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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 12/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα είθνζη ηέζζεξηο (24) ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα
θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα
από ηελ κε αξηζ. 12/18.5.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια
ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67
ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη δελ παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ολνκαηεπώλπκν

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Υιηνύκεο Αλδξέαο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο

14

Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

1
Γθιάβαο Γεώξγηνο
2
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
3
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
4
ηκώλεο Ησάλλεο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Οιύλζνπ θ. Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο, ν Πξόεδξνο
Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Μεηακόξθσζεο θ. Μαραίξαο Αλδξέαο, ε Πξόεδξνο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
Πνιπγύξνπ θ. Άλλα Ρόθνπ θαη ν Πξόεδξνο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Οξκύιηαο θ. αξαθίδεο
Αλαζηάζηνο.
ΑΠΟΝΣΔ

Αξηζκόο
ζέκαηνο:
θαηεπείγνλ

3ν

ύλαςε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο γηα ην πξόγξακκα
θαηαπνιέκεζεο ςύιισλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Υαιθηδηθήο

Αξηζκόο Απόθαζεο : 233
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 3ν
θαηεπείγνλ ζέκα, θαη αθνύ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε από ην ζώκα γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο αλέθεξε
ηα εμήο: «όπσο αθξηβώο θηλεζήθακε θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θνπλνππηώλ ζηνλ Γήκν καο, έηζη
πξνηείλνπκε λα γίλεη θαη γηα ηνπο ςύιινπο Ύζηεξα από ην ππ. αξηζ. 399/ 15.6.2011 έγγξαθν πνπ καο
έζηεηιε ε ΑΝ.ΔΣ.ΥΑ. ζα πξέπεη εκείο λα εγθξίλνπκε ηελ πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ςύιισλ έηνπο 2011 θαη επίζεο λα νξίζνπκε ηνλ εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Δθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ ζ’ απηέο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη ν Γήκαξρνο.
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Σν ζέκα είλαη ηππηθό, θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ δήκνπ αλέξρεηαη ζηηο 25.000,00 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)».
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά
Σν πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ην ππ. Αξηζ. ην ππ. αξηζ. 399/
15.6.2011 έγγξαθν ηεο ΑΝ.ΔΣ.ΥΑ., ην άξζξν 100 ηνπ Ν.3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε

Απνθαζίδεη Οκόθσλα
1.
2.

Δγθξίλεη ηελ ππνγξαθή ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ςύιισλ έηνπο 2011
Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Πνιπγύξνπ θ. Αζηέξην Εσγξάθν εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα εμήο:

ήκεξα ....................... 2011, νη πην θάησ θνξείο :
1. Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Υαιθηδηθήο πνπ εδξεύεη ζηνλ Πνιύγπξν Υαιθηδηθήο, Σ.Κ. 63100,
λόκηκα εθπξνζσπνύκελε από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θ. Παλαγηώηε Φσκηάδε,
ζύκθσλα κε ηελ ……./2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ.
2. Ο Γήκνο Ν. Πξνπνληίδαο, πνπ εδξεύεη ζηα Ν. Μνπδαληά, Σ.Κ. 63200, λόκηκα εθπξνζσπνύκελνο
από ηνλ Γήκαξρν θ. Ηνξδαλίδε Γακηαλό, ζύκθσλα κε ηελ .../2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ.
3. Ο Γήκνο ηζσλίαο, πνπ εδξεύεη ζηε Νηθήηε Σ.Κ. 63088, λόκηκα εθπξνζσπνύκελνο από ηνλ
Γήκαξρν θ. Σδίηδην Ησάλλε, ζύκθσλα κε ηελ 98/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
4. Ο Γήκνο Πνιπγύξνπ, πνπ εδξεύεη ζηνλ Πνιύγπξν, Σ.Κ. 63100, λόκηκα εθπξνζσπνύκελνο από ηνλ
Γήκαξρν θ. Εσγξάθν Αζηέξην ζύκθσλα κε ηελ 233/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
5. Ο Γήκνο Καζζάλδξαο, πνπ εδξεύεη ζηελ Καζζαλδξεία, Σ.Κ. 63077, λόκηκα εθπξνζσπνύκελνο από
ηνλ Γήκαξρν θ. Παπαγηάλλε Βαζίιεην ζύκθσλα κε ηελ 144/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ
6. Ζ Δπηρείξεζε ηεο Απηνδηνίθεζεο κε ηελ επσλπκία «Αλαπηπμηαθή Υαιθηδηθήο Α.Δ. – Αλαπηπμηαθή
Αλώλπκε Δηαηξία ΟΣΑ» πνπ εδξεύεη ζηνλ Πνιύγπξν, νδόο 22αο Απξηιίνπ θαη Μαθεδνλίαο, Σ.Κ.
63100, θαη ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν ΑΝ.ΔΣ.ΥΑ. Α.Δ., πνπ λόκηκα
εθπξνζσπείηαη από ηνλ Πξόεδξν Κ. Εσγξάθν Αζηέξην εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο παξνύζαο κε ηελ 233/2011 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
ζπκθσλνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα εμήο :
Άξζξν 1
Πξννίκην
1.1.

1.2.

1.3.

ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Υαιθηδηθήο, πνπ κεηέρνπλ σο ζπκβαιιόκελνη ζηελ παξνύζα
Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε, ππάξρεη έληνλε θηελνηξνθηθή δξαζηεξηόηεηα, θπξίσο ζηηο νξεηλέο
πεξηνρέο απηώλ. Παξόιν πνπ ε ζπκβνιή ησλ θηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ ζηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο είλαη πνιύ κεγάιε, πξνθύπηεη πξόβιεκα από ηνπο ςύιινπο πνπ
παξαζηηνύλ ζηα παξαγσγηθά δώα. Απηό γίλεηαη γηαηί νη ςύιινη απνηεινύλ θνξείο παζνγόλσλ
νξγαληζκώλ από άηνκν ζε άηνκν ή από δώα ζηνλ άλζξσπν. Οη ζεκαληηθόηεξεο ινηκώμεηο, πνπ
κεηαδίδνληαη κε ηνπο ςύιινπο ζηνλ άλζξσπν είλαη ε παλώιε θαη ν ελδεκηθόο ηύθνο. Ζ πιένλ
ζεκαληηθή αζζέλεηα πνπ κεηαδίδνπλ νη ςύιινη είλαη απηή ηεο βνπβσληθήο παλώιεο πνπ θαηά
ην κεζαίσλα αθάληζε ην 1/3 κε 1/4 ηνπ ηόηε γλσζηνύ πιεζπζκνύ ηεο γεο.
ην αζηηθό πεξηβάιινλ ν πην δηαδεδνκέλνο ηξόπνο δηαζπνξάο – πξνζβνιήο ςύιισλ , είλαη ηα
αδέζπνηα ή θαη θαηνηθίδηα δώα (γάηεο – ζθύινη) πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε αλζξώπνπο θαη
δεπηεξνγελώο ηα πνληίθηα θαη ηα πνπιηά. Δίλαη ζρεδόλ αδύλαην λα ππάξμεη πξνζβνιή ρσξίο ηελ
παξνπζία ηνπ θαηνηθίδηνπ ε θαη αδέζπνηνπ δώνπ, ζπλήζσο γάηα ή ζθύινο, θνληά ζε ρώξνπο
πνπ δνπλ θαη ζπλσζηίδνληαη άλζξσπνη.
Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο γηα ην έηνο 2011 ζηελ πεξηνρή,
ηα ζπκβαιιόκελα κέξε εθθξάδνπλ ηε βνύιεζε ηνπο γηα ζπλεξγαζία κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο
ζύκβαζεο απηήο.
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Άξζξν 2
Αληηθείκελν ύκβαζεο
2.1.
Ζ παξνύζα Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε αθνξά ζηελ πινπνίεζε Πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο
Φύιισλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Υαιθηδηθήο, θαηά ην έηνο 2011.
Σν έξγν ζπλνπηηθά πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο Δπηρεηξεζηαθέο Δθαξκνγέο:
α) Αληηκεηώπηζε κε ρεκηθή θαηαπνιέκεζε (εληνκνθηόλα θαηάιιειεο ππνιεηκκαηηθήο
δηάξθεηαο ζε ζπλδπαζκό κε πξνλπκθνθηόλν),
β) Πξνκήζεηα θαη δηάζεζε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, εγθεθξηκέλσλ ζθεπαζκάησλ.
γ) Γηελέξγεηεο ςεθαζκώλ ζηνπο ρώξνπο ησλ κνλάδσλ αηγνπξνβαηνηξνθίαο
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά ηα θαηάιιεια θαη εγθεθξηκέλα από
ηελ αξκόδηα Τπεξεζία, ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζθεπάζκαηα.
Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή έρεη σο ζηόρν ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ςύιισλ πνπ εζηηάδνληαη
ζηνπο ρώξνπο ησλ καληξηώλ. Ζ ύπαξμε παξαζίησλ ζην ζώκα ησλ αηγνπξνβάησλ θαη ζε ηπρόλ
ζθύινπο θύιαθεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ νθείιεη λα αληηκεησπηζηεί από ηνπο θηελνηξόθνπο ζε
ζπλεξγαζία κε θηεληάηξνπο. Θα πξέπεη λα ηνληζζεί, όκσο, όηη ν ζπλδπαζκόο ησλ δύν
παξαπάλσ εθαξκνγώλ απνηειεί νξηζηηθή ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
2.2.
Αλαιπηηθόηεξα ην πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνπο
αληίζηνηρνπο πξνϋπνινγηζκνύο, όπσο πεξηέρνληαη ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηεο παξνύζαο
ύκβαζεο.
Άξζξν 3
Πξνϋπνινγηζκόο-Υξεκαηνδόηεζε Αληηθεηκέλνπ
3.1 Ζ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο ύκβαζεο,
ππνινγηδόκελε αλά
θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε (εξγαζία ςεθαζκώλ, ζθεπάζκαηα, θαύζηκα, δαπάλεο δηαρείξηζεο, θ.ι.π.)
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 180.00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ο αξηζκόο ησλ θηελνηξνθηθώλ
κνλάδσλ πνπ ρξήδνπλ παξέκβαζεο ππνινγίδεηαη ζηηο 650 κνλάδεο πεξίπνπ.
3.2 Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο
ύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 102.000,00 €, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ).
3.3 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο ύκβαζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί:
α/α

ΦΟΡΔΑ

ΠΟΟ ( € )
(ζπκπι/λνπ Φ.Π.Α.)

1.
2.
3.
4.

ΓΖΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ
ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ
ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ
ΓΖΜΟ ΚΑΑΝΓΡΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ

25.000
20.000
20.000
2.000
35.000

ΤΝΟΛΟ

102.000

5.

Άξζξν 4
Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο
4.1.
Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο ύκβαζεο
παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Σν παξαθάησ ρξνλνδηάγξακκα πξνθύπηεη από ηηο ζπλήζεηεο ηνπ
εληόκνπ θαζώο θαη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο θηελνηξνθηθέο εξγαζίεο. Δπεηδή ν ςύιινο ηξέθεηαη κε ην
αίκα ησλ ζειαζηηθώλ, γίλεηαη έληνλα ελνριεηηθόο όηαλ ην δών δελ έρεη ηξίρσκα δειαδή κεηά ηελ
πεξίνδν ηεο θνύξαο. Σν πξόβιεκα εληείλεηαη θαηά ην δηάζηεκα Ηνπλίνπ-Ηνπιίνπ γηα ηα πξόβαηα θαη
όιε ηε δεζηή πεξίνδν γηα ηα θαηζίθηα.
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ΠΗΝΑΚΑ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΤΙΤΛΟΣ
Μήνες
Πξόγξακκα
Καηαπνιέκεζεο
Φύιισλ ζηελ
πεξηνρή
ησλ
Γήκσλ
ηεο
Πεξηθεξεηαθήο
ελόηεηαο
Υαιθηδηθήο
Γηελέξγεηα
ςεθαζκώλ ζηηο
θηελνηξνθηθέο
εγθαηαζηάζεηο
Πξνκήζεηα
ζθεπαζκάησλ
Γηαρείξηζε
–
Γηνίθεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο

Η

Φ

Μ

Α

Μ

2011
Η
Η

Α



Ο

Ν

Γ

4.2. Σν ρξνλνδηάγξακκα κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη κε απόθαζε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο (όπσο απηή
πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 7 ηεο παξνύζαο ύκβαζεο), αλάινγα κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ
θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ.
Άξζξν 5
Γηθαηώκαηα θαη Τπνρξεώζεηο ησλ πκβαιινκέλσλ
Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Υαιθηδηθήο αλαιακβάλεη:
5.1.1. Να δηεπθνιύλεη ην επηζηεκνληθό θαη ηερληθό πξνζσπηθό, πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο, ζηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηώλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ ζπλεξγαζηώλ.
5.1.2. Να ππνβνεζήζεη ηε ζύλαςε ζπκπιεξσκαηηθώλ ζπκβάζεσλ εθόζνλ απηέο απαηηεζνύλ.
5.1.3. Σε δηάζεζε ησλ πόξσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαιθηδηθήο κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο Αληαπνδνηηθώλ ηειώλ, ζην νπνίν έρεη εγγξαθεί πίζησζε γηα ην έηνο 2011 κε
ΚΑΔ 072γ.9899, πνζνύ 35.000,00€
5.1.4. Να ζπλεξγάδεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κε ηνπο άιινπο ζπκβαιιόκελνπο θαη
ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπο ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ εξγαζηώλ θαη λα παξέρεη θάζε
αλαγθαία βνήζεηα ζην πιαίζην ηνπ ξόινπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
πξνβιεπόκελσλ ζηε ζύκβαζε απηή αληηθεηκέλσλ.
5.1.5. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε ζπλδξνκή θαη άιισλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ή θνξέσλ γηα
ηελ πινπνίεζε ηεο ζύκβαζεο λα παξεκβαίλεη θαηάιιεια θαη λα ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ
ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ πξνο ηνπο θνξείο απηνύο.
5.1.6. Να δηαζέζεη εθπξόζσπό ηεο γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Κνηλήο επηηξνπήο.
5.3.

Οη ηέζζεξηο (4) Γήκνη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαιθηδηθήο αλαιακβάλνπλ ν θαζέλαο
μερσξηζηά:
5.3.1. Να δηεπθνιύλνπλ ην επηζηεκνληθό θαη ινηπό πξνζσπηθό, πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο, ζηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηώλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαηηνύκελσλ ζπλεξγαζηώλ θαη γεληθόηεξα ζηελ
εθηέιεζε ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ.
5.3.2. Να δηαζέζνπλ ην ζύλνιν ησλ απαηηνύκελσλ κέζσλ, ζηνηρείσλ θαη πξνηάζεώλ ηνπο
(δηάζεζε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνύ, θιπ).
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5.4.

5.3.3. Να ελεκεξώλνπλ θαζεκεξηλά ηνλ ηνπηθό πιεζπζκό γηα ην πξόγξακκα ησλ ςεθαζκώλ
θαζώο θαη γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξνθύιαμεο πνπ ζα πξέπεη λα παίξλνπλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ ςεθαζκώλ. Δπίζεο λα ελεκεξώλνπλ ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρώλ ηνπο γηα ηελ
απνθπγή δεκηνπξγίαο εζηηώλ αλαπαξαγσγήο ςύιισλ κε δηθή ηνπο ππαηηηόηεηα.
5.3.4. Να ππνβνεζήζνπλ ηε ζύλαςε ζπκπιεξσκαηηθώλ ζπκβάζεσλ εθόζνλ απηέο απαηηεζνύλ.
5.3.5. Σε δηάζεζε ησλ πόξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.
5.3.6. Να δηαζέζνπλ από έλαλ (1) εθπξόζσπν ηνπο γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Κνηλήο επηηξνπήο.
Ζ Αλαπηπμηαθή Υαιθηδηθήο Α.Δ. – Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξία ΟΣΑ αλαιακβάλεη
θνξέαο πινπνίεζεο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο.
πγθεθξηκέλα αλαιακβάλεη:
5.4.1. Σελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 2
ηεο παξνύζαο.
5.4.2. Να δηαζέζεη γηα ην ζθνπό απηό ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκό θαη ην αλαγθαίν πξνζσπηθό, λα
πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο πξνκήζεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αξηηόηεηα ζηελ πινπνίεζε
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο.
5.4.3. Να ελεκεξώλεη έγθαηξα ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο ησλ ζπκβαιιόκελσλ Γήκσλ γηα ηε
δηελέξγεηα ησλ αληίζηνηρσλ επεκβάζεσλ.
5.4.4. Σε δηαρείξηζε, δηνίθεζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο θαη εηδηθόηεξα :
- ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηεο
Κνηλήο Δπηηξνπήο ζε θάζε θάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
ηελ πξνεηνηκαζία κε ηελ έγθαηξε απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνύ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο, πξνο ηελ νπνία παξέρεη επίζεο ηελ αλαγθαία
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε
- ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ηακεηαθώλ ζπλαιιαγώλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζύκβαζεο (πιεξσκέο πξνκεζεπηώλ, εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηώλ - εηαηξηώλ θιπ)
- ηελ αληηκεηώπηζε δεηεκάησλ νξγαλσηηθνύ - δηνηθεηηθνύ ραξαθηήξα
5.4.6. Σελ ππνβνήζεζε γηα ζύλαςε ζπκπιεξσκαηηθώλ ζπκβάζεσλ εθόζνλ απηέο απαηηεζνύλ.
5.4.7. Να δηαζέζεη εθπξόζσπν ηεο γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Κνηλήο επηηξνπήο.
5.4.8. Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο ζα πεξηέιζεη
ζηελ ΑΝ.ΔΣ.ΥΑ. Α.Δ. ην ζύλνιν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο (102.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), ν νπνίνο ζα δηαηεζεί από απηήλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα
ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο. Ζ ΑΝ.ΔΣ.ΥΑ. Α.Δ. αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
ζπληάζζεη πεξηνδηθέο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ, νη νπνίεο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή,
θαζώο θαη ηελ ηειηθή έθζεζε απνηειεζκάησλ κεηά ηε ιήμε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ.

Άξζξν 6
Πόξνη
6.1. Οη πόξνη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ζα πξνέιζνπλ:
- Από ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Υαιθηδηθήο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αληαπνδνηηθώλ ηειώλ , ζην
νπνίν έρεη εγγξάθεη κε ΚΑΔ 072γ.9899 πίζησζε γηα ην έηνο 2011, πνζνύ 35.000,00€
- Από ηνλ Γήκνο Πξνπνληίδαο, πνζό 20.000,00 € από ηνλ ΚΑ 02.00.6736.0002
- Από ηνλ Γήκν ηζσλίαο, πνζό 20.000,00 € από ηνλ ΚΑ .02.00.6736.0002
- Από ηνλ Γήκν Καζζάλδξαο, πνζό 2.000,00 € από ηνλ ΚΑ. 00-6736.001.
- Από ηνλ Γήκν Πνιπγύξνπ, πνζό 25.000,00 € από ηνλ ΚΑ 02.00.6736.002
Άξζξν 7
Γηάξθεηα Ηζρύνο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο
7.1.

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη
ηηο 30/11/2011, νπόηε αλακέλεηαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί ε πινπνίεζε θαζώο θαη ινγηζηηθή
ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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7.2.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

8.9.
8.10.

8.11.

9.1

9.2

Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο Κνηλήο
Δπηηξνπήο, αλ απηό επηβάιιεηαη από ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο.
Άξζξν 8
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο ηεο ύκβαζεο απηήο ζπλίζηαηαη όξγαλν κε ηελ επσλπκία
«Κνηλή Δπηηξνπή». Ζ Κνηλή Δπηηξνπή απνηειείηαη από έμη (6) κέιε, ηα νπνία νξίδνληαη αλά
έλα (1) από θάζε ζπκβαιιόκελν θνξέα. Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, νη
ζπκβαιιόκελνη θνξείο πξέπεη λα θνηλνπνηήζνπλ ακθίδξνκα ηα νξηδόκελα από απηνύο κέιε ηεο
Κνηλήο Δπηηξνπήο θαη ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.
Αληηθείκελν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο είλαη ε παξαθνινύζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ όξσλ ηεο
Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο, ε ππνβνήζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο, ε
επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ, ζρεηηθήο κε ηελ εξκελεία ησλ
όξσλ ή ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ηεο.
Ο Πξόεδξνο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο εθιέγεηαη ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ηεο.
Ζ Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο. ηελ πξόζθιεζε γξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ζ πξώηε ζπλεδξίαζε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο ζπγθαιείηαη εληόο ρξνληθνύ
δηαζηήκαηνο ελόο κήλα από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο κε επζύλε ηεο ΑΝ.ΔΣ.ΥΑ. Α.Δ.
Ζ Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ πνξεία ησλ εθηακηεύζεσλ πξνο ηελ ΑΝ.ΔΣ.ΥΑ. Α.Δ., κεηά ηε
ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο πξνόδνπ ηνπ έξγνπ.
Ζ Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ
αληηθεηκέλσλ ηεο ύκβαζεο αλάινγα κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο.
Ζ Δπηηξνπή εγθξίλεη ηελ παξάηαζε, κε αηηηνινγεκέλε θαη γξαπηή απόθαζε, ηεο ρξνληθήο
δηάξθεηαο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο απηήο.
Ζ Δπηηξνπή 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 Σερληθή Δπηηξνπή, εθθξάδεη άπνςε πάλσ ζηα εηδηθά επηζηεκνληθά ζέκαηα, αιιά
ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
Ζ Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ηαθηηθά αλά 45 εκέξεο θαη έθηαθηα όηαλ ην δεηήζεη έλαο από ηνπο
ζπκβαιινκέλνπο θνξείο.
Ζ Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ είλαη παξόληα ηέζζεξα (4) από ηα έμη (6) κέιε ηεο
(4/6). Οη απνθάζεηο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη παίξλνληαη θαηά πιεηνςεθία ησλ
παξόλησλ κειώλ.
Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο
ηεο.
Άξζξν 9
Πνηληθέο Ρήηξεο
ε πεξίπησζε ππαίηηαο κε εκπξόζεζκεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεσλ θαζελόο
ζπκβαιιόκελνπ κέξνπο πξνο άιιν ή ηελ Κνηλή Δπηηξνπή, ην ππεξήκεξν ζπκβαιιόκελν κέξνο
ππνρξενύηαη ζε θαηαβνιή πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1% ηνπ πνζνύ ζπκβνιήο ηνπ ζηελ
Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε κεληαίσο, σο πνηληθή ξήηξα ππεξεκεξίαο. O ππνινγηζκόο ηνπ πνζνύ
ηεο ξήηξαο μεθηλά κεηά παξέιεπζε 3 κελώλ από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζην
ζπκβαιιόκελν κέξνο ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο γηα ηελ δηάζεζε πίζησζεο
από απηό θαη εθόζνλ ζπληξέρεη ε αλσηέξσ αλαθεξόκελε ππαηηηόηεηα ηνπ ζπκβαιιόκελνπ
κέξνπο. Σα πνζά απηά ζα θαηαηίζεληαη ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή, ε νπνία ζα απνθαζίδεη γηα ηελ
δηάζεζή ηνπο ππέξ ηνπ δεκησζέληνο ή δεκησζέλησλ. Σα πνζά πνπ δελ επηζηξέθνληαη
αδηθαηνινγήησο, επηβαξύλνληαη κε ηόθνπο ππεξεκεξίαο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο απηήο ή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ λόκνπ ή ηεο θαιήο πίζηεο ή ησλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ από ζπκβαιιόκελν κέξνο δίλεη ην
δηθαίσκα ζηα άιια λα δεηήζνπλ θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο
κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ, πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη εξκελεία ηεο ζύκβαζεο
αξκόδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο.
Άξζξν 10
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Σειηθέο Γηαηάμεηο
Κακία ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο 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.
10.2. Ζ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία κε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεώζεσλ
από νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο ή ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ
πξνο
ηελ
Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε ή θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε ύκβαζε απηή
από νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ
ζπκβαιινκέλσλ κέξσλ από δηθαηώκαηα ή
απαιιαγή από ππνρξεώζεηο ηνπο ή
αλαγλώξηζε δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη από ηελ
Πξνγξακκαηηθή απηή ύκβαζε.
Απηά ζπκθώλεζαλ, ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε θαη πξνο
απόδεημε αθνύ αλαγλώζζεθε ε ζύκβαζε απηή, ππνγξάθεηαη ζε νθηώ (8) αληίηππα θαηά ηα
αθόινπζα θαη θάζε κέξνο ιακβάλεη από έλα.
10.1.

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ
Γηα ηνλ Γήκν Ν. Πξνπνληίδαο
Ο Γήκαξρνο

Γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα
Υαιθηδηθήο
Ο Πεξηθεξεηάξρεο

Ηνξδαλίδεο Γακηαλόο

Παλαγηώηεο Φσκηάδεο
Γηα ηνλ Γήκν Πνιπγύξνπ
Ο Γήκαξρνο

Γηα ηνλ Γήκν Καζζάλδξαο
Ο Γήκαξρνο

Εσγξάθνο Αζηέξηνο
Γηα ηνλ Γήκν ηζσλίαο
Ο Γήκαξρνο

Παπαγηάλλεο Βαζίιεηνο
Γηα ηελ ΑΝ.ΔΣ.ΥΑ. Α.Δ.
Ο Πξόεδξνο

Σδίηδηνο Ησάλλεο

Εσγξάθνο Αζηέξηνο

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 233/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 3-6-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΧΓΡΑΦΟ
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