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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ

ΓΖΚΝΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ
ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 2/2013 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 9/2013
«Ξεξί εγθξίζεσο ησλ όξσλ Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο κε ηελ Ξεξηθέξεηα
Ξεινπνλλήζνπ κε ζέκα «Ξξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ κε πεδίν
εθαξκνγήο επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηνπ θπζηθνύ, πεξηαζηηθνύ, αγξνηηθνύ θαη αζηηθνύ
ζπζηήκαηνο Γήκσλ ησλ Ξ.Δ. Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο, Θνξηλζίαο, Ιαθσλίαο γηα ηελ
ηξηεηία 2013 – 2015».
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο είθνζη δχν (22) ηνπ κελφο Ιαλνπαξίνπ 2013, εκέξα ηεο
εβδνκάδνο Σξίηε θαη ψξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε
ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 2/18-01-2013 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1.
Αβδνχινο πχξνο
Πξφεδξνο Γ..
1. Λχξαο Υαξάιακπνο
2.
Μηραιφπνπινο Μηραήι Αληηπξφεδξνο Γ.. 2. Μαξνχζεο Υαξάιακπνο
3.
Υξηζηάθνο ηαχξνο
Γξακκαηέαο Γ..
3. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
4.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Αληηδήκαξρνο
4. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
5.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Αληηδήκαξρνο
6.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
9.
νπξιάο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Αιεηθέξε Παλαγηψηα
11. Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
12. Κνιιηάθνο Ισάλλεο
13. Πεηξάθεο Υξήζηνο
14. ηαζάθεο Παλαγηψηεο
15. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
16. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
17. Παπαδάθεο Γεψξγηνο
18. Σζάθνο Πέηξνο
19. Υαξακήο Αληψληνο
20. Σζάθνο Κσλ/λνο
21. Μέληεο Γεψξγηνο
22. Κξππσηφο Παλαγηψηεο
23. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηφο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειψλαο, Μάξθνο
Παλαγηψηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Μπίιηαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Μνλ/ζίαο, Μπαηζάθεο
Κσλ/λνο Σ.Κ. Αγίσλ Απνζηφισλ, Σζηξηγψηεο αξάληνο Σ.Κ. Βειηψλ, Σδεξεθφο Αλάξγπξνο Σ.Κ.
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Κάησ Καζηαληάο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Βαξβαξέζζνο Γεψξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ,
Αξηηληφο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ληξψλ, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο
Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνχλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ.
Παληαλάζζεο,
αξγθάλεο Γεψξγηνο Σ.Κ. πθέαο, Κιεξνλφκνο Κσλ/λνο Σ.Κ. Σαιάλησλ,
Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινχ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην έλαην (9ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Μαπξνκηράιε Κσλ., ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Με ηελ ππ’ αξηζ. πξση. Τ1/Γ.Π.νηθ. 117443/11-12-2012 Δγθχθιην, ε Γ/λζε Γεκφζηαο
Τγηεηλήο θαιεί ηνπο Πεξηθεξεηάξρεο απφ θνηλνχ κε φινπο ηνπο Γεκάξρνπο θάζε Πεξηθέξεηαο
φπσο εθπνλήζνπλ νινθιεξσκέλν ζρέδην θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηψλ ζε επίπεδν
Πεξηθέξεηαο – Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ – Γήκσλ.
Ο δήκνο Μνλεκβαζίαο είρε πξνρσξήζεη ζηελ ππνγξαθή πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε
ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ην έηνο 2012. Καηά ηε
ζχζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14-11-2012 ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο
Πεινπνλλήζνπ, ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ έγηλε θνηλά απνδεθηή ε
ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηεο Οηθνλνκίαο ζηελ
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. Βάζεη ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθε
θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε, ζεσξείηαη αλαγθαίν, λα ζρεδηαζηεί θαη λα πινπνηεζεί ηξηεηέο
πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηψλ γηα ηα έηε 2013 – 2015, ψζηε λα κε
δεκηνπξγνχληαη θαζπζηεξήζεηο ή άιια εκπφδηα ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, λα ππάξρεη πην
νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο, λα εθηειείηαη ην πξφγξακκα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
(δηαρείκαζε αθκαίσλ) θαη σο εθ ηνχηνπ κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα.
Δηζεγνύκαη ινηπφλ πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα ιάβεη απφθαζε ζρεηηθά κε ηα
παξαθάησ γηα:
1. Σελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο θαη ησλ φξσλ πνπ
πεξηγξάθνληαη θαηά άξζξν θαη ζην ζχλνιν απηήο.
Σα θνπλνχπηα απνηεινχλ έλα ζνβαξφηαην παξάγνληα επηβάξπλζεο ηφζν ηεο νηθνλνκίαο
πεξηνρψλ κε απμεκέλνπο πιεζπζκνχ θνπλνππηψλ, φζν θαη θηλδχλνπ εμάπισζεο αζζελεηψλ
πνπ είλαη θνξείο ηνπ. Η θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηψλ γίλεηαη κε ηε ζχγρξνλε εθαξκνγή
πνιιψλ κεζφδσλ θαη είλαη βαζηθφ λα μεθηλάεη λσξίο, φηαλ ηα θνπλνχπηα βξίζθνληαη ζην ζηάδην
ηεο πξνλχκθεο, δηφηη ζην ζηάδην ηνπ αθκαίνπ ε θαηαπνιέκεζή ηνπο θαζίζηαηαη πνιχ
δπζθνιφηεξε. Με βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ 2011, ηελ εκθάληζε δειαδή θνπλνππηψλ θαη
θξνπζκάησλ εινλνζίαο ζην λνκφ καο, είλαη πξνθαλέο φηη ην θαηλφκελν θνπλνχπηα απνηειεί
θξίζηκν δήηεκα απφ άπνςε δεκφζηαο Τγείαο. Η έγθαηξε ινηπφλ θαη ηαπηφρξνλε έλαξμε
πξνγξακκάησλ θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ζεσξείηαη θχξηαο ζεκαζίαο
κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ αζζέλεηεο πνπ κεηαδίδνληαη ζηνλ άλζξσπν
κέζσ απηψλ, π.ρ. απφ ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ, ην πιαζκψδην ηεο εινλνζίαο θ.ι.π.
χκθσλα κε ηε κειέηε κε ζέκα «ρεδηαζκφο νινθιεξσκέλεο αληηκεηψπηζεο ησλ
θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ» πνπ εθπφλεζε ε «ΟΙΚΟΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Δ.» γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απ’ απηή θαη
εθηηκψληαο ηελ χπαξμε θνπλνππηψλ ζην Γήκν καο κε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα φριεζεο, ηελ
χπαξμε κεηαλαζηψλ πνπ ελδεκεί ε εινλνζία ζηηο ρψξεο ηνπο, ηελ κεγάιε έθηαζε
αγξνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηελ απμεκέλε ζεκαζία ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο
γηα ηελ πεξηνρή καο εθηηκνχκε φηη είλαη αλαγθαίν λα ζρεδηαζηεί θαη λα εθαξκνζηεί ηξηεηέο
πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ζην νπνίν ζα
ζπκκεηέρεη θαη ν Γήκνο καο, γηα ηα έηε 2013 – 2015, βαζηζκέλν ζε ζπλδπαζκφ κέηξσλ θαη
ελεξγεηψλ πνπ ζηφρν ζα έρνπλ:
ηελ πεξηζηνιή ηνπ παξάγνληα φριεζεο,
ηελ πξνθχιαμε ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηνλ θίλδπλν αζζελεηψλ ησλ νπνίσλ θνξείο είλαη ηα
θνπλνχπηα (εινλνζία, ηφο Γπηηθνχ Νείινπ),
ηε δηαζθάιηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ,
ηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηψλ πφξσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ ηα επφκελα
έηε.
2. Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο
κε ζέκα «Πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ κε πεδίν εθαξκνγήο επηιεγκέλεο πεξηνρέο
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ηνπ θπζηθνχ, πεξηαζηηθνχ, αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ ζπζηήκαηνο Γήκσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
Δλνηήησλ Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο, Λαθσλίαο γηα ηελ ηξηεηία 2013-2015».
3. Σνλ νξηζκφ ελφο αηξεηνχ εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θνηλή Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ.
4. Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο ζηελ
Πξνγξακκαηηθή χκβαζε γηα ηελ ηξηεηία 2013 – 2015 αλαιχνληαο ηελ θαη’ έηνο ζπκκεηνρή.
Τπνβάιιεηαη ζρέδην Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηα παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε
ηνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 100 ηνπ Ν.
3852/2010 θαη 225 ηνπ ΓΚΚ θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη Νκόθσλα

1. Δγθξίλεη ηε θνπηκφηεηα ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο ηνπ έξγνπ «Πξφγξακκα
θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ κε πεδίν εθαξκνγήο επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηνπ θπζηθνχ,
πεξηαζηηθνχ, αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ ζπζηήκαηνο Γήκσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ
Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο, Λαθσλίαο γηα ηελ ηξηεηία 2013-2015», θαζψο θαη ηνπο φξνπο
θαηά άξζξν θαη ζην ζχλνιν απηήο, νη νπνίνη έρνπλ σο εμήο:
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖ

ΠΚΒΑΠΖ

ήκεξα ………………………….. εκέξα ……………….. θαη ψξα …………………
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζηελ Σξίπνιε νη θαησηέξσ θνξείο :
1. Ζ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ
Πεξηθεξεηάξρε …………………

ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ

πνπ

εθπξνζσπείηαη

ζηελ έδξα ηεο

λφκηκα

απφ

ηνλ

2. Οη Γήκνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε παξνχζα ζχκβαζε (ζα ζπκπεξηιεθζνχλ κεηά ηηο
απνθάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ)
3. Ζ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΔ - ΑΛΥΛΚΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΡΑ πνπ εδξεχεη
ζηελ Σ.Κ Δπηζθνπή ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ηεο ΠΔ ΑΡΚΑΓΙΑ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ
…………………. . εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο κε ηελ αξηζκ.
…………………………… Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΔ.
ΔΣΝΛΡΑΠ ΞΝΤΖ :
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ.3852/2010 – ΦΔΘ 87/Α/2010 «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Λ.3463/2006 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχνπλ
3. Ρελ αξηζκ. 1/Γ.Ξ.νηθ.117443/11-12-2013 εγθύθιην ηνπ πνπξγείνπ
γείαο «Πξνγξάκκαηα Καηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη
πξνθχιαμε ηνπ θνηλνχ» κε ηελ νπνία δίλνληαη νδεγίεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη,
απφ θνηλνχ λα πξνβνχλ, Πεξηθέξεηα θαη Γήκνη, γηα ηελ πινπνίεζε Οινθιεξσκέλνπ
ζρεδίνπ Καηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηψλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο – Πεξηθεξεηαθψλ
Δλνηήησλ – Γήκσλ.
4. Σν αξηζκ. 20247/11-12-2012 έγγξαθν θαη ην απφ 14/12/2012 ειεθηξνληθφ κήλπκα
ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) κε ην νπνίν παξέρνληαη νδεγίεο γηα ελέξγεηεο πνπ πξέπεη
πινπνηεζνχλ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε Κνπλνππηψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εινλνζίαο
ζην Γήκν Δπξψηα ηεο ΠΔ ΛΑΚΧΝΙΑ
5. Σε Μειέηε «ρεδηαζκφο Οινθιεξσκέλεο Αληηκεηψπηζεο Κνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα
Πεινπνλλήζνπ» πνπ εθπνλήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ην
Αχγνπζην ην έηνπο 2012»
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6. Σα επηζηεκνληθά θαη ηερληθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαη ηεξνχληαη ζηε
Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο (έδξαο) ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ πνπ αθνξνχλ ηελ
επηδεκηνινγία ησλ αζζελεηψλ ησλ νπνίσλ θνξείο είλαη ηα θνπλνχπηα θαζψο θαη ηελ
επνρηαθή δηαθχκαλζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ εληφκσλ απηψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζε
θάζε πεξηνρή.
7. Σελ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαπνιέκεζεο Κνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα
Πεινπνλλήζνπ κε πεδίν εθαξκνγήο Γήκνπο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Αξγνιίδαο
Αξθαδίαο Κνξηλζίαο θαη Λαθσλίαο.
8. Σελ αξηζκ. …………………………. πξάμε Πξνζπκβαηηθνχ Διέγρνπ ηεο Τπεξεζίαο
Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Ν. ΑΡΚΑΓΙΑ (αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία
ησλ απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζα ζηαινχλ
γηα έιεγρν θαη ζα αλαγξαθεί ν αξηζκφο ηεο πξάμεο)
9. Ρηο θαησηέξσ απνθάζεηο ησλ Ππιινγηθώλ Νξγάλσλ Γηνίθεζεο ησλ
ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ :
8.1

Σελ αξηζκ. ……………………… απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνύ Ππκβνπιίνπ
Ξεινπνλλήζνπ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο
χκβαζεο

,

θαζψο

θαη

εμνπζηνδφηεζεο

ηνπ

Ξεξηθεξεηάξρε

…………………………. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
8.2

Σελ αξηζκ. ………………… απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ

Ππκβνπιίνπ Γήκνπ

………………….. πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο
χκβαζεο , θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ………………………

γηα

ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
8.3

Σελ αξηζκ………………………… απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
……………………

πεξί

έγθξηζεο

ζθνπηκφηεηαο

Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
θαη

ησλ

φξσλ

ηεο

Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο , θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ
…………………….. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
8.4

θιπ απνθάζεηο Γήκσλ

8.5

Σελ αξηζκ. …………. απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ
ΑΔ – ΑΝΧΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ σο θνξέα πινπνίεζεο θαζψο
θαη ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ……. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
παξνχζαο.

ΠΚΦΥΛΝΛ ΘΑΗ ΠΛΑΞΝΓΔΣΝΛΡΑΗ ΡΑ ΔΜΖΠ :
ΑΟΘΟΝ 1
ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ
Η παξνχζα ζχκβαζε είλαη πξνγξακκαηηθή θαη πεξηέρεη :
Πξννίκην- Γεληθή Πεξηγξαθή
θνπφο ηεο χκβαζεο
Φπζηθφ Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο
Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο – Πξνυπνινγηζκφο Σξηεηίαο 2013-2015
Πφξνη – Δθηακίεπζε Πφξσλ πξνο ην θνξέα πινπνίεζεο.
Υξνλνδηαγξάκκαηα Τινπνίεζεο ηεο χκβαζεο.
Γηθαηψκαηα θαη Τπνρξεψζεηο ησλ πκβαιινκέλσλ θνξέσλ
Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο
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Δπηζηεκνληθή Οκάδα Παξαθνινχζεζεο
Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο.
Ρήηξεο -Σειηθέο Γηαηάμεηο
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ΑΟΘΟΝ 2
ΞΟΝΝΗΚΗΝ – ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
χκθσλα κε ηε κειέηε «ΥΔΓΙΑΜΟ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΟΤΝΟΤΠΙΧΝ
ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ» ε νπνία εθπνλήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο
Πεινπνλλήζνπ ηνλ ΑΤΓΟΤΣΟ ηνπ έηνπο 2012, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δηαζέζηκα επηζηεκνληθά θαη
ηερληθά ζηνηρεία εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ
πνπ δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο εινλνζίαο ζην Γήκν Δπξψηα ηεο ΠΔ Λαθσλίαο , θαη
ηνπ ηνχ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ, ζε φκνξεο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (Μαξαζψλαο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο) , ηα θνπλνχπηα απνηεινχλ έλα ζνβαξφηαην παξάγνληα επηξξνήο ηφζν ηεο
νηθνλνκίαο πεξηνρψλ κε απμεκέλνπο πιεζπζκνχο θνπλνππηψλ φζν θαη ηνπ θηλδχλνπ εμάπισζεο
αζζελεηψλ πνπ είλαη θνξείο ηνπο.
Οη ζεκαληηθφηεξεο εζηίεο αλαπαξαγσγήο θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, είλαη ηα
πγξνηνπηθά ζπζηήκαηα θαζψο θαη νη πδαηνθαιιηέξγεηεο φπσο νη νξπδψλεο. Με βάζε ηελ πηεηηθή
ηθαλφηεηα ησλ θνπλνππηψλ,
νηθηζκνί πνπ απέρνπλ ζε αθηίλα 5 ρηιηνκέηξσλ απφ ηνπο
πγξνηφπνπο επεξεάδνληαη απφ ηα εθεί παξαγφκελα θνπλνχπηα. Απηφ έρεη ζαλ ελδερφκελν ε
φριεζε θαη ν θίλδπλνο γηα ηε Γεκφζηα Τγεία λα πξνθχςνπλ θαη ζε πεξηνρέο αγξνηηθνχ ή θαη
θαζαξά αζηηθνχ ραξαθηήξα.
Σα αλσηέξσ ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηακνλή γηα εξγαζία κεηαλαζηψλ απφ ρψξεο
ελδεκηθέο ησλ λφζσλ πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο θαη ηελ πηζαλφηεηα λα ππάξρνπλ κεηαμχ
απηψλ (ησλ κεηαλαζηψλ) ρξφληνη θνξείο ησλ ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ δεκηνπξγεί δπλεηηθφ
θίλδπλν γηα εμάπισζε ησλ αζζελεηψλ απηψλ κε ηνπο ελδηάκεζνπο μεληζηέο θνπλνχπηα. (ην
Γήκν Δπξψηα ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ θαηαγξαθεί θξνχζκαηα εινλνζίαο ζε κεηαλάζηεο
πξνεξρφκελνπο απφ ρψξεο φπνπ ελδεκεί ε εινλνζία)
Η Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ κεηά απφ εθηίκεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο
ζπνπδαηφηεηαο ηεο θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη
ηεο Οηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο απνθάζηζε ηελ πινπνίεζε
«Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο γηα
ηελ Καηαπνιέκεζε Κνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ ηξηεηία 2013-2105»
βαζηζκέλν ζε ζπλδπαζκφ κέηξσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ ζηφρν ζα έρνπλ:
Σελ πεξηζηνιή ηνπ παξάγνληα φριεζεο,
Σελ πξνθχιαμε ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηνλ θίλδπλν αζζελεηψλ ησλ νπνίσλ θνξείο είλαη ηα
θνπλνχπηα (Δινλνζία, ηφο Γπηηθνχ Νείινπ)
Σε δηαζθάιηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ
Σελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ ηα επφκελα έηε.
Σν Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Καηαπνιέκεζεο Κνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ,
ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηνπ εχξνπο ησλ
επηιεγκέλσλ πεξηνρψλ παξέκβαζεοθαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηψλ (Δινλνζία ζην Γήκν Δπξψηα, γεσγξαθηθή εκβέιεηα
πξνγξάκκαηνο, χπαξμε κεγάισλ πγξνηνπηθψλ εθηάζεσλ ,
παξαθνινχζεζε- έιεγρνο
πξνγξάκκαηνο θιπ) πξνηάζεθε λα πινπνηεζεί αλάινγα κε ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηηο ελέξγεηεο
πνπ απαηηνχληαη σο εμήο :
1.1
«Πξφγξακκα Καηαπνιέκεζεο Κνπλνππηψλ κε πεδίν εθαξκνγήο
ηνπ θπζηθνχ, πεξηαζηηθνχ, αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ ζπζηήκαηνο Γήκσλ
Δλνηήησλ Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο θαη Λαθσλίαο»
1.2
«Πξφγξακκα Καηαπνιέκεζεο Κνπλνππηψλ κε πεδίν εθαξκνγήο
ηνπ θπζηθνχ, πεξηαζηηθνχ, αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ ζπζηήκαηνο Γήκσλ
Δλφηεηαο Μεζζελίαο»
1.3
Πξφγξακκα Δλεκέξσζεο & Πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ απφ ηα
εθαξκνγήο φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ.

επηιεγκέλεο πεξηνρέο
ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
επηιεγκέλεο πεξηνρέο
ηεο Πεξηθεξεηαθήο
θνπλνχπηα κε πεδίν
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Γηα ηελ άξηηα θαη νξζνινγηθή πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θάιεζε ηνπο
Γήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο λα ζπλεξγαζηνχλ απφ θνηλνχ θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξά σο πξνο
ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηηο ελέξγεηεο , κε ηε δηαδηθαζία Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ βάζε
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 3852/2010 κε θνξείο πινπνίεζεο ηηο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΔ
ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΟΣΑ, ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ ΑΔ- ΑΝΧΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ θαη
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΜΔΗΝΙΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΔ ΟΣΑ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Πεξηθέξεηα
θαη κέηνρνη ηνπο είλαη νη ΟΣΑ α θαη β΄ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ.
ΑΟΘΟΝ 3
ΠΘΝΞΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Οη ζπκβαιιφκελνη θνξείο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο , απνθάζηζαλ λα ζπκπξάμνπλ, κε ζθνπφ
ηελ νξζή , εκπξφζεζκε θαη άξηηα πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε πεδίν εθαξκνγήο σο
θαησηέξσ :
«Ξξόγξακκα Θαηαπνιέκεζεο Θνπλνππηώλ κε πεδίν εθαξκνγήο επηιεγκέλεο πεξηνρέο
ηνπ θπζηθνύ, πεξηαζηηθνύ, αγξνηηθνύ θαη αζηηθνύ ζπζηήκαηνο
Γήκσλ ησλ
Ξεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο, Θνξηλζίαο θαη Ιαθσλίαο» ην νπνίν
ζην εμήο, γηα ιόγνπο ζπληνκίαο , ζα αλαγξάθεηαη σο «ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ»
πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ:

Πξνγξάκκαηνο Καηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ ζηελ

ΑΟΘΟΝ 4
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε Οξγάλσζε, ν Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο θαη ε εθηέιεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3
Δηδηθφηεξα νη ζπκβαιιφκελνη ζα δεηήζνπλ απφ ηνλ θνξέα πινπνίεζεο λα δηαρεηξηζηεί ην
«ΤΠΟΔΡΓΟ 1» κε βάζε ηε κειέηε ««ΥΔΓΙΑΜΟ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ
ΚΟΤΝΟΤΠΙΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ- ΑΤΓΟΤΣΟ 2012» ε νπνία ζην εμήο ζα
αλαγξάθεηαη σο «ΜΔΛΔΣΗ» θαη απνηειεί πιαίζην εθηέιεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηηο Πεξηθεξεηαθέο
Δλφηεηεο Αξγνιίδαο , Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο θαη Λαθσλίαο:
Ρα ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη’ ειάρηζηνλ είλαη ηα εμήο :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο.
Δπηινγή θαη Καηάξηηζε πξνζσπηθνχ
Παξαθνινχζεζε Πξνλπκθψλ.
Οξηνζέηεζε Δπηθαλεηψλ γηα ςεθαζκφ
Γηελέξγεηα ςεθαζκψλ εδάθνπο
Γηελέξγεηα Φεθαζκψλ απφ αέξνο.
Έιεγρνο Απνηειεζκαηηθφηεηαο ςεθαζκψλ
Παξαθνινχζεζε πιεζπζκψλ αθκαίσλ

Πε όια ηα ζηάδηα ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αλαζεώξεζεο θαη πξνζαξκνγήο , εθόζνλ
απηό απαηηείηαη κε βάζε ηα επηδεκηνινγηθά ή εληνκνινγηθά δεδνκέλα ή άιια ζηνηρεία
πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ύζηεξα από
αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο από ηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο όπσο νξίδεηαη
θαησηέξσ.
Νη δηελεξγνύκελεο παξεκβάζεηο θαηαπνιέκεζεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε :
Σελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
Σηο πξνηάζεηο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο
Σηο πξνηάζεηο ηεο Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο Παξαθνινχζεζεο
Σηο εγθχθιηεο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
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Σηο απαηηνχκελεο άδεηεο απφ ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ ππνπξγείσλ Τγείαο &
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
Σα εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα ςεθαζκψλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ππνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ .
Σνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
Σελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ θαη ζπλζεθψλ (εθηάθησλ ή κε ) πνπ ζα δηακνξθσζνχλ θαηά
ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2013-2015.
ΑΟΘΟΝ 5
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ.
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΟΗΔΡΗΑΠ 2013-2015

Ο ζπλνιηθφο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ γηα ηελ ηξηεηία 2013-2015 αλέξρεηαη
ζην πνζφ ησλ ………………………….. € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι)
Σν νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο
δχλαηαη λα επεθηαζεί κεηά απφ πιήξσο
αηηηνινγεκέλε πξφηαζε
ηεο ΚΟΙΝΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ γηα ηηο αλάγθεο
πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
Σν θόζηνο ηνπ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ» αλά έηνο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηε «ΜΔΛΔΣΗ» απφ
παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ:
Σηο εζηίεο αλαπαξαγσγήο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (ην είδνο ηελ
έθηαζε ηεο δηαζπνξά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εζηηψλ αλαπαξαγσγήο θνπλνππηψλ)
Σηο πξνδηαγξαθέο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ
Σηο αλάγθεο πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη
Σηο πεξηβαιινληηθέο , λνκηθέο , θνηλσληθέο δεζκεχζεηο
Σα δηαζέζηκα εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ εθαξκνγή ηνπο.
Σν ηζηνξηθφ έξγσλ ζηελ πεξηνρή θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο πεξηνρήο εθηέιεζεο.
ΑΟΘΟΝ 6
ΞΝΟΝΗ – ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ- ΔΘΡΑΚΗΔΠΖ ΞΝΟΥΛ
Οη πφξνη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ζα πξνέξρνληαη θαη ζα εθηακηεχνληαη
απφ ηηο εμήο πεγέο:
1. Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ ……………. Δπξώ,
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%) απφ πφξνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ
κε Θσδηθό Έξγνπ ΔΞ 201202600033 θαη ηίηιν «Γηαρείξηζε Δπηδεκηνινγηθώλ
θηλδύλσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηα θνπλνύπηα: Γεκηνπξγία θαη Νξγάλσζε Κεραληζκνύ
Δπαγξύπλεζεο, ηαρείαο αληίδξαζεο θαη θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ ζηελ Ξεξηθέξεηα
Ξεινπνλλήζνπ».
.
2. Ν Γήκνο ………………………….
ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ …………… Δπξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. ……….
απφθαζε αλάιεςεο δέζκεπζεο δαπάλεο.
(θιπ Γήκνη νη νπνίνη ζα ζπκπεξηιεθζνχλ κεηά ηηο απνθάζεηο πιινγηθψλ Οξγάλσλ
Γηνίθεζεο)
3. Η ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ ΑΔ- ΑΝΧΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ ζα ζπλεηζθέξεη ην
πνζφ ησλ 1000
Δπξώ/ αλά έηνο εθηέιεζεο ηνπ «ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ »
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%) απφ ηδίνπο πφξνπο .
4. Σν πνζφ ζπλεηζθνξάο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζα εθηακηεχεηαη ηζφπνζα αλά έηνο
πξνο ην θνξέα πινπνίεζεο ζε ηξεηο (3) δφζεηο κεηά απφ πηζηνπνίεζε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο
(ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΙΙ-Α) κε εμαίξεζε ηηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη αθνξνχλ
ιφγνπο Γεκφζηαο Τγείαο, απμεκέλεο φριεζεο άιιεο αλάγθεο επαξθψο αηηηνινγεκέλεο απφ ηελ
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Κνηλή Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη νη νπνίεο απαηηνχλ αλαθαηαλνκή ησλ πνζψλ
αλά έηνο)

5. Η εθηακίεπζε ησλ πνζψλ πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ νη Γήκνη ζα εθηακηεχεηαη ηζφπνζα αλά
έηνο πξνο ην θνξέα πινπνίεζεο ζε δχν δφζεηο κεηά απφ πηζηνπνίεζε πξνφδνπ εξγαζηψλ ηνπ
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ» απφ ηελ Κνηλή Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ-Β): 5
ΑΟΘΟΝ 7
ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
1. Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
παξνπζηάδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
2. Σν ρξνλνδηάγξακκα κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο θνηλήο επηηξνπήο αλάινγα
κε ηελ πνξεία ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ ηελ ηξηεηία 20132015 θαη ηηο εθζέζεηο α) ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο παξαθνινχζεζεο ηνπ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ »
θαη β) ηνπ θνξέα πινπνίεζεο.
ΑΟΘΟΝ 8
ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΥΛ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΥΛ ΦΝΟΔΥΛ
1.

Ζ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ αλαιακβάλεη:
Να δηαζέζεη ην πνζφ γηα ην νπνίν έρεη δεζκεπηεί.

Να δηεπθνιχλεη ην έξγν ησλ εκπιεθνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, φπσο ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηψλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ ζπλεξγαζηψλ θ.ι.π.
Να ζπλεηζθέξεη ην επηζηεκνληθφ θαη ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηεο γηα λα ζπλδξάκνπλ ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηνπο επηζηήκνλεο πνπ ζα ζηειερψζνπλ
ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή
Να δηαζέζεη πξνζσπηθφ ηνπ θιάδνπ ΓΔ Οδεγψλ θαη θαηάιιεια ππεξεζηαθά νρήκαηα γηα
ηελ κεηαθίλεζε ησλ κειψλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο Παξαθνινχζεζεο φπσο απηή νξίδεηαη
θαησηέξσ.
Να ππνβνεζήζεη Γηνηθεηηθά θαη Δπηζηεκνληθά ζε νηηδήπνηε απαηηεζεί γηα ηελ άξηηα θαη
νξζνινγηθή πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Να ζπκβάιεη νηθνλνκηθά ζε πεξίπησζε επέθηαζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζχκβαζεο ζηελ αχμεζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
2.

Νη ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ ΓΖΚΝΗ αλαιακβάλνπλ:

Να δηαζέζνπλ
ηνπο
πφξνπο
γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ δεζκεπηεί εληφο ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε.
Να νξίζνπλ εθπξφζσπν ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή (αηξεηφ κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ).
Να νξίζνπλ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ε νπνία ζα εκπιαθεί ζην θπζηθφ
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ε νπνία ζα δηαζέζεη πξνζσπηθφ γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζπλεξγαζηψλ
θαη γεληθφηεξα ζηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ην θνξέα
πινπνίεζεο θαη ηελ επηζηεκνληθή νκάδα παξαθνινχζεζεο ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ
Να ελεκεξψζνπλ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απαηηεί ε παξνχζα ζχκβαζε
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Να δηαζέζνπλ θαηάιιεια ππεξεζηαθά νρήκαηα θαη πξνζσπηθφ ηνπ θιάδνπ
ΓΔ
Οδεγψλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ εληφο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ.
Να ζπκβάινπλ νηθνλνκηθά (θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά έθαζην ζπκβαιιφκελν Γήκν) ζε
πεξίπησζε επέθηαζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζηελ αχμεζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο αλαινγηθά κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
Πξνγξακκαηηθή χκβαζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ.

3. Ζ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΡΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ Α.Δ. νξίδεηαη σο θνξέαο
πινπνίεζεο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαη
αλαιακβάλεη:
3.1. Σελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
3.2. Να δηαζέηεη γηα ην ζθνπφ απηφ ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ, λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο
πξνκήζεηεο θαη λα ζπλεξγαζηεί κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο – εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αξηηφηεηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
3.3. Να δηεπθνιχλεη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν ηελ κεηαθίλεζε ησλ κειψλ ηεο επηζηεκνληθήο
επηηξνπήο ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ςεθαζκψλ (εθνδηαζκφο νρεκάησλ πνπ δηαζέηεη ε
Πεξηθέξεηα κε θαχζηκα, λα απνδεκηψλεη ηα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο γηα ηηο εθηφο έδξαο
κεηαθηλήζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
3.4. Να παξέρεη, νπνηαδήπνηε ζρεηηθή κε ην έξγν ελεκέξσζε ή πιεξνθνξία δεηείηαη απφ
ηελ Κνηλή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηζηεκνληθή Οκάδα Παξαθνινχζεζεο , πξνθνξηθά ή γξαπηά, θαηά
ηελ δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ειέγρσλ θαη ζπδεηήζεσλ γηα ηελ πνξεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
3.5. Ν θνξέαο πινπνίεζεο αλαιακβάλεη λα ππνβνεζήζεη ην έξγν ηεο Δπηζηεκνληθήο
Οκάδαο δηαζέηνληαο ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηηο ελέξγεηεο ειέγρνπ πνπ
ζα απαηηήζεη ε Δπηζηεκνληθή Οκάδα Παξαθνινχζεζεο.
3.6. Σελ δηαρείξηζε, δηνίθεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα:
Σελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο πξνζθνξάο κε βάζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά,
γηα ηελ άξηηα θαη νξζνινγηθή πινπνίεζε ηνπ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ» κεηά από δεκνζίεπζε
πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ
θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα πινπνίεζεο.
Σελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο θνηλήο
επηηξνπήο ζε θάζε θάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Σελ πξνεηνηκαζία κε ηελ έγθαηξε απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηεο θνηλήο επηηξνπήο, πξνο ηελ νπνία παξέρεη επίζεο ηελ αλαγθαία γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε.
Σελ δηεθπεξαίσζε ησλ ηακεηαθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζχκβαζεο (πιεξσκέο πξνκεζεπηψλ, ζπλεξγαηψλ, εηαηξεηψλ θ.ι.π.)
Σελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ νξγαλσηηθνχ δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα
Σελ ππνβνήζεζε γηα ηελ ζχλαςε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ εθφζνλ απηέο
απαηηεζνχλ.
3.7 Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζα πεξηέιζεη
ζηελ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ Α.Δ. ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ………………………
Δπξώ, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%), ην νπνίν ζα δηαηεζεί απφ απηήλ απνθιεηζηηθά
θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
3.8 Ζ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ Α.Δ. αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπληάζζεη πεξηνδηθέο
εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ νη νπνίεο ζα ππνβάιινληαη ζηελ θνηλή επηηξνπή.
3.9 Απφ ην αλσηέξσ πνζφ, ξεηά ζπκθσλείηαη φηη
15% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ , ζα παξαθξαηεζεί απφ ηελ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ Α.Δ. , σο ακνηβή γηα
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ.
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Γηα ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο απηήο ζπλίζηαηαη φξγαλν κε ηελ επσλπκία
«ΚΟΙΝΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ». Η Κνηλή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ κέιε , ηα νπνία
νξίδνληαη αλά έλα απφ θάζε ζπκβαιιφκελν θνξέα θαη νξίδνληαη κε ηηο απνθάζεηο έγθξηζεο
ζθνπηκφηεηαο ησλ νηθείσλ πκβνπιίσλ ηνπ θάζε ζπκβαιιφκελνπ θνξέα.
Πξφεδξνο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ν αηξεηφο εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ
Η Κνηλή Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη απφ ηνλ πξφεδξφ ηεο. ηελ πξφζθιεζε γξάθνληαη ηα ζέκαηα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Θέκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο δχλαηαη λα
έθηαθην ηνπ ζέκαηνο.

ζπδεηεζνχλ εθφζνλ αηηηνινγνχληαη γηα ην

Η πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο ζπγθαιείηαη, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 30
εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κε επζύλε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο.
Η Κνηλή Δπηηξνπή είλαη δπλαηφλ λα πιαηζηψλεηαη κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζή ηεο θαη απφ ηελ
Δπηζηεκνληθή Οκάδα Παξαθνινχζεζεο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο απηήο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
Η Κνηλή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ηαθηηθά αλά δχν κήλεο
ζπκβαιιφκελν θνξέα.

θαη έθηαθηα, φηαλ δεηεζεί απφ θάζε

Η Κνηλή Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ παξφληα είλαη ην 50% ζπλ έλα απφ ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο.
Σφπνο ζπλεδξίαζεο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο νξίδνληαη ηα γξαθεία ηνπ θνξέα πινπνίεζεο
Η επηηξνπή πξνο δηεπθφιπλζε ησλ κειψλ ηεο κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη κε ηε κέζνδν ηεο
ηειεδηάζθεςεο κε επζχλε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο.
Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ πξνο απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ κπνξνχλ λα δηαθηλνχληαη κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ειεθηξνληθά λα απνηππψλνληαη νη απφςεηο ησλ κειψλ ηεο
Δπηηξνπήο
Οη απνθάζεηο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη λα ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία ησλ κειψλ.
Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο
πιεηνςεθίαο απηήο.
ΔΟΓΝ ΡΖΠ ΘΝΗΛΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ είλαη:
1. Η παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο,
2. Η ππνβνήζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ απηήο
3. Η επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ζρεηηθήο κε ηελ
εξκελεία ησλ φξσλ ή ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο.
4. Απνθαζίδεη γηα ηελ πνξεία ησλ εθηακηεχζεσλ πξνο ην θνξέα πινπνίεζεο
κε
πηζηνπνηήζεηο ηεο πξνφδνπ εξγαζηψλ ηνπ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ»
5. Απνθαζίδεη γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ
αληηθεηκέλσλ ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο.
6. Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε, κε αηηηνινγεκέλε θαη γξαπηή απφθαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο
ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απηήο θαζψο θαη ησλ πφξσλ πνπ ζα
απαηηεζνχλ ζε πεξίπησζε επέθηαζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο .
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ΑΔΑ: ΒΕΙΕΩΚ9-ΠΣ6
ΑΟΘΟΝ 10
ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΝΚΑΓΑ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ
Η επηζηεκνληθή θαη ζπλερήο θαζ’ φιε ηελ ηξηεηία, παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ησλ
επηπηψζεσλ ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ, γίλεηαη απφ Κεληξηθή Δπηζηεκνληθή Οκάδα Παξαθνινχζεζεο
πνπ ζπγθξνηείηαη κε επζχλε ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη
απνηειείηαη απφ ηνλ Πξνηζηάκελν ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηελ Πξνηζηακέλε ηεο Γ/λζεο
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη ηξεηο ππαιιήινπο ησλ αλσηέξσ Γ/λζεσλ έδξαο.
Γηα ηε Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε ησλ Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο (ζχληαμε θαη απνζηνιή εθζέζεσλ
θιπ) ν θνξέαο πινπνίεζεο ζα δηαζέζεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ.
Η Δπηζηεκνληθή Οκάδα Παξαθνινχζεζεο ζα ζπλεξγάδεηαη θαη
κε ηνπο ππεπζχλνπο
ππαιιήινπο πνπ ζα νξίζεη ν θάζε ζπκβαιιφκελνο Γήκνο θαη κε ππαιιήινπο ησλ Γ/λζεσλ
Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο φπνπ εθηειείηαη ην
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
ηελ αλσηέξσ νκάδα παξέρεηαη έγθαηξα θάζε δπλαηή πιεξνθνξία γηα ηελ επηζηεκνληθή
παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (ραξηνγξάθεζε ηεο πεξηνρήο, κεζνδνινγία ησλ
ππνδεηθλπφκελσλ πξνο ςεθαζκφ επηθαλεηψλ, θ.ι.π.) απφ ην θνξέα πινπνίεζεο θαη ηνπο
ζπλεξγαδφκελνπο κε απηφλ .
Οη κεηαθηλήζεηο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο θαιχπηνληαη εμ’ νινθιήξνπ απφ ηνπο πφξνπο γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ πξνο πιεξσκή
δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία .
ΔΟΓΝ ΡΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖΠ ΝΚΑΓΑΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ είλαη :
1. Να ζπγθξνηήζεη-φπνπ απαηηεζεί- ππννκάδεο, απνηεινχκελεο απφ ππαιιήινπο ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη ησλ Γήκσλ παξέκβαζεο νη νπνίεο ζα παξαθνινπζνχλ ηελ
εθηέιεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ» θαη ζα παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ.
2. Η παξνρή νδεγηψλ ζην
θνξέα πινπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ».
3. Ο Έιεγρνο ηνπ θνξέα πινπνίεζεο θαη ησλ ζπλεξγαηψλ πνπ ζα επηιέμεη ζρεηηθά κε ην
θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ κε απηνςίεο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ» κε ηε ρξήζε κεζφδσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε «ΜΔΛΔΣΗ» θαη ηε ρξήζε
εξγαιείσλ θαηαγξαθήο θαη ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ θνξέα
πινπνίεζεο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ έξγνπ (ρξήζε GPS ζηα ζπλεξγεία ςεθαζκψλ θιπ)
4. Η ζχληαμε θαη δηάζεζε
κεληαίσλ εθζέζεσλ γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ πξνο ην θνξέα πινπνίεζεο γηα ην δηάζηεκα απφ ΜΑΡΣΙΟ έσο ΟΚΣΧΒΡΙΟ θαη
2κελαηψλ εθζέζεσλ γηα ην δηάζηεκα ΝΟΔΜΒΡΙΟ – ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ έθαζηνπ έηνπο ηεο ζχκβαζεο
5. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ πξνθχςνπλ έθηαθηεο αλάγθεο (Γεκφζηαο Τγείαο ,
φριεζεο) ε Δπηζηεκνληθή Οκάδα αλάινγα κε ηελ πεξηνρή αλάγθεο ζα ζπληάζζεη εηδηθή έθζεζε
αλαθνξάο ζπκβάλησλ ηελ νπνία ζα δηαζέηεη ζην θνξέα πινπνίεζεο.
6. Αλαιακβάλεη θαη σο επηζηεκνληθά ππεχζπλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε
αεξνςεθαζκψλ πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ησλ
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ΑΔΑ: ΒΕΙΕΩΚ9-ΠΣ6
ΑΟΘΟΝ 11
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
1. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο - θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ
αληηθείκελν- νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο ηελ 31Η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ
2015.
2. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο εθφζνλ απηφ απαηηείηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
ΑΟΘΟΝ 12
ΟΖΡΟΔΠ - ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
1. Κακία ηξνπνπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ή επέθηαζε ηεο, ιφγσ αλάγθεο
εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ δελ αλαγλσξίδεηαη ρσξίο απφθαζε ησλ αξκνδίσλ
νξγάλσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
2. Η γηα νπνηαδήπνηε ιφγν ή αηηία κε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ή παξάιεηςε ησλ
ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο ή αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηελ
πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ή θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε απηή απφ
νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ
κεξψλ, απφ δηθαηψκαηα ή απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο ηνπο ή αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηα
ζπκβαιιφκελα κέξε πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα.
3. ε πεξίπησζε αλαίηηαο θαζπζηέξεζεο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο
Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο ή κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απ’ απηή ή ζε
πεξίπησζε παξαβάζεσλ απηήο ή ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ή δηαπίζησζεο ζεκαληηθψλ
δπζιεηηνπξγηψλ ζηελ πνξεία ηνπ έξγνπ, θάζε ζπκβαιιφκελνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο
ηεο ζχκβαζεο. Γηα ην ππαίηην κέξνο πέξαλ ηνπ θαηαινγηζκνχ ηεο επζχλεο πνπ ηνπ αλήθεη,
νξίδεηαη πνηληθή ξήηξα ζε πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο ή κε εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο,
χςνπο 1% επί ηνπ πνζνχ πνπ ν θάζε θνξέαο ζπκβάιιεηαη θαη νκνίνπ χςνπο γηα ην θνξέα
πινπνίεζεο επί ηνπ πνζνχ ηεο ακνηβήο ηνπ. Σν πνζφ απηφ ζα θαηαηίζεηαη ζηελ θνηλή επηηξνπή,
ε νπνία ζα απνθαζίδεη γηα ηε δηάζεζή ηνπ ππέξ ηνπ δεκησζέληνο ή δεκησζέλησλ. Σα πνζά πνπ
δελ επηζηξέθνληαη αδηθαηνινγήησο επηβαξχλνληαη κε ηφθνπο ππεξεκεξίαο ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη πξνο
απφδεημή, αθνχ αλαγλψζηεθε ε ζχκβαζε απηή, ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε ζε έλα αληίηππν, θαηά ηα αθφινπζα θαη θάζε κέξνο ιακβάλεη απφ έλα,
επηθπξσκέλν απφ Γεκφζηα Αξρή, αληίγξαθν ηεο παξνχζαο .
ΡΑ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΑ ΚΔΟΖ
ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ
Ν ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ
ΞΔΡΟΝΠ ΡΑΡΝΙΖΠ
ΓΗΑ ΡΝΠ ΓΖΚΝΠ ΞΝ ΘΑ ΠΚΚΔΡΑΠΣΝΛ

ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΡΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΔ
Ν ΓΗΔΘΛΥΛ ΠΚΒΝΙΝΠ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΚΞΗΡΕΖΠ
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ΔΣΟ 2014

4Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ

6η

9η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ

8η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ

7η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ

ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

ΝΟΔΜΒΡΙΟ

ΟΚΣΧΒΡΙΟ

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

ΑΤΓΟΤΣΟ

ΙΟΤΛΙΟ

ΙΟΤΝΙΟ

ΜΑΙΟ

ΑΠΡΙΛΙΟ

ΜΑΡΣΙΟ

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

ΝΟΔΜΒΡΙΟ

ΟΚΣΧΒΡΙΟ

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

ΑΤΓΟΤΣΟ

ΙΟΤΛΙΟ

ΙΟΤΝΙΟ

ΜΑΙΟ

ΑΠΡΙΛΙΟ

ΜΑΡΣΙΟ

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

ΝΟΔΜΒΡΙΟ

ΟΚΣΧΒΡΙΟ

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

ΑΤΓΟΤΣΟ

4Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

3Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

2Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

1Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

4Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

3Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

2Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

1Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

4Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

3Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΔΣΟ 2014

3Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

2Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

1Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

4Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΔΣΟ 2013
5η

4Η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ

3Η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ

2Η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ

ΙΟΤΛΙΟ

ΙΟΤΝΙΟ

ΜΑΙΟ

2Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

1Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΔΣΟ 2013

3Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

2Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΔΝΔΡΓΔΙΔ
1Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΑΡΘΡΟ 6 της
Π.

4Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΔΚΣΑΜΙΔΤ
ΔΙ ΠΡΟ ΣΟ
ΦΟΡΔΑ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ


1Η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ

ΑΠΡΙΛΙΟ

ΜΑΡΣΙΟ

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

ΔΝΔΡΓΔΙΔ

3Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

2Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

1Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΩΚ9-ΠΣ6

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ-Α

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ ΠΟΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΡΟ ΣΟ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΔΣΟ 2015

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ-Β
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ ΠΟΩΝ ΓΗΜΩΝ ΠΡΟ ΣΟ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΔΣΟ 2015
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ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

ΝΟΔΜΒΡΙΟ

ΟΚΣΧΒΡΙΟ

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

ΑΤΓΟΤΣΟ
6η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ

ΙΟΤΛΙΟ

ΙΟΤΝΙΟ

ΜΑΙΟ

ΑΠΡΙΛΙΟ
5η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ

ΜΑΡΣΙΟ

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

ΝΟΔΜΒΡΙΟ

ΟΚΣΧΒΡΙΟ

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ
ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ
4η

ΑΤΓΟΤΣΟ

ΙΟΤΛΙΟ

ΙΟΤΝΙΟ

ΜΑΙΟ

ΑΠΡΙΛΙΟ
3Η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ

ΜΑΡΣΙΟ

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

ΝΟΔΜΒΡΙΟ

ΟΚΣΧΒΡΙΟ

ΑΤΓΟΤΣΟ

ΙΟΤΛΙΟ

ΙΟΤΝΙΟ

ΜΑΙΟ

ΑΠΡΙΛΙΟ

ΜΑΡΣΙΟ

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ
2Η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ

ΑΡΘΡΟ 6 της
Π.

1Η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ

ΔΚΣΑΜΙΔΤ
ΔΙ ΠΡΟ ΣΟ
ΦΟΡΔΑ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ


ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΩΚ9-ΠΣ6

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
ΜΔ ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΔΡΙΟΥΔ ΣΩΝ ΠΔ ΑΡΓΟΛΙΓΑ , ΑΡΚΑΓΙΑ , ΚΟΡΙΝΘΙΑ & ΛΑΚΩΝΙΑ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ: …………………………€ (ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ 23%)

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ
ΑΡΓΟΛΙΓΑ

ΑΡΚΑΓΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΦΟΡΔΩΝ & ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΟΩΝ ΑΝΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΙΔΣΙΑ 2013-2015 *
(Οι ζσμμεηοτές ηων θορέων ζσμπεριλαμβάνοσν ηο ΦΠΑ 23%)
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΙΔΣΙΑ 2013- ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΤ ΑΝΑ
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ **
ΦΟΡΔΑ
2015
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΑΝΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ***
ΔΝΟΣΗΣΑ
ΑΡΓΟΤ ΜΤΚΗΝΧΝ
180.000€
3000€
ΝΑΤΠΛΙΔΧΝ
ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ
ΔΠΙΓΑΤΡΟΤ
ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ
210.000€
ΝΟΣΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ
ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΓΟΡΣΤΝΙΑ
ΣΡΙΠΟΛΗ
ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ
150.000€
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ΑΔΑ: ΒΕΙΕΩΚ9-ΠΣ6

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΙΧΝ
ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΑΓΙΧΝ
ΘΔΟΓΧΡΧΝ
ΝΔΜΔΑ
ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ –
ΔΤΡΧΣΙΝΗ
ΙΚΤΧΝΙΧΝ
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ
ΔΛΑΦΟΝΗΟΤ
ΔΤΡΧΣΑ
ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΠΑΡΣΗ

750.000€
Από ηα οποία ηα 450.000€ θα διαηεθούν ζηην
περιοτή ηοσ Γήμοσ Δσρώηα λόγω ηων ιδιαίηερων
ζσνθηκών με ηην επανεμθάνιζη ηης ελονοζίας
1.290.000€

3000€

ΤΝΟΛΟ

* Σα ποζά καηανέμονηαι ανά Περιθερειακή Δνόηηηα ιζόποζα ανά έηος (εκηός εκηάκηων αναγκών)
** Σο ποζό προέρτεηαι από πόροσς ηοσ Προγράμμαηος Γημοζίων Δπενδύζεων
*** Σο ποζό ζσμμεηοτής προέρτεηαι από ηον προϋπολογιζμό ηοσ οικείοσ Γήμοσ και θα καηαβάλλονηαι ζύμθωνα με ηο άρθρο 6 ηης
Προγραμμαηικής ύμβαζης.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
ΜΔ ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ ΑΡΓΟΛΙΓΑ, ΑΡΚΑΓΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ& ΜΔΗΝΙΑ.

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

ΝΟΔΜΒΡΙΟ

4Ο ΣΡΙΜΗΝΟ
ΟΚΣΧΒΡΙΟ

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

ΑΤΓΟΤΣΟ

3Ο ΣΡΙΜΗΝΟ
ΙΟΤΛΙΟ

ΙΟΤΝΙΟ

ΜΑΙΟ

2Ο ΣΡΙΜΗΝΟ
ΑΠΡΙΛΙΟ

ΜΑΡΣΙΟ

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ

1Ο ΣΡΙΜΗΝΟ
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

ΝΟΔΜΒΡΙΟ

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

ΑΤΓΟΤΣΟ

ΟΚΣΧΒΡΙΟ

4Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΔΣΟ 2015

3Ο ΣΡΙΜΗΝΟ
ΙΟΤΛΙΟ

ΙΟΤΝΙΟ

ΜΑΙΟ

2Ο ΣΡΙΜΗΝΟ
ΑΠΡΙΛΙΟ

ΜΑΡΣΙΟ

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ

1Ο ΣΡΙΜΗΝΟ
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

ΝΟΔΜΒΡΙΟ

ΟΚΣΧΒΡΙΟ

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

ΑΤΓΟΤΣΟ

4Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΔΣΟ 2014

3Ο ΣΡΙΜΗΝΟ
ΙΟΤΛΙΟ

ΙΟΤΝΙΟ

ΜΑΙΟ

ΑΠΡΙΛΙΟ

ΜΑΡΣΙΟ

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

2Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΔΣΟ 2013
1Ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΔΝΔΡΓΔΙΔ

ΤΠΟΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ
ΙΚΗ
ΤΜΒΑΗ
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ΑΔΑ: ΒΕΙΕΩΚ9-ΠΣ6
ΠΡΟΚΛΗΗ
ΔΚΓΗΛΩΗ
ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣ
Ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟ ΣΟ
ΦΟΡΔΑ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΦΤΙΚΟΤ
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
Τ ΤΜΒΑΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ
ΟΑΠΟΛΟΓΙΜΟ


ΓΙΑΓΙΚ
ΑΙΑ
ΔΠΙΛΟ
ΓΗ &
ΑΝΑΓΔ
ΙΞΗ
ΑΝΑΓΟ
ΥΟΤ
ΔΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ
ΣΡΙΔΣΙΑ
ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΔ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΦΔΚΑΜΧΝ, ΑΔΡΟΦΔΚΑΜΟΙ ΟΠΟΤ
ΑΠΑΙΣΗΘΟΤΝ ΚΛΠ ΔΝΔΡΓΔΙΔ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ
ΤΜΒΑΗ

ΓΔΙΓΜΑΣΟΛ
ΗΦΙΔΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΥΔΙΜΔΡΙΝΧ
Ν
ΦΔΚΑΜΧΝ
ΟΠΟΤ
ΑΠΑΙΣΗΘΟΤ
Ν ,

ΑΞΙΟΛΟΓΗ
Η ΔΣΟΤ
2013

ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΔ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΦΔΚΑΜΧΝ , ΑΔΡΟΦΔΚΑΜΟΙ ΟΠΟΤ
ΑΠΑΙΣΗΘΟΤΝ ΚΛΠ ΔΝΔΡΓΔΙΔ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ
ΤΜΒΑΗ

ΓΔΙΓΜΑΣΟΛ
ΗΦΙΔΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΥΔΙΜΔΡΙΝΧ
Ν
ΦΔΚΑΜΧΝ
ΟΠΟΤ
ΑΠΑΙΣΗΘΟΤ
Ν

ΑΞΙΟΛΟΓΗ
Η ΔΣΟΤ
2014

ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΔ, ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΦΔΚΑΜΧΝ, ΑΔΡΟΦΔΚΑΜΟΙ ΟΠΟΤ
ΑΠΑΙΣΗΘΟΤΝ ΚΛΠ ΔΝΔΡΓΔΙΔ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ
ΤΜΒΑΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗ
Η ΔΣΟΤ
2015 ΑΠΟΛΟΓΙΜ
Ο ΣΡΙΔΣΙΑ
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2. Καζνξίδεη πνζφ νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, ην πνζφ ησλ
5.000,00 € θαη’ έηνο, γηα ηα έηε 2013-2015, κε αληίζηνηρε εγγξαθή ζηνπο
πξνυπνινγηζκνχο ησλ εηψλ απηψλ.
3. Οξίδεη σο εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε χκβαζε, Κνηλή
Δπηηξνπή, ηνλ Αληηδήκαξρν Ισάλλε νπξιά κε αλαπιεξσηή ην δεκνηηθφ ζχκβνπιν
Υαξάιακπν Λχξα.
4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο.
Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 9/2013.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ο Πξφεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνχινο πχξνο
Υξηζηάθνο ηαχξνο
Μηραιφπνπινο Μηραήι Αληηπξφεδξνο

Γ..

Βνπλειάθεο Γεψξγηνο Αληηδήκαξρνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο Αληηδήκαξρνο
Κνπηζνληθνιήο
Υαξάιακπνο

Αληηδήκαξρνο

Μαπξνκηράιεο

Αληηδήκαξρνο

Κσλ/λνο

Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ

Αληηδήκαξρνο

Αθξηβέο Απφζπαζκα
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο

Παλ.

νπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
ηαζάθεο Παλαγηψηεο
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
Παπαδάθεο Γεψξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Υαξακήο Αληψληνο
Σζάθνο Κσλζηαληίλνο
Μέληεο Γεψξγηνο
Κξππσηφο Παλαγηψηεο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο

Παπαδάθε Δπγελία
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