ΠΚΟΛΗΥΡΖ
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο.
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4. Σελ αξηζκ. …………………….. απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΒΝΟΔΗΑΠ ΘΛΝΟΗΑΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο θαη ησλ όξσλ ηεο
Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο, θαζώο θαη εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΠΘΑΛΡΕΝ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο.
5. Σελ αξηζκ. …………………….. απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΛΝΡΗΑΠ ΘΛΝΟΗΑΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο θαη ησλ όξσλ ηεο
Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο, θαζώο θαη εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ΗΥΑΛΛΖ
ΚΑΟΛΔΟΖ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο.
6. Σελ αξηζκ. …………………….. απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο θαη ησλ όξσλ ηεο
Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο, θαζώο θαη εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ΞΔΡΟΝ
ΑΛΓΟΔΑΘΝ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο.
7. Σελ αξηζκ. …………………….. απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΠΞΑΟΡΖΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο θαη ησλ όξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο
ύκβαζεο, θαζώο θαη εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ΠΡΑΟΝ ΑΟΓΔΗΡΑΘΝ
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο.
8. Σελ αξηζκ. …………………….. απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΔΙΑΦΝΛΖΠΝ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο θαη ησλ όξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο
ύκβαζεο, θαζώο θαη εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ
ΤΑΟΟΝΚΑΡΖ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο.
9. Σελ αξηζκ. 47/2012 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο θαη ησλ όξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο
ύκβαζεο, θαζώο θαη εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ΖΟΑΘΙΖ ΡΟΗΣΔΗΙΖ γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο.
( Αλακέλεηαη θαη ε ζπκκεηνρή Γήκσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κνξηλζίαο).
10. Σελ αξηζκ. …………………….. απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖΠ ΑΛΥΛΚΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΝΡΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΔ πεξί
έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο θαη ησλ όξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο, θαζώο θαη
εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γηεπζύλνληνο Ππκβνύινπ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΚΞΗΡΕΖ γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο.
ΠΚΦΥΛΝΛ ΘΑΗ ΠΛΑΞΝΓΔΣΝΛΡΑΗ ΡΑ ΔΜΖΠ:
ΑΟΘΟΝ 1
ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ
Η παξνύζα ζύκβαζε είλαη πξνγξακκαηηθή θαη πεξηέρεη:
Πξννίκην
Αληηθείκελν
Πόξνη – Υξεκαηνδόηεζε
Υξνλνδηαγξάκκαηα Τινπνίεζεο
Γηθαηώκαηα θαη Τπνρξεώζεηο ησλ πκβαιινκέλσλ
Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο
Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή
Γηάξθεηα ηζρύνο
Σειηθέο Γηαηάμεηο
ΑΟΘΟΝ 2
ΞΟΝΝΗΚΗΝ
Φνξείο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζηελ πεξηνρή ησλ νπνίσλ ππάξρεη ζνβαξό
πξόβιεκα θνπλνππηώλ γηα ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμε ηνπο
κεηέρνπλ σο ζπκβαιιόκελνη ζηελ παξνύζα Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε, κε ζθνπό ηελ από
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θνηλνύ εθαξκνγή ελόο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηώλ
πνπ ζα εμαζθάιηδε πςειή απνηειεζκαηηθόηεηα, ζπλέξγεηα θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο.
Με βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ 2011 θαη από ηελ εκθάληζε θνπλνππηώλ θξνπζκάησλ
εινλνζίαο, ην θαηλόκελν θνπλνύπηα απνηειεί ηδηαίηεξα θξίζηκν δήηεκα από άπνςε
δεκόζηαο Τγείαο. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ πινπνηήζεθε ην 2011
πξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηώλ, ηα νπνία πξηλ ηελ εκθάληζε ησλ
θξνπζκάησλ εινλνζίαο ( Αύγνπζηνο 2011) βαζίδνληαλ απνθιεηζηηθά ζηε κέζνδν ηεο
πξνλπκθνθηνλίαο. Η θαηαπνιέκεζε γηλόηαλ είηε κέζσ επίγεησλ παξεκβάζεσλ ζην αζηηθό,
πεξηαζηηθό ρώξν θαη ηα θπζηθά ζπζηήκαηα ησλ πεξηνρώλ απηώλ.
Μεηά ηε δηάγλσζε ησλ θξνπζκάησλ ζην πιαίζην απηό, ιόγσ ησλ έθηαθησλ
ζπλζεθώλ πνπ πξνέθπςαλ εθδόζεθαλ από ηα ζπλαξκόδηα ππνπξγεία (Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο, Τγείαο & Πεξηβάιινληνο), νη θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
αθκαίσλ θνπλνππηώλ κε εθαξκνγή ςεθαζκώλ από έδαθνο, θαζώο θαη νη ζρεηηθέο άδεηεο
ρξήζεο ησλ θαηάιιεισλ βηνθηόλσλ ζθεπαζκάησλ.
Με βάζε ηα λέα απηά δεδνκέλα είλαη πξνθαλέο όηη απαηηείηαη πιένλ ε εθαξκνγή
ελόο απνηειεζκαηηθνύ νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ ζηελ
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ην νπνίν αθελόο ζα πεξηιακβάλεη ην ζπλδπαζκό ηνπ ζπλόινπ
ησλ ζύγρξνλσλ δηαζέζηκσλ κεζόδσλ θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ θαη αθεηέξνπ ζα
εμαζθαιίδεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηα.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ σο άλσ νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ε Πεξηθέξεηα
Πεινπνλλήζνπ θαη νη ινηπνί ζπκβαιιόκελνη θνξείο, ηεο παξνύζαο, απνθάζηζαλ λα
ζπκπξάμνπλ κέζσ ηεο παξνύζαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νξζή, εκπξόζεζκε θαη
άξηηα πινπνίεζε απηνύ, θαζώο θαη ν ζθνπόο πνπ ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνύ
εμππεξεηεί. Πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη επηιεγκέλεο πεξηνρέο Γήκσλ ησλ ΠΔ
Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο θαη Λαθσλίαο, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ηεο
παξνύζαο.
ΑΟΘΟΝ 3
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ
Η παξνύζα πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε αθνξά ηελ ζύκπξαμε ησλ θνξέσλ
απηνδηνίθεζεο γηα ηελ «θαηαπνιέκεζε θνπλνππηώλ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ», ην
νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ζπλδπαζκό ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαζέζηκσλ ζύγρξνλσλ θαη
απνηειεζκαηηθώλ κεζόδσλ θαηαπνιέκεζεο. Δηδηθόηεξα, νη ζπκβαιιόκελνη ζα θξνληίζνπλ
κε ηελ ζηήξημε ησλ πξνβιεπόκελσλ επηηξνπώλ, λα απαηηήζνπλ από ηνλ ηειηθό αλάδνρν
λα δηαρεηξηζηεί ην έξγν ηεο θαηαπνιέκεζεο κε ηεθκεξησκέλεο επηζηεκνληθά κεζόδνπο, πνπ
ζα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
1. Παξαθνινύζεζε ησλ πιεζπζκώλ αθκαίσλ θνπλνππηώλ θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο όριεζεο
θαη εθηίκεζεο ηνπ δπλεηηθνύ θηλδύλνπ κεηάδνζεο κνιπζκαηηθώλ αζζελεηώλ ζηελ
πεξηνρή.
2. Παξαθνινύζεζε ησλ πξνλπκθώλ ησλ θνπλνππηώλ ζην ζύλνιν ησλ επηθαλεηαθώλ
πδάηηλσλ ζσκάησλ ηεο πεξηνρήο (θπζηθώλ θαη ηερλεηώλ).
3. Γηελέξγεηα επίγεησλ ςεθαζκώλ θαη αλ απαηηεζεί θαη αεξνςεθαζκώλ ζην αζηηθό,
πεξηαζηηθό πεξηβάιινλ θαη ζηα θπζηθά πγξνηνπηθά ζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο κε ηελ
κέζνδν ηεο πξνλπκθνθηνλίαο.
4. Γηελέξγεηα ςεθαζκώλ ULV (ππέξκηθξνπ όγθνπ) αθκαηνθηνλίαο από έδαθνο θαη αλ
απαηηεζεί θαη από αέξνο.
5. Γηελέξγεηα εθηεηακέλσλ ειέγρσλ απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο θαηαπνιέκεζεο
6. Δλέξγεηεο δεκνζηόηεηαο –επαηζζεηνπνίεζεο – πιεξνθόξεζεο
7. Γηαρεηξηζηηθή & Λνγηζηηθή Παξαθνινύζεζε – Έμνδα Γεκνζηεύζεσλ
8. Έμνδα Μεηαθίλεζεο κειώλ Δπηηξνπώλ όπνπ απαηηείηαη.
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη δηελεξγνύκελεο παξεκβάζεηο θαηαπνιέκεζεο ζα
πξαγκαηνπνηνύληαη κεηά ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ αδεηώλ από ηηο ζπλαξκόδηεο
ππεξεζίεο ησλ ππνπξγείσλ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &
Σξνθίκσλ κε ηα επίζεο εγθεθξηκέλα από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ ππνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ζθεπάζκαηα.
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Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο, γίλεηαη
κόλν κε νκόθσλε απόθαζε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο.
ΑΟΘΟΝ 4
ΞΝΟΝΗ – ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ
Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνβιεπόκελσλ από ην άξζξν 3
θαη ην ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΙΙ ηεο παξνύζαο ύκβαζεο ππεξεζηώλ θαη εξγαζηώλ αλέξρεηαη ζην πνζό
ησλ …………………………..€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Ο πξνϋπνινγηζκόο ησλ επηκέξνπο
εξγαζηώλ απνηππώλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι.
Οη πόξνη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ζα πξνέξρνληαη θαη ζα
εθηακηεύνληαη από ηηο εμήο πεγέο:
1. Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζό ησλ …………………….. Δπξώ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ πξνεξρόκελν από
πόξνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ έηνπο 2012 ην νπνίν ζα θαηαλεκεζεί αλά Πεξηθεξεηαθή
Δλόηεηα ζύκθσλα κε ηελ έθηαζε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
2. Ν Γήκνο ……………………………. ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζό ησλ ………………………….
Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ.
3. Ν Γήκνο ……………………………. ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζό ησλ ………………………….
Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ.
4. Ν Γήκνο ……………………………. ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζό ησλ ………………………….
Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ.
5. Ν Γήκνο ……………………………. ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζό ησλ ………………………….
Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ.
6. Ν Γήκνο ……………………………. ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζό ησλ ………………………….
Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ.
7. Ν Γήκνο ……………………………. ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζό ησλ ………………………….
Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ.
8. Ν Γήκνο ……………………………. ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζό ησλ ………………………….
Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ.
9. Ν Γήκνο ……………………………. ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζό ησλ ………………………….
Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ.
10. Ν Γήκνο ……………………………. ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζό ησλ ………………………….
Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ.
11. Ν Γήκνο Κνλεκβαζίαο ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζό ησλ 5.000,00 Δπξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ.
Η εθηακίεπζε ησλ σο άλσ πνζώλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ νη Γήκνη ζα γίλνληαη πξνο ηελ
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ζε δύν ηζόπνζεο δόζεηο θαηαβιεηέεο κε ηελ πξώηε θαη
δεύηεξε πηζηνπνίεζε ηεο πξνόδνπ ηνπ έξγνπ από ηελ θνηλή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο
ηεο ζύκβαζεο, όπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε.
ΑΟΘΟΝ 5
ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ
1. Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο
παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα ΙΙ πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέινο απηήο.
2. Σν ρξνλνδηάγξακκα κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη κε απόθαζε ηεο θνηλήο επηηξνπήο,
αλάινγα κε ηελ πνξεία ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη βέβαηα θαηόπηλ δηαβνύιεπζεο κε ηνλ
αλάδνρν ηνπ έξγνπ.
ΑΟΘΟΝ 6
ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΥΛ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΥΛ
1. Ζ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ αλαιακβάλεη:
Να δηαζέζεη ην πνζό πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνύζαο.
λα δηεπθνιύλεη ην έξγν ησλ εκπιεθνκέλσλ πνπ απαζρνιεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, όπσο ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηώλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ ζπλεξγαζηώλ θ.ι.π.
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Να ζπλεηζθέξεη ην επηζηεκνληθό θαη ζηειερηαθό δπλακηθό ηεο γηα λα ζπλδξάκνπλ ζηελ
απνηειεζκαηηθόηεξε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη ηνπο επηζηήκνλεο πνπ ζα
ζηειερώζνπλ ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή πνπ αθελόο ζα ζπλεηζθέξεη πιεξνθνξίεο θαη
ζηνηρεία ζηνλ αλάδνρν θαη αθεηέξνπ ζα ειέγρεη ην έξγν ηνπ αλαδόρνπ, εάλ θαη θαηά πόζν
ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο ηερληθνύο όξνπο.
Να ππνβνεζήζεη γηα ζύλαςε ζπκπιεξσκαηηθώλ ζπκβάζεσλ, εθόζνλ απηέο
απαηηεζνύλ.
2. Νη ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ Γήκνη αλαιακβάλνπλ:
Να δηεπθνιύλνπλ ην επηζηεκνληθό θαη ινηπό πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, ζηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ
θαη πιεξνθνξηώλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαηηνύκελσλ ζπλεξγαζηώλ θαη γεληθόηεξα
ζηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ. Δηδηθόηεξα ζα πξέπεη ν θάζε Γήκνο λα νξίζεη
εθπξόζσπό ηνπ, ν νπνίνο ζα δηεπθνιύλεη κε θάζε δπλαηό ηξόπν ηελ κεηαθίλεζε ησλ
κειώλ ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ςεθαζκώλ.
Να ππνβνεζήζνπλ ηε ζύλαςε ζπκπιεξσκαηηθώλ ζπκβάζεσλ, εθόζνλ απηέο
απαηηεζνύλ.
Να δηαζέζνπλ ηνπο πόξνπο πνπ πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 4 ηεο παξνύζαο.
3. Ζ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΡΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ Α.Δ. νξίδεηαη σο θνξέαο
πινπνίεζεο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαη
αλαιακβάλεη:
Σελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο.
Να δηαζέηεη γηα ην ζθνπό απηό ην αλαγθαίν πξνζσπηθό, λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο
πξνκήζεηεο θαη λα ζπλεξγαζηεί κε εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο – εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αξηηόηεηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο.
Να δηεπθνιύλεη κε θάζε δπλαηό ηξόπν ηελ κεηαθίλεζε ησλ κειώλ ηεο επηζηεκνληθήο
επηηξνπήο ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ςεθαζκώλ. Δπηπιένλ, λα παξέρεη ηόζν ε ίδηα, όζν θαη
ν αλάδνρνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή κε ην έξγν ελεκέξσζε ή
πιεξνθνξία δεηείηαη από ηελ αλσηέξσ αλαθεξόκελε επηηξνπή, πξνθνξηθά ή γξαπηά, θαηά
ηελ δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ειέγρσλ από ηελ επηηξνπή.
Σελ δηαρείξηζε, δηνίθεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο θαη εηδηθόηεξα:
α) Σελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο πξνζθνξάο κε βάζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο, κεηά
από δεκνζίεπζε πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
β) Σελ παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηεο θνηλήο
επηηξνπήο ζε θάζε θάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
γ) Σελ πξνεηνηκαζία κε ηελ έγθαηξε απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνύ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηεο θνηλήο επηηξνπήο, πξνο ηελ νπνία παξέρεη επίζεο ηελ αλαγθαία
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε.
δ) Σε δηεθπεξαίσζε ησλ ηακεηαθώλ ζπλαιιαγώλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζύκβαζεο (πιεξσκέο πξνκεζεπηώλ, ζπλεξγαηώλ, εηαηξεηώλ θ.ι.π.).
ε) Σελ αληηκεηώπηζε δεηεκάησλ νξγαλσηηθνύ δηνηθεηηθνύ ραξαθηήξα.
Σελ ππνβνήζεζε γηα ηε ζύλαςε ζπκπιεξσκαηηθώλ ζπκβάζεσλ εθόζνλ απηέο
απαηηεζνύλ.
Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο ζα πεξηέιζεη
ζηελ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ Α.Δ. ην ζύλνιν ηνπ πνζνύ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο
(……………………………………. Δπξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), ην νπνίν ζα δηαηεζεί
από απηήλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
Η ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ Α.Δ. αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπληάζζεη πεξηνδηθέο
εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ, νη νπνίεο ζα ππνβάιινληαη ζηελ θνηλή επηηξνπή.
Από ην αλσηέξσ πνζό, ξεηά ζπκθσλείηαη όηη πνζό………………………… επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, δειαδή 10% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ, ζα παξαθξαηεζεί από
ηελ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ Α.Δ., σο ακνηβή γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ
πεξίπησζε επέθηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, κε ηελ ζύλαςε
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ζπκπιεξσκαηηθώλ ζπκβάζεσλ, αλ απηέο απαηηεζνύλ, θαλέλα άιιν πνζό δελ ζα
παξαθξαηεζεί σο ακνηβή από ηελ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ Α.Δ.
ΑΟΘΟΝ 7
ΘΝΗΛΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ
1. Γηα ηελ παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο απηήο ζπλίζηαηαη όξγαλν κε ηελ
επσλπκία «ΚΟΙΝΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ». Η Κνηλή Δπηηξνπή απνηειείηαη από κέιε, ηα νπνία
νξίδνληαη αλά έλα από θάζε ζπκβαιιόκελν θνξέα θαη νξίδνληαη κε ηηο απνθάζεηο έγθξηζεο
ζθνπηκόηεηαο ησλ νηθείσλ πκβνπιίσλ ηνπ θάζε ζπκβαιιόκελνπ θνξέα.
2. Αληηθείκελν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο είλαη ε παξαθνινύζεζεο ηεο ηήξεζεο ησλ όξσλ ηεο
πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο, ππνβνήζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ απηήο, ε
επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμύ ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ, ζρεηηθήο κε ηελ εξκελεία ησλ
όξσλ ή ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο.
3. Πξόεδξνο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο εθιέγεηαη ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζή ηεο.
4. Η Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη από ηνλ πξόεδξό ηεο. ηελ πξόζθιεζε γξάθνληαη ηα ζέκαηα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Η πξώηε ζπλεδξίαζε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο ζπγθαιείηαη, εληόο
ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 30 εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, κε επζύλε ηεο
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ Α.Δ.
5. Η επηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ πνξεία ησλ εθηακηεύζεσλ πξνο ηελ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ
Α.Δ.
6. Η επηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο
ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ζύκβαζεο, αλάινγα κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο.
7. Η επηηξνπή εγθξίλεη ηελ παξάηαζε, κε αηηηνινγεκέλε θαη γξαπηή απόθαζε ηεο
ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο απηήο.
8. Η επηηξνπή είλαη δπλαηόλ λα πιαηζηώλεηαη κεηά από ζρεηηθή απόθαζή ηεο θαη από
εηδηθό πξνζσπηθό, πνπ έρεη γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο. Σν εηδηθό απηό
πξνζσπηθό απνηειεί ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, εθθξάδεη άπνςε πάλσ ζηα εηδηθά
επηζηεκνληθά ζέκαηα, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
9. Η επηηξνπή ζπλέξρεηαη ηαθηηθά αλά έλα πεξίπνπ κήλα θαη έθηαθηα, όηαλ δεηεζεί από
ζπκβαιιόκελν θνξέα.
10. Η επηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία, όηαλ παξόληα είλαη ην 50% ζπλ έλα από ηα
ζπκβαιιόκελα κέιε ηεο. Οη απνθάζεηο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη λα ιακβάλνληαη
θαηά πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ.
11. Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο θαζνξίδνληαη κε
απνθάζεηο ηεο.
ΑΟΘΟΝ 8
ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ
1. Γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη ζπλερή θαζ’ όιν ην έηνο παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη
ησλ επηπηώζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο επηζηεκνληθή επηηξνπή, ε
νπνία απνηειείηαη από έλαλ εθπξόζσπν θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, από θάζε κία από ηηο
εμήο Γηεπζύλζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ: α) Γεκόζηαο Τγείαο, β) Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη γ) Πεξηβάιινληνο.
2. ηελ αλσηέξσ επηηξνπή παξέρεηαη έγθαηξα θάζε δπλαηή πιεξνθνξία γηα ηελ
επηζηεκνληθή παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (ραξηνγξάθεζε ηεο πεξηνρήο,
κεζνδνινγία ησλ ππνδεηθλπόκελσλ πξνο ςεθαζκό επηθαλεηώλ θ.ι.π.
3. Οη κεηαθηλήζεηο ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο θαιύπηνληαη εμ’ νινθιήξνπ από ηνπο
πόξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
4. Σα απνηειέζκαηα ησλ απηνςηώλ ηεο επηηξνπήο θαη νη ζρεηηθέο πεξηνδηθέο εθζέζεηο
πεπξαγκέλσλ ηεο ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ Α.Δ. γηα ηελ πξόνδν ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζα θνηλνπνηνύληαη πξνο αμηνιόγεζε ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή. Δπίζεο, ζα
απνζηέιινληαη ζρεηηθέο κεληαίεο εθζέζεηο γηα ην ζύλνιν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ζηελ
αξκόδηα Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο Τπνπξγείνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο.
5. Σν ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ από ηελ επηζηεκνληθή παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζα είλαη ζπλερώο ζηελ δηάζεζε ηεο Γηεύζπλζεο Γεκόζηαο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο
Κνηλήο Δπηηξνπήο.
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ΑΟΘΟΝ 9
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
1. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο νξίδεηαη έσο ην ηέινο ηνπ 2012
ελώ ε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη έσο ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2012.
2. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο
Κνηλήο Δπηηξνπήο, αλ απηό επηβάιιεηαη από ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο.
ΑΟΘΟΝ 10
ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
1. Κακία ηξνπνπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ή επέθηαζε ηεο, ιόγσ αλάγθεο
εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθώλ εξγαζηώλ δελ αλαγλσξίδεηαη ρσξίο έγγξαθν πνπ
ππνγξάθεηαη από εθπξνζώπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ πνπ ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε είλαη ηα κέιε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο, ηα νπνία απνθαζίδνπλ ζρεηηθά κε
νκνθσλία.
2. Η γηα νπνηαδήπνηε ιόγν ή αηηία ε κε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ή παξάιεηςε
ππνρξεώζεσλ από νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο ή αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ
πξνο ηελ πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε ή θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε
ζύκβαζε απηή από νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
παξαίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ, από δηθαηώκαηα ή απαιιαγή από ππνρξεώζεηο
ηνπο ή αλαγλώξηζε δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη από ηελ
παξνύζα.
Απηά ζπκθώλεζαλ, ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε
θαη πξνο απόδεημή, αθνύ αλαγλώζηεθε ε ζύκβαζε απηή, ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη από
ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ζε έλα αληίηππν, θαηά ηα αθόινπζα θαη θάζε κέξνο ιακβάλεη από
έλα αληίγξαθν ηεο παξνύζαο.
ΡΑ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΑ ΚΔΟΖ
ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ
Ν ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ
ΞΔΡΟΝΠ ΡΑΡΝΙΖΠ
ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΛΑΞΙΗΔΥΛ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΡΟΗΞΝΙΖΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ

ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΑΛΑΓΛΥΠΡΑΟΑΠ
ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΒΝΟΔΗΑΠ ΘΛΝΟΗΑΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ

ΗΥΑΛΛΖΠ ΠΚΟΛΗΥΡΖΠ
ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΛΝΡΗΑΠ ΘΛΝΟΗΑΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ

ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΠΘΑΛΡΕΝΠ
ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ

ΗΥΑΛΛΖΠ ΚΑΟΛΔΟΖΠ
ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΠΞΑΟΡΖΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ

ΞΔΡΟΝΠ ΑΛΓΟΔΑΘΝΠ
ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΔΙΑΦΝΛΖΠΝ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ

ΠΡΑΟΝΠ ΑΟΓΔΗΡΑΘΝΠ
ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ

ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΤΑΟΟΝΚΑΡΖΠ
ΖΟΑΘΙΖΠ ΡΟΗΣΔΗΙΖΠ
ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΡΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΔ
Ν ΓΗΔΘΛΥΛ ΠΚΒΝΙΝΠ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΚΞΗΡΕΖΠ

Ξ Α ΟΑ Ο Ρ Ζ Κ Α Η
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
ΘΑΡΑΡΝΚΖ *
ΞΝΠΥΛ ΑΛΑ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ
ΔΛΝΡΖΡΑ

ΠΚΚΔΡΝΣΖ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ
ΒΑΠΖ ΔΘΡΑΠΖΠ
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

ΠΛΝΙΝ
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
ΓΖΚΥΛ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ
ΔΛΝΡΖΡΑΠ

ΠΛΝΙΝ
ΘΑΡΑΛΝΚΖΠ
ΒΑΠΔΗ ΔΘΡΑΠΖΠ
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ
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ΒΑΠΔΗ ΔΘΡΑΠΖΠ
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ
ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ
ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΟΘΑΓΗΑΠ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ
ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ
ΔΛΝΡΖΡΑ ΙΑΘΥΛΗΑΠ
ΠΛΝΙΝ

* Πηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη όιεο νη δαπάλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Πύκβαζεο από ην θνξέα πινπνίεζεο.
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ
ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΔΡΝΠ 2012
Η
Φ
Κ
Α
Κ
Η
Η
Α
Π
Ν

ΡΗΡΙΝΠ
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ
ΘΑΡΑΞΝΙΔΚΖΠΖΠ
ΘΝΛΝΞΗΥΛ
ΠΡΖ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ

Λ

Γ

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ
ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΑΠΟ
ΣΟ
ΦΟΡΔΑ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ –
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΦΔΚΑΜΧΝ
ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ –
ΔΝΗΜΔΡΧΗΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΔΙΙΜΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

2. Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, σο πξνο ηε δηάζεζε ηνπ επηζηεκνληθνύ
ηερληθνύ πξνζσπηθνύ, θαζώο θαη ηνπ πνζνύ ησλ 5.000,00 €, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηεο
πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2012
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ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩΚ9-ΧΧ9
από ην Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, ην
Γεκνηηθό πκβνύιην ζα πξνβεί ζηε ιήςε απόθαζεο αλακόξθσζεο απηνύ, γηα ηελ εγγξαθή ηεο
ζρεηηθήο πίζησζεο ησλ 5.000,00 € γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηελ πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε.
3. Οξίδεη σο εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ ζηελ πξνβιεπόκελε από ηε ύκβαζε, Κνηλή Δπηηξνπή,
ην δεκνηηθό ζύκβνπιν Υαξάιακπν Λύξα θαη αλαπιεξσηή απηνύ ηνλ Αληηδήκαξρν Ισάλλε
νπξιά.
4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο.
Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 47/2012.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνύινο πύξνο
Μέληεο Γεώξγηνο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Λύξαο Υαξάιακπνο
Μαξνύζεο Υαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ισάλλεο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Υαξακήο Αληώληνο
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Κξππσηόο Παλαγηώηεο
Παπαδάθε Δπγελία
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
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