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Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα
Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ.
8/24.3.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους
δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι προσκλήθηκε και
ΔΕΝ παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων
ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
Όνομα
Α/Α
Επίθετο
Όνομα
1
Ζαγγίλας
Δημήτριος
15
Πάνος
Ιωακείμ
2
Δημητριάδης
Χρήστος
16
Φυλαχτός
Χρήστος
3
Σιμώνης
Ιωάννης
17
Παπούλιος
Ιωάννης
4
Βορδός
Χρήστος
18
Λαφαζάνης
Βασίλειος
5
Ζούνη
Στέλλα
19
Τσινάς
Αργύριος
6
Βασιλάκης
Αθανάσιος
20
Γκλάβας
Γεώργιος
7
Ματέας
Γεώργιος
21
Χριστιανού
Αγγελική
8
Κυριάκου
Ιφιγένεια
22
Ζιούπου
Άννα
9
Λιόντας
Γεώργιος
23
Ματθαίου
Αθανάσιος
10
Κοντογιώργης
Δημήτριος
24
11
Σιδέρης
Νικόλαος
25
12
Σαράντη
Μαρία
26
13
Λακρός
Αλέξανδρος
27
14
Κανταράς
Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
1
Ζαβράκογλου
2
Ξάκης
3
Καραφουλίδης
4
Δέας

Όνομα
Άγγελος
Ιωάννης
Αναστάσιος
Παύλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση
των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, η Πρόεδρος της Τ.Κ.
Ταξιάρχη κ. Μπόλματη Φωτεινή, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο
Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης.
Η δημοτική σύμβουλος κ. Σαράντη Μαρία προσήλθε στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
ενώ η δημοτική σύμβουλος κ. Ζούνη Στέλλα προσήλθε στο 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λιόντας Γεώργιος αποχώρησε στο 15ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ενώ ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πάνος Ιωακείμ αποχώρησε στο 22 ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης.
Αριθμός θέματος: 13ο

Αριθμός Απόφασης :136

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Προγράμματος
Μυοκτονίας, Απολυμάνσεων και Απεντομώσεων στην Π.Ε.
Χαλκιδικής έτους 2015
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 13ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο
οποίος τόνισε: «Ύστερα από το με Αριθ. Πρωτ. : 183/27-3-2015 έγγραφο που μας έστειλε η
ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. θα πρέπει εμείς να εγκρίνουμε την προγραμματική σύμβαση Προγράμματος
Μυοκτονίας, Απολυμάνσεων και Απεντομώσεων έτους 2015 και επίσης να ορίσουμε τον
εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή της σύμβασης. Εκπρόσωπος του Δήμου σ’ αυτές τις
περιπτώσεις είναι ο Δήμαρχος.
Το θέμα είναι τυπικό, και η συμμετοχή του δήμου ανέρχεται στις 30.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), αντιστοιχεί περίπου στο άθροισμα των ποσών των προηγούμενων
Δήμων που συνενώθηκαν στον Ενιαίο Δήμο του «Καλλικράτη».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το υπ. Αριθ. Πρωτ. : 183/27-3-2015
έγγραφο της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ., το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα
1.
2.

3.

Εγκρίνει την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Προγράμματος
Μυοκτονίας, Απολυμάνσεων και Απεντομώσεων έτους 2015
Ορίζει τακτικό μέλος του Δήμου Πολυγύρου στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8
της Προγραμματικής σύμβασης τον Δημοτικό Σύμβουλο
κ. Αναστάσιο
Καραφουλίδη με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Ματέα.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο εκπρόσωπο του Δήμου
για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα περιέχει τα εξής:

Σήμερα , ………………………………. οι πιο κάτω φορείς :

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Βασιλίσσης Όλγας 198 Τ.Κ.
54655, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Τζιτζικώστα σύμφωνα με
την ………… συνεδρίαση και ………….. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2. Ο Δήμος Πολυγύρου, που εδρεύει στον Πολύγυρο Τ.Κ. 63100, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον
Δήμαρχο κ. Ζωγράφο Αστέριο, σύμφωνα με την 136/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Ο Δήμος Σιθωνίας, που εδρεύει στη Νικήτη Τ.Κ. 63088, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον
Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, σύμφωνα με την …………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Ο Δήμος Κασσάνδρας, που εδρεύει στην Κασσανδρεία, Τ.Κ. 63077, νόμιμα εκπροσωπούμενος από
τον Δήμαρχο κ. Κυρίτση Βασίλειο σύμφωνα με την ………… απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
5. Ο Δήμος Αριστοτέλη, που εδρεύει στην Ιερισσό, Τ.Κ. 63075, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον
Δήμαρχο κ. Μίχο Ιωάννη σύμφωνα με την …………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Ο Δήμος Προποντίδας, που εδρεύει στα Ν. Μουδανιά, Τ.Κ. 63200, νόμιμα εκπροσωπούμενος από
το Δήμαρχο κ. Καρρά Εμμανουήλ, σύμφωνα με την …………απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
7. Η Επιχείρηση της Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» που εδρεύει στον Πολύγυρο, οδός 22ας Απριλίου και Μακεδονίας, Τ.Κ.
63100, και στο εξής θα αναφέρεται με τον διακριτικό τίτλο ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., που νόμιμα
εκπροσωπείται από τον Γενικό Διευθυντή της κ. Συργανίδη Θεόδωρο, ειδικά εξουσιοδοτημένο για
την υπογραφή της παρούσας με την …………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής :

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

Άρθρο 1
Προοίμιο
Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, εξαιτίας του τουρισμού και των εκατοντάδων
χιλιάδων επισκεπτών , τουριστών και των κατοίκων που διαμένουν στις διάφορες περιοχές της
Χαλκιδικής κατά την τουριστική περίοδο, οι κίνδυνοι από έντομα, τρωκτικά και μικρόβια , που
μπορούν να πλήξουν την ποιότητα διαβίωσης, αλλά και να δημιουργήσουν προβλήματα στην
δημόσια υγεία είναι πολύ μεγάλοι.
Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από τις πολυάριθμες αγροτικές και μεταποιητικές
δραστηριότητες – εγκαταστάσεις που ασκούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και
συνυπάρχουν με τις τουριστικές.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία των
συμβαλλομένων και στην παρούσα σύμβαση μερών με επιτυχία κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών διάφορα προγράμματα Μυοκτονίας-Απολυμάνσεων και Απεντομώσεων
δημόσιων-δημοτικών ανοικτών χώρων και κτιρίων, όπως παραλίες, πάρκα, παιδικές χαρές,
σχολικά συγκροτήματα, παιδικοί σταθμοί, καθώς και ειδικών καταπολεμήσεων (π.χ. ψύλλοι
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων)
Άρθρο 2
Αντικείμενο Σύμβασης
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην υλοποίηση ενός Προγράμματος Μυοκτονίας,
Απεντομώσεων και Απολυμάνσεων
εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων της
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, κατά την διάρκεια του έτους 2015.
Το έργο συνοπτικά περιλαμβάνει τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρμογές:
α) Την δημιουργία μηχανισμού καταγραφής εστιών εμφάνισης και αναπαραγωγής τρωκτικών,
ψύλλων, άλλων εντόμων και μικροβίων.
β) Την διενέργεια δειγματοληψιών και επιτόπιων επιθεωρήσεων – αυτοψιών.
γ) Την διενέργεια απολυμάνσεων χώρων και περιοχών καθώς και ψεκασμών για την
καταπολέμηση των ευρημάτων σε παρακολουθούμενες ανά τακτά χρονικά διαστήματα εστίες,
δημοσίων ανοικτών περιοχών ή κτιρίων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.
δ)Την προμήθεια και διάθεση για τις ανάγκες του έργου, εγκεκριμένων σκευασμάτων και
υλικών.
Το έργο αναλυτικότερα προβλέπει τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση των εστιών, την
παρακολούθηση – καταγραφή εμφάνισης και συγκέντρωσης τρωκτικών, εντόμων και άλλων
μικροοργανισμών, τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων, την οριοθέτηση –
υπόδειξη επιφανειών για την πραγματοποίηση ψεκαστικών παρεμβάσεων, καθώς και την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Υπολογίζονται περίπου 600 εστίες οι οποίες αφορούν
βιομηχανικά λύματα, κτηνοτροφικές μονάδες, αυθαίρετες χαβούζες και χωματερές, σχολεία,
αλλά και δημόσια κτίρια, κ.λ.π.
Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα κατάλληλα και εγκεκριμένα
από την αρμόδια Υπηρεσία, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σκευάσματα.
Θα γίνεται διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για τη διασφάλιση της βιοδραστικότητας
(αποτελεσματικότητας) του ψεκαστικού υγρού, για τη διενέργεια των ψεκασμών και τη
διασφάλιση της επιθυμητής συγκέντρωσης σκευάσματος στο ψεκαστικό μίγμα.
Επισημαίνεται ότι οι διενεργούμενες παρεμβάσεις καταπολέμησης θα πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες και μετά την έκδοση των αντίστοιχων αδειών
επέμβασης και αδειών κυκλοφορίας σκευασμάτων, από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες των
Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στο Δήμο Κασσάνδρας κατά απαίτησή του, έχει προστεθεί μεγαλύτερο φυσικό αντικείμενο
συγκριτικά με τους υπόλοιπους Δήμους που συμβάλλονται στην παρούσα Προγραμματική
Σύμβαση.
Ποιο συγκεκριμένα, το φυσικό αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, περιλαμβάνει
στο Δήμο Κασσάνδρας παρεμβάσεις σε άνω των 100 επιπλέον σημείων, που αφορούν
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(δεξαμενές, γεωτρήσεις, όρχους οχημάτων, αντλιοστάσια, βιολογικούς σταθμούς) και τα
οποία εκτείνονται στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του συγκεκριμένου Δήμου.
2.3.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενέργειες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς
και τα χρονοδιαγράμματα, όπως παρουσιάζονται στα επόμενα άρθρα 3 και 4 της παρούσας
Σύμβασης.
Άρθρο 3
Προϋπολογισμός
3.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση των προβλεπόμενων υπηρεσιών και εργασιών
της παρούσας Σύμβασης ανέρχεται, στο ποσό των 365.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ). Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός ως προς τις επιμέρους εργασίες αναλύεται στον
παρακάτω πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

Εργασίες δειγματοληψίας και επιθεωρήσεων

27.500,00

Διενέργεια ψεκασμών εστιών και αναγκαίων
εφαρμογών
Προμήθεια σκευασμάτων
Υποστηρικτικές εργασίες, καταγραφή,
χαρτογράφηση και αξιολόγηση
Διαχείριση, διοίκηση προγράμματος (10%)
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής
και σύνταξη - αποστολή εκθέσεων
ΣΥΝΟΛΟ

193.000,00

3.2

48.000,00
45.000,00
36.500,00
15.000,00
365.000,00

Οποιαδήποτε τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Προγραμματικής
Σύμβασης ως συνέπεια των προαναφερόμενων εγκρίσεων ή και ειδικών συνθηκών που θα
προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος, γίνεται μόνο με ομόφωνη
απόφαση της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας.

Άρθρο 4
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
4.1.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΤΟΣ 2015
Μήνες
Ι
Φ
Μ
Α
Μ
Ι
Ι
Α
Σ
Ο
Ν
Δ
Πρόγραμμα
Μυοκτονίας,
Απεντομώσεων και
Απολυμάνσεων
στην Περιφερειακή
Ενότητα
Χαλκιδικής
Εργασίες
δειγματοληψίας και
αυτοψίας
Διενέργεια
ψεκασμών

και
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αναγκαίων
εφαρμογών
Προμήθεια
σκευασμάτων
Υποστηρικτικές
εργασίες
Διαχείριση
–
Διοίκηση
του
Προγράμματος
Αξιολόγηση
αποτελεσμάτων
σύνταξη
και
αποστολή εκθέσεων
4.2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής (όπως αυτή
προβλέπεται στο Άρθρο 8 της παρούσας Σύμβασης), ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του
φυσικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
5.1.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει:
5.1.1. Να διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του
αντικειμένου της Σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών
και την πραγματοποίηση των αναγκαίων συνεργασιών.
5.1.2. Να υποβοηθήσει τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων εφόσον αυτές απαιτηθούν.
5.1.3. Τη διάθεση των ιδίων πόρων της που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας
Σύμβασης.
5.1.4. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τους άλλους συμβαλλόμενους και
τα αρμόδια όργανα τους στην υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών και να παρέχει κάθε
αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων της για την ολοκλήρωση των
προβλεπόμενων στη σύμβαση αυτή αντικειμένων.
5.1.5. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την
υλοποίηση της σύμβασης να παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των
συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς αυτούς.
5.1.6. Να διαθέσει εκπρόσωπό της για τη στελέχωση της Κοινής Επιτροπής και υπηρεσιακούς
της υπαλλήλους για τη στελέχωση της Επιστημονικής Επιτροπής.
5.2.

Οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής αναλαμβάνουν ο καθένας ξεχωριστά:
5.2.1. Να διευκολύνουν το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και
πληροφοριών, την πραγματοποίηση των απαιτούμενων συνεργασιών και γενικότερα στην
εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Ειδικότερα θα πρέπει ο καθένας να ορίσει εκπρόσωπο
του ο οποίος θα διευκολύνει με κάθε τρόπο την μετακίνηση των μελών της Επιστημονικής
Επιτροπής του άρθρου 8 στο πεδίο εφαρμογής των ψεκασμών.
5.2.2. Να διαθέσουν το σύνολο των απαιτούμενων μέσων, στοιχείων και προτάσεών τους
(διάθεση κατάλληλου προσωπικού, χαρτογραφικών υποβάθρων, κλπ) από την προηγούμενη
εμπειρία υλοποίησης των προγραμμάτων καταπολέμησης.
5.2.3. Να ενημερώνουν καθημερινά τον τοπικό πληθυσμό για το πρόγραμμα των ψεκασμών
καθώς και για τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης που θα πρέπει να παίρνουν κατά την
διάρκεια των ψεκασμών. Επίσης να ενημερώνουν τους κατοίκους των περιοχών τους για την
αποφυγή δημιουργίας νέων εστιών.
5.2.4. Να υποβοηθήσουν τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων εφόσον αυτές απαιτηθούν.
5.2.5. Τη διάθεση των πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης.
5.2.6. Να διαθέσουν από έναν (1) εκπρόσωπο τους για τη στελέχωση της Κοινής επιτροπής.
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Η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ αναλαμβάνει
φορέας υλοποίησης και οικονομικής διαχείρισης του αντικειμένου της Σύμβασης.
Συγκεκριμένα:
5.3.1. Την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2,
3 της παρούσας.
5.3.2. Να διαθέσει για το σκοπό αυτό τον αναγκαίο εξοπλισμό και το αναγκαίο προσωπικό, να
προβεί στις αναγκαίες προμήθειες προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση
του αντικειμένου της Σύμβασης.
5.3.3. Να ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
και των συμβαλλόμενων Δήμων για τη διενέργεια των αντίστοιχων επεμβάσεων.
5.3.4. Να διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο την μετακίνηση των μελών της Επιστημονικής
Επιτροπής του άρθρου 8 στο πεδίο εφαρμογής των ψεκασμών. Επιπλέον να παρέχει
οποιαδήποτε σχετική με το έργο ενημέρωση ή πληροφορία ζητείται από την ανωτέρω
αναφερόμενη Επιτροπή, προφορικά ή γραπτά, κατά τη διαδικασία διενέργειας ελέγχων από
αυτήν.
5.3.5. Τη διαχείριση, διοίκηση της Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα :
- την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και την ενημέρωση των μελών της
Κοινής Επιτροπής σε κάθε φάση εκτέλεσης του έργου.
- την προετοιμασία με την έγκαιρη αποστολή του σχετικού ενημερωτικού υλικού των
συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής, προς την οποία παρέχει επίσης την αναγκαία
γραμματειακή υποστήριξη
- τη διεκπεραίωση των ταμειακών συναλλαγών για την υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης (πληρωμές προμηθευτών, εξειδικευμένων συνεργατών - εταιριών κλπ)
- την αντιμετώπιση ζητημάτων οργανωτικού - διοικητικού χαρακτήρα
5.3.6. Την υποβοήθηση για σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων εφόσον αυτές απαιτηθούν.
5.3.7. Να διαθέσει εκπρόσωπο της για τη στελέχωση της Κοινής επιτροπής.
5.3.8. Ρητά συμφωνείται ότι για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης θα περιέλθει
στην ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. το σύνολο του ποσού της χρηματοδότησης, το οποίο θα διατεθεί από
αυτήν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.
αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάξει και αποστείλει, τις τελικές εκθέσεις αποτελεσμάτων
μετά τη λήξη του φυσικού αντικειμένου, σε συνεργασία και συμφωνία με την Επιστημονική
Επιτροπή και τα μέλη της Κ.Ε.
Άρθρο 6
Πόροι
6.1. Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα προέλθουν από την περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας και τους συμβαλλόμενους Δήμους. Ειδικότερα ποσό 180.000,00 € θα
προέλθει από τον Π/Υ της Π.Κ.Μ.- Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής από το πρόγραμμα Ιδίων
Πόρων και θα βαρύνει τον φορέα …… και ΚΑΕ …………..
Κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους Δήμους, συμμετέχει στη χρηματοδότηση του προγράμματος ως
εξής :

5.3.

- Δήμος Πολυγύρου, ποσό 30.000,00 € από τον Κ.Α. 02.00.6736.001
- Δήμος Σιθωνίας, ποσό 30.000,00 € από τον ΚΑ ……………………
- Δήμος Κασσάνδρας, ποσό 65.000,00 € από τον ΚΑ ………………...
- Δήμος Αριστοτέλη, ποσό 30.000,00 € από τον ΚΑ ………………….
- Δήμος Προποντίδας, ποσό 30.000,00 € από τον ΚΑ…………………..
Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Άρθρο 7
Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης
7.1.
Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι
τις 31-12-2015, οπότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή αλλά και η διοικητική και
λογιστική υποστήριξη και τακτοποίηση του προγράμματος.
7.2.

Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής
Επιτροπής, αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της
Σύμβασης.
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Άρθρο 8
Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης
8.1. Κοινή Επιτροπή
8.1.1. Για την παρακολούθηση υλοποίησης της Σύμβασης αυτής συνίσταται όργανο με την επωνυμία
«Κοινή Επιτροπή». Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από επτά ( 7 ) μέλη, τα οποία ορίζονται ανά
ένα (1) από κάθε συμβαλλόμενο φορέα. Αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης, οι
συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να αποστείλουν στην ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. τα οριζόμενα από αυτούς
μέλη της Κοινής Επιτροπής και τους αναπληρωτές τους.
8.1.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της
Προγραμματικής Σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, η
επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των
όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της.
8.1.3. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της.
8.1.4.
Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης. Η πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής συγκαλείται εντός χρονικού
διαστήματος ενός μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης με ευθύνη της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.
8.1.5. Η Επιτροπή αποφασίζει για την πορεία των εκταμιεύσεων προς την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., μετά τη
σχετική πιστοποίηση της αντίστοιχης προόδου του έργου.
8.1.6. Η Επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των
αντικειμένων της Σύμβασης ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.
8.1.7. Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής
διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.
8.1.8.
Η Επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται μετά από σχετική απόφασή της και από ειδικό
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης. Το ειδικό αυτό προσωπικό
αποτελεί την Τεχνική Επιτροπή, εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά επιστημονικά θέματα, αλλά
χωρίς δικαίωμα ψήφου.
8.1.9. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά 45 ημέρες και έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από τους
συμβαλλομένους φορείς.
8.1.10. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της
(4/7).Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και παίρνονται κατά πλειοψηφία των
παρόντων μελών.
8.1.11. Οι λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις
της.
8.2. Επιστημονική Επιτροπή
8.2.1. Για την επιστημονική και συνεχή καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθηση της εφαρμογής και των
επιπτώσεων του προγράμματος, συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή η οποία αποτελείται από
εκπροσώπους κατάλληλης ειδικότητας των αρμόδιων Υπηρεσιών της Π.Ε. Χαλκιδικής.
8.2.2. Στην ανωτέρω Επιτροπή παρέχεται έγκαιρα κάθε δυνατή πληροφορία για την επιστημονική
παρακολούθηση του προγράμματος (χάρτες οικολογικής χαρτογράφησης, μεθοδολογία των
υποδεικνυόμενων προς ψεκασμό επιφανειών, κλπ).
8.2.3. Οι μετακινήσεις των μελών της Επιτροπής δύναται να καλυφθούν εξολοκλήρου από τους πόρους
για την εκτέλεση του προγράμματος.
8.2.4 Το πρόγραμμα εκτέλεσης των εφαρμογών θα πρέπει να κοινοποιείται έγκαιρα με τηλεομοιοτυπία
στα μέλη της Επιτροπής και των Κλιμακίων Ελέγχου και οπωσδήποτε τηλεφωνικά.
8.2.5
Τα αποτελέσματα των αυτοψιών της Επιτροπής και οι σχετικές περιοδικές εκθέσεις
πεπραγμένων της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. για την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, θα
κοινοποιούνται προς αξιολόγηση στην Κοινή επιτροπή.
Άρθρο 9
Ποινικές Ρήτρες
9.1
Σε περίπτωση υπαίτιας μη εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων καθενός
συμβαλλόμενου μέρους προς άλλο ή την Κοινή Επιτροπή, το συγκεκριμένο συμβαλλόμενο
μέρος υποχρεούται σε καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 1% του ποσού συμβολής ή
αντίστοιχα για τον φορέα υλοποίησης αμοιβής του στην Προγραμματική Σύμβαση ημερησίως,
ως ποινική ρήτρα υπερημερίας. O υπολογισμός του ποσού της ρήτρας ξεκινά μετά παρέλευση
10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης στο συμβαλλόμενο μέρος της σχετικής
απόφασης της Κοινής Επιτροπής για τη μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και
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εφόσον συντρέχει η ανωτέρω αναφερόμενη υπαιτιότητα του συμβαλλόμενου μέρους. Τα ποσά
αυτά θα κατατίθενται στην Κοινή Επιτροπή, η οποία θα αποφασίζει για την διάθεσή τους υπέρ
του ζημιωθέντος ή ζημιωθέντων. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται αδικαιολογήτως,
επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
9.2
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης αυτής ή η παράβαση των διατάξεων
του νόμου ή της καλής πίστης ή των συναλλακτικών ηθών από συμβαλλόμενο μέρος δίνει το
δικαίωμα στα άλλα να ζητήσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία τους. Σε περίπτωση διαφωνίας
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης
αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του Πολυγύρου.
Άρθρο 10
Τελικές Διατάξεις
10.1. Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ή επέκταση της λόγω ανάγκης εκτέλεσης
συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από
εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της
Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά με ομοφωνία.
10.2. Η για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων
από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων
προς
την
Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή
από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των
συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή
απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή
αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την
Προγραμματική αυτή Σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
απόδειξη αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε επτά (7) αντίτυπα κατά τα
ακόλουθα και κάθε μέρος λαμβάνει από ένα.
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
………………………………
Για τον Δήμο Σιθωνίας
Ο Δήμαρχος

Για τον Δήμο Αριστοτέλη
Ο Δήμαρχος

ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Για τον Δήμο Κασσάνδρας
Ο Δήμαρχος

Για τον Δήμο Προποντίδας
Ο Δήμαρχος

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Για την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Για τον Δήμο Πολυγύρου
Ο Δήμαρχος

Ο Γενικός Διευθυντής
ΣΥΡΓΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 136/2015
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ ΕΛ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 6-5-2015
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ
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