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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  12/ 14-04-2022 

 

    Αριθμός Απόθαζης:  36/ 2022 

ΘΕΜΑ: «Έγθξηζε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία εξξώλ Α.Δ. – 

Αλαπηπμηαθόο Οξγαληζκόο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Ννκνύ εξξώλ (θαη δηαθξηηηθό ηίηιν 

ΑΝ.Δ.ΔΡ. Α.Δ.), γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηώλ θαη εμνπζηνδόηεζε Γεκάξρνπ γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο».   

 

ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  14
ε
 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Πέκπηε 

θαη ώξα 10:00 π.κ., ζπλήιζε ζε έθηαθηε  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

ηληηθήο, θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ.  πξση.   2795/13-04-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα. 

  ύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ε ζπλεδξίαζε ήηαλ κεηθηή δειαδή πξαγκαηνπνηήζεθε  κε 

ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα δώζεο παξνπζία, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκό 643/24-09-2021 

εγθπθιίνπ ηνπ  Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ,   

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία έμη  (6) 

κειώλ θαη ηελ απνπζία ελόο  (1) ήηνη: 

                Παρόνηα μέλη                                                                        Απόνηα μέλη 

 1) Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (Πξόεδξνο )                                      7)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                    

 2) Σνξνπλίδεο Ησάλλεο    (Αληηπξόεδξνο) 

 3) Ηληδέο Νηθόιανο                                                                                  

 4)  Κνξσλίδεο Παύινο   

 5)  Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο   

 6) Γήκνπ Ησάλλεο                        
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     Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνηξίδνπ Διέλε, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. 

 Ο Πξόεδξνο  δηαπηζηώλνληαο ηελ ύπαξμε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο   

θαη εηζεγήζεθε  ην ζέκα ηεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο, ην νπνίν είλαη: «Έγθξηζε 

πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία εξξώλ Α.Δ. – Αλαπηπμηαθόο 

Οξγαληζκόο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Ννκνύ εξξώλ (θαη δηαθξηηηθό ηίηιν ΑΝ.Δ.ΔΡ. Α.Δ.), 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηώλ θαη εμνπζηνδόηεζε Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο».  

 Μεηαμύ άιισλ ν πξόεδξνο αλαθέξζεθε ζηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ έξγνπ ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ησλ θνπλνππηώλ, ην νπνίν ζα εθηείλεηαη ζε όιν ην εύξνο θαη κήθνο ησλ δήκσλ ηνπ λνκνύ, ζα 

έρεη κεγάιε δηάξθεηα θαη ζα παξαθνινπζείηαη θαη από ην Γήκν ηληηθήο από ην Αληηδήκαξρν 

πεξηβάιινληνο. Δπίζεο ηόληζε όηη ηα θνλδύιηα ππάξρνπλ, όηη ε κειέηε ζπλάδεη κε ηελ 

εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη όηη  ήδε έρεη εγθξηζεί από ηνπο άιινπο έμη δήκνπο, 

ζύκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ. 

  Πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ζηηο 13-04-2022 θαη ώξα 15:58 απνζηάιζεθαλ,  κε 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν  ζηα  κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηα θάησζη: 

1. Ζ κειέηε ηνπ έξγνπ θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ.  

2. Σν ζρέδην ηεο πξνο ππνγξαθή  πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ησλ Γήκσλ 

Ακθίπνιεο, Βηζαιηίαο, Δκκαλνπήι Παπά, Ζξάθιεηαο, Νέαο Είρλεο, εξξώλ θαη 

ηληηθήο, ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Αλαπηπμηαθνύ  

Οξγαληζκνύ κε ηελ επσλπκία  «Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία εξξώλ Α.Δ. – Αλαπηπμηαθόο 

Οξγαληζκόο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Ννκνύ εξξώλ» γηα ηελ εθαξκνγή 

πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ γηα ηα έηε 2022, 2023, 2024, ε νπνία ζα 

είλαη ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 897.000 επξώ  θαη από ην νπνίν πνζό  ζην Γήκν 

ηληηθήο ζα αλαινγεί λα θαηαβάιιεη ζπλνιηθά  177.600,00 επξώ (59.200 αλά έηνο) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ από ίδηνπο πόξνπ ηνπ Γήκνπ. 

3. Σελ  από 01-04-2022 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο,  

ώζηε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα ιάβνπλ γλώζε  ησλ απαξαίηεησλ, επί ηεο ζπδήηεζεο,  

ζρεηηθώλ εγγξάθσλ.   

ηε ζπλέρεηα ν θύξηνο Πξόεδξνο, νινθιεξώλνληαο ηελ εηζήγεζή ηνπ θάιεζε  από ηα 

κέιε λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη έπεηηα από ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ε Οηθνλνκηθή  
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Δπηηξνπή,  αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηε κειέηε ηνπ έξγνπ 

θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ,  ην ζρέδην ηεο πξνο ππνγξαθή  πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο γηα  

ην έξγν,  ηελ  από 01-04-2022 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηώλ, θαζώο θαη ηελ από 14-04-2022 

βεβαίσζε ηνπ  ηκήκαηνο  Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ 

Αποθαζίζει  ομόθωνα 

1. Δγθξίλεη ηελ ζύλαςε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ησλ Γήκσλ Ακθίπνιεο, 

Βηζαιηίαο, Δκκαλνπήι Παπά, Ζξάθιεηαο, Νέαο Είρλεο, εξξώλ θαη ηληηθήο, ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Αλαπηπμηαθνύ  Οξγαληζκνύ κε ηελ 

επσλπκία  «Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία εξξώλ Α.Δ. – Αλαπηπμηαθόο 

Οξγαληζκόο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Ννκνύ εξξώλ» γηα ηελ εθαξκνγή 

πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ γηα ηα έηε 2022, 2023, 2024 θαη 

εμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν ηληηθήο θύξην Φώηην Γνκνπρηζίδε,  γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο πξναλαθεξζείζαο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο, ε νπνία ζα είλαη 

ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 897.000 επξώ  θαη από ην νπνίν πνζό  ζην Γήκν 

ηληηθήο ζα αλαινγεί λα θαηαβάιιεη ζπλνιηθά  177.600,00 επξώ (59.200 αλά 

έηνο) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ από ίδηνπο πόξνπ ηνπ Γήκνπ. 

2. Οξίδεη ηνλ θύξην Λεσλίδα Λεσλάθε (Αληηδήκαξρν Γήκνπ ηληηθήο), σο ηαθηηθό 

κέινο ζηελ θνηλή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε 

αλαπιεξσηή απηνύ ηνλ  θύξην Κσλζηαληίλν Νηθεθόξνπ (Αληηδήκαξρν Γήκνπ 

ηληηθήο). 

3. Δγθξίλεη ην πεξηερόκελν ηεο κειέηεο θαη ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ 

ησλ Γήκσλ Ακθίπνιεο, Βηζαιηίαο, 

Δκκαλνπήι Παπά, Ζξάθιεηαο, Νέαο Είρλεο, εξξώλ θαη ηληηθήο, ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ κε ηελ επσλπκία «Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία 

εξξώλ Α.Δ. – Αλαπηπμηαθόο 

Οξγαληζκόο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Ννκνύ εξξώλ», κε αληηθείκελν ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηώλ ζην Ννκό 

εξξώλ γηα ηα έηε 2022-2023-2024 ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 897.000 επξώ, 

από ην νπνίν πνζό  ζην Γήκν ηληηθήο ζα αλαινγεί λα θαηαβάιιεη ζπλνιηθά  
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177.600,00 επξώ (59.200 αλά έηνο) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ από ίδηνπο 

πόξνπο ηνπ Γήκνπ ηληηθήο. 

Σν ζρέδην ηεο πξναλαθεξόκελεο   πξνγξακκαηηθήο  ζύκβαζεο, ε νπνία ζα ππνγξαθεί ηίζεηαη 

απηνύζην ζπλεκκέλν  ζηελ παξνύζα απόθαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο.    

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  36/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

     Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                     Σα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                             ( ππνγξαθέο)  

 

 

                                                           Αθξηβέο    Απόζπαζκα                 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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ειίδα - 1 - από - 34 - 

 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΘΖ ΤΚΒΑΖ 
ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ. 3852/2010, 

 
 

Κεηαξύ  
 

Σηρ Πεπιθέπειαρ Θενηπικήρ Κακεδονίαρ ηυν Γήμυν 

Αμθίποληρ, Βιζαληίαρ, Δμμ. Παπά, Ζπάκλειαρ, Λέαρ 

Είσνηρ, εππών και ινηικήρ  

 
Θαι  

 

Σηρ Αναπηςξιακήρ Δηαιπείαρ εππών A.E. – 

Αναπηςξιακόρ Οπγανιζμόρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ 

Λομού εππών» 

 

γηα ηελ Πξάμε 

 

«Δπίγειο Ππόγπαμμα Θαηαπολέμηζηρ Θοςνοςπιών 
ζηην Πεπιθεπειακή Δνόηηηα εππών για ηα  

έηη 2022 - 2023 - 2024 » 
΄ 

ζςνολικού πποϋπολογιζμού 897.000 Δςπώ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

έππερ, ….. Αππιλίος 2022  

ΑΔΑ: 9Ε61Ω1Υ-ΙΡΕ



 

ειίδα - 2 - από - 34 - 

 
 ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΘΖ  ΤΚΒΑΖ 

για ηην ππάξη: 

 

«Δπίγειο Ππόγπαμμα Θαηαπολέμηζηρ Θοςνοςπιών ζηην Πεπιθεπειακή 

Δνόηηηα εππών για ηα έηη 2022 – 2023 - 2024 » 

 

ηηο έξξεο ζήκεξα ………………….., εκέξα ………… θαη ζην γξαθείν ηνπ  

Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο εξξψλ, πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ  Θ. 

Θαξακαλιή 36 ζηηο έξξεο, νη παξαθάησ θνξείο θαινχκελνη ζην εμήο «ζπκβαιιφκελνη» : 

 

Ζ Πεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο – Π.Δ. εξξψλ, πνπ εδξεχεη ζηελ Θεζζαινλίθε 

επί ηεο νδνχ Β. Όιγαο 198 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο εξξψλ θ. Παλαγηψηε ππξφπνπιν, 

Ο Γήκνο Ακθίπνιεο, πνπ εδξεχεη ζην Ρνδνιίβνο, Σ.Θ. 62041, λφκηκα 

εθπξνζσπνχκελνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Γήκαξρν θν ηέξγην 

Φξάλζηαιε 

Ο Γήκνο Βηζαιηίαο, πνπ εδξεχεη ζηε Ληγξίηα, Σ.Θ. 62200, λφκηκα εθπξνζσπνχκελνο 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Γήκαξρν θν Αζαλάζην Καζιαξηλφ 

Ο Γήκνο Δκκαλνπήι Παπά, πνπ εδξεχεη ζην Υξπζφ, Σ.Θ. 62046, λφκηκα 

εθπξνζσπνχκελνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Γήκαξρν θν Γεκήηξην Λφηα 

Ο Γήκνο Ζξάθιεηαο, πνπ εδξεχεη ζηελ Ζξάθιεηα, Σ.Θ. 62400, λφκηκα 

εθπξνζσπνχκελνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Γήκαξρν θν Γεψξγην 

Θνπηζάθε 

Ο Γήκνο Λέαο Είρλεο, πνπ εδξεχεη ζηε Λέα Είρλε, Σ.Θ. 62042, λφκηκα 

εθπξνζσπνχκελνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Γήκαξρν θν Παληειή Κπφδε  

Ο Γήκνο εξξψλ, πνπ εδξεχεη ζηηο έξξεο, Σ.Θ. 62100, λφκηκα εθπξνζσπνχκελνο 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Γήκαξρν θν Αιέμαλδξν Υξπζάθε  

Ο Γήκνο ηληηθήο, πνπ εδξεχεη ζην ηδεξφθαζηξν, Σ.Θ. 62300, λφκηκα 

εθπξνζσπνχκελνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Γήκαξρν θν Φψηην 

Γνκνπρηζίδε  

Ο Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο κε ηελ επσλπκία «Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία εξξψλ Α.Δ. – 

Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Λνκνχ εξξψλ» πνπ εδξεχεη ζηηο 

έξξεο, νδφο Β. Αιεμάλδξνπ 2, Σ.Θ. 621 22, θαη ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη κε ηνλ 

δηαθξηηηθφ ηίηιν ΑΛΔΔΡ Α.Δ., πνπ λφκηκα εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ θ. Γεκήηξηνπ Θαξηπίδε. 
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ειίδα - 3 - από - 34 - 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ.3852/10 Φ.Δ.Θ. Α’ 87/7-6-2010, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006 «Γεκνηηθφο θαη  Θνηλνηηθφο Θψδηθαο», φπσο ηζρχεη θαη 

ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Λ. 3852/2010. 

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 12 απηνχ. 

5) Σα άξζξα 2-4 ηνπ λ. 4674/2020 (ΦΔ Θ 53/Α΄/11 -03-2020) γηα ηε «ηξαηεγηθή 

αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ξχζκηζε δεηεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

6) Σελ δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 4674/2020 

7) Σνλ λ. 4727/2020 (ΦΔΘ Α' 184/23-09-2020)Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε 

ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) 

Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

8) Σνλ 4700/2020 - ΦΔΘ 127/Α/29-6-2020, Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην, νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, 

ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

9) Σελ ππ’ αξηζ. 200/16-06-2020 Δγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «ηξαηεγηθή 

αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – χζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία Αλαπηπμηαθψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (αξ. πξση. 37260).  

10) Σνλ Θαλνληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΑΛΔΔΡ Α.Δ 

11) Σν ππ΄αξηζκ.200115/5201 Rev.1, Πηζηνπνηεηηθφ γηα ην ζχζηεκα Γηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο ΔΙΟΣ EN ISO 9001:2015 πνπ εθαξκφδεη ε ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ 

12) Σν ππ΄αξηζκ. 290520-1 Πηζηνπνηεηηθφ γηα ην ζχζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο  

ΔΙΟΣ EN ISO 14001:2015πνπ εθαξκφδεη ε ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ.  

13) Σν κε αξηζκφ 11031 ID εγγξαθήο ηεο ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ ζην Κεηξψν Αλαζεηνπζψλ 

αξρψλ / Αλαζεηφλησλ Φνξέσλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, κε 

θσδηθφ Γηαχγεηαο 100034101 

14) Σνλ νδεγφ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ 

ΔΠΑ 2014-2020 βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνζαξκφζηεθε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

ISO πνπ εθαξκφδεη ε ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ 
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13) Σελ ππ’ αξίζκ. ……………βεβαίσζε πνιπεηνχο δέζκεπζεο ηνπ αλαινγνχληνο πνζνχ 

ηνπ Γήκνπ Ακθίπνιεο  

14) Σελ ππ’ αξίζκ. …………. βεβαίσζε πνιπεηνχο δέζκεπζεο ηνπ αλαινγνχληνο πνζνχ 

ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο 

15) Σελ ππ’ αξίζκ. ………….. βεβαίσζε πνιπεηνχο δέζκεπζεο ηνπ αλαινγνχληνο πνζνχ 

ηνπ Γήκνπ Δκκ. Παπά  

16) Σελ ππ’ αξίζκ. …………… βεβαίσζε πνιπεηνχο δέζκεπζεο ηνπ αλαινγνχληνο πνζνχ 

ηνπ Γήκνπ Ζξάθιεηαο 

17) Σελ ππ’ αξίζκ. ………… βεβαίσζε πνιπεηνχο δέζκεπζεο ηνπ αλαινγνχληνο πνζνχ 

ηνπ Γήκνπ Λέαο Είρλεο 

18) Σελ ππ’ αξίζκ. ……………. βεβαίσζε πνιπεηνχο δέζκεπζεο ηνπ αλαινγνχληνο πνζνχ 

ηνπ Γήκνπ εξξψλ 

19) Σελ ππ’ αξίζκ. ……………… βεβαίσζε πνιπεηνχο δέζκεπζεο ηνπ αλαινγνχληνο πνζνχ 

ηνπ Γήκνπ ηληηθήο  

20) Σελ ππ’ αξηζ. ……………..απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Θεληξηθήο Καθεδνλίαο πεξί έγθξηζεο ηεο ζχλαςεο θαη ησλ φξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

χκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε εξξψλ γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο παξνχζαο θαη ηνλ νξηζκφ ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ζηελ Θνηλή 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

21) Σελ ππ’ αξηζ. …………………………………. απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Ακθίπνιεο πεξί έγθξηζεο ηεο ζχλαςεο θαη ησλ φξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

χκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ Ακθίπνιεο θνπ ηέξγηνπ 

Φξάλζηαιε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαη ηνλ νξηζκφ ηαθηηθνχ θαη 

αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο.  

22) Σελ ππ’ αξηζ. ……………………………….. απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Βηζαιηίαο πεξί έγθξηζεο ηεο ζχλαςεο θαη ησλ φξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

χκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ Βηζαιηίαο θνπ Αζαλάζηνπ 

Καζιαξηλνχ  γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαη ηνλ νξηζκφ ηαθηηθνχ θαη 

αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

23) Σελ ππ’ αξηζ. …………………………… απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Δκκ. Παπά πεξί έγθξηζεο ηεο ζχλαςεο θαη ησλ φξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, 

θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ Δκκ. Παπά θνπ Γεκεηξίνπ Λφηα γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαη ηνλ νξηζκφ ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ζηελ 

Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

24) Σελ ππ’ αξηζ. ………………………………….. απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Ζξάθιεηαο πεξί έγθξηζεο ηεο ζχλαςεο θαη ησλ φξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο 
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χκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ Ζξάθιεηαο θνπ Γεψξγηνπ Θνπηζάθε 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαη ηνλ νξηζκφ ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο 

ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

25) Σελ ππ’ αξηζ. …………………………….. απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Λέαο Είρλεο πεξί έγθξηζεο ηεο ζχλαςεο θαη ησλ φξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, 

θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ Λέαο Είρλεο θνπ Παληειή Κπφδε γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαη ηνλ νξηζκφ ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ζηελ 

Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

26) Σελ ππ’ αξηζ. …………………………… απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

εξξψλ πεξί έγθξηζεο ηεο ζχλαςεο θαη ησλ φξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, θαζψο 

θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ εξξψλ θνπ Αιέμαλδξνπ Υξπζάθε γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο παξνχζαο θαη ηνλ νξηζκφ ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ζηελ Θνηλή 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

27) Σελ ππ’ αξηζ. …………………………… απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

ηληηθήο πεξί έγθξηζεο ηεο ζχλαςεο θαη ησλ φξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, θαζψο 

θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ηληηθήο θνπ Φψηηνπ Γνκνπρηζίδε  γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο παξνχζαο θαη ηνλ νξηζκφ ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ζηελ Θνηλή 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

28) Σελ ………………….απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο «ΑΛΔΔΡ Α.Δ.» πεξί έγθξηζεο ηεο ζχλαςεο 

θαη ησλ φξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ πξνέδξνπ 

θνπ Γεκ. Θαξηπίδε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαη ηνλ νξηζκφ ηαθηηθνχ θαη 

αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. 

29) Σελ 82/2021 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο «ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ.» πεξί έγθξηζεο ηεο Κειέηεο κε 

ηίηιν «Δθαξκνγή ζπκπιεξσκαηηθνχ επίγεηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ 

εηψλ 2022 - 2023 - 2024 ζηελ Π.Δ εξξψλ» 

30) Σελ Γ1α / Γ.Π. νηθ 13110/1-3-2021 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο πεξί 

πξνγξακκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ θνπλνππηψλ, ζρέδην δξάζεο, 

ελεκέξσζεο θαη πξνθχιαμεο θνηλνχ γηα ην έηνο 2021 

31) Σελ ππ. αξηζκ. 150/2021 εγθξηηηθή πξάμε  ηνπ Ε’ Θιηκαθίνπ ηνπ Δ.. πνπ αθνξνχζε 

ηελ έγθξηζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο 

θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ ζηελ Π.Δ. εξξψλ ην έηνο 2011 

 

ςμθυνούν, ζςνομολογούν και ζςναποδέσονηαι ηα ακόλοςθα: 

 

Πποοίμιο 
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Κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (Α’ 87), φπσο απηφ έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ζεζκνζεηείηαη ε ζπλεξγαζία, βάζεη πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, 

κεηαμχ δεκνζίσλ θνξέσλ, φπσο είλαη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ηνπο 

θνξείο ησλ παξαγξάθσλ 1,2,3,4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4412/2016, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία 

εξξψλ Α.Δ. – Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Λνκνχ εξξψλ», ε 

νπνία απνηειεί εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ – Αλαπηπμηαθφ Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4674/2020, πνπ ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, ζπκπξάηηνληαο απφ θνηλνχ κε ηνπο ΟΣΑ- κέιε ηεο ή θαη κε άιινπο ΟΣΑ 

ζηελ πινπνίεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ζην ρψξν ηνπ Λ. εξξψλ, φπσο ν ζθνπφο 

απηφο αλαιχεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. Πεξαηηέξσ, ζπληζηά θνξέα ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηελ ξεηή δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 

4674/2020. 

Δμάιινπ, ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ  θεθαιαίνπ ηεο ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ θαηέρνπλ ΟΣΑ α΄ 

θαη β΄ βαζκνχ, θαη ζπγθεθξηκέλα ε Πεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο κε πνζνζηφ 

41,986%, ν Γήκνο  εξξψλ  κε πνζνζηφ 9,93%, ν Γήκνο  Βηζαιηίαο  κε πνζνζηφ 7,84%, 

ν   Γήκνο ηληηθήο κε πνζνζηφ 7,143%, ν Γήκνο Ζξάθιεηαο κε πνζνζηφ 5,575%, ν 

Γήκνο Λέαο Είρλεο κε πνζνζηφ 5,401%, ν  Γήκνο  Ακθίπνιεο κε πνζνζηφ 4,53% θαη ν 

Γήκνο Δκκαλνπήι Παπά κε πνζνζηφ 4,355%. Σν ζχλνιν ησλ 11 κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ηεο ζπκβνπιίνπ, εθιέγεηαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ν εθάζηνηε Αληηπεξηθεξεηάξρεο εξξψλ, νη επηά (7) 

Γήκαξρνη ησλ Γήκσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο εξξψλ, έλαο αθφκε Πεξηθεξεηαθφο 

χκβνπινο, ν Γ/λσλ χκβνπινο, πνπ εθ ηνπ λφκνπ απαγνξεχεηαη λα είλαη αηξεηφο, θαη ν 

Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Απφ ηα δεδνκέλα, δε, απηά πξνθχπηεη ζαθψο ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε Πεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαη νη Γήκνη ηεο Π.Δ. εξξψλ 

αζθνχλ επί ηεο ΑΛΔΔΡ Α.Δ. έιεγρν αλάινγν κε απηφλ πνπ αζθνχλ επί ησλ δηθψλ ηνπο 

ππεξεζηψλ. Πεξαηηέξσ, ε ΑΛΔΔΡ ζπληζηά, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 

3 πεξ. ζ΄ ηνπ Λ. 4674/2020, νξγαληζκφ δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 4412/2016 θαη δχλαηαη λα ζπλάπηεη θαη λα ζπκκεηέρεη ζε 

πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε θνξείο ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο (άξζξν 2 παξ. 3 πεξ. γ΄ 

Λ. 4674/2020). 

Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 3852/2010 θαζνξίδεηαη ην ειάρηζην αλαγθαίν 

πεξηερφκελν ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, νχησο ψζηε απφ απηήλ λα παξάγεηαη ε 

πξαγκαηηθή δέζκεπζε ησλ κεξψλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή εθηέιεζή ηεο.  
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Θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο 

θνπλνππηψλ έρνπλ ζπλδεζεί επίζεκα απφ ηελ πνιηηεία κε ηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο 

πγείαο, ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο ησλ Τπνπξγείσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

νξζή νξγάλσζε ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο . 

Έηζη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, νη ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ νθείινπλ λα 

νξγαλψλνπλ θαη λα εθηεινχλ ζε ζπλεξγαζία, νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα 

θαηαπνιέκεζήο θνπλνππηψλ, ελψ ε δπλαηφηεηα ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε 

ηνλ Αλαπηπμηαθφ Οξγαληζκφ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα εληαίαο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ησλ θνπλνππηψλ ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ησλ εξξψλ, εγθαζηδξχνληαο 

ζπλεξγαζία κεηαμχ δεκφζησλ θνξέσλ, κε ζθνπφ δηα ηεο ζπλέλσζεο ησλ κέζσλ πνπ 

δηαζέηεη ν θαζέλαο απφ απηνχο, ηελ απφ θνηλνχ εθηέιεζε ηεο δεκφζηαο απνζηνιήο ηνπο. 

ηελ εγθεθξηκέλε κε ηελ ππ΄αξηζ 82/2021, απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ κειέηε «Δθαξκνγήο ζπκπιεξσκαηηθνχ επίγεηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ ζηελ Π.Δ εξξψλ 2022-2024», παξαηίζεληαη ζρεηηθνί λφκνη, 

πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη εγθχθιηνη πνπ νξηνζεηνχλ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ πξέπεη λα 

ηεξείηαη απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψλνληαη θαη λα 

εθηεινχληαη πξνγξάκκαηα Γεκφζηαο πγείαο.  

ηελ Π.Δ εξξψλ δηεμάγνληαη αλειιηπψο πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ 

απφ ην έηνο 1998. Ο Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ απφ ην έηνο 2011, δηεμάγεη 

ζπκπιεξσκαηηθά επίγεηα πξνγξάκκαηα ζε δήκνπο ηεο Π.Δ εξξψλ θάζε ρξφλν θαη 

δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε απφ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο εκπεηξία θαη 

ηερλνγλσζία γηα ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ επηζπκεηή 

ζπλέξγεηα κε ην πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο.  

       

Άπθπο 1ο 

Λομική Βάζη και Πεπιεσόμενο ύμβαζηρ 

 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε είλαη πξνγξακκαηηθή ζπλεξγαζία θαη ζηεξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηνπ άξζξνπ 12 Λ. 

4412/2016 θαη ηνπ Λ. 4674/2020 (άξζξν 2).   

 

Ζ ζχκβαζε απηή πεξηέρεη δεκαηπία (13) άπθπα, πνπ αλαθέξνληαη αληίζηνηρα ζηα 

εμήο: 
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1ν : Λνκηθή Βάζε θαη Πεξηερφκελν χκβαζεο 

2ν : θνπφο θαη αληηθείκελν ηεο χκβαζεο. 

3ν : Τπνρξεψζεηο – Γηθαηψκαηα Π.Θ.Κ. θαη Γήκσλ . 

4ν : Τπνρξεψζεηο – Γηθαηψκαηα Φνξέα πινπνίεζεο    

5ν : Πξνυπνινγηζκφο - Πφξνη - Σξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο. 

6ν : Πξφγξακκα Πιεξσκψλ 

7ν : Υξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο – Υξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

8ν : Όξγαλα Παξαθνινχζεζεο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο Π.. 

9ν : Σξνπνπνίεζε ηεο χκβαζεο. 

10ν : Αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά – Ρήηξεο   

11ν : Δπίιπζε δηαθνξψλ - Γηαηηεζία. 

12ν : Δηδηθνί Όξνη. 

13ν : Σειηθέο Γηαηάμεηο. 

 

Δπίζεο, πεξηιακβάλεη, σο αλαπφζπαζηα κέξε απηήο, ηα παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ, ήηνη 

ηα θνλδχιηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ην αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ Κειέηε κε ηίηιν : «Δθαπμογή ζςμπληπυμαηικού 

επίγειος ππογπάμμαηορ καηαπολέμηζηρ κοςνοςπιών εηών 2022 – 2023 – 2024  

ζηην Π.Δ εππών». 

 

Άπθπο 2ο 

κοπόρ και ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ 

 

Ζ ζχλαςε ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο απνηειεί ηελ ζχκπησζε ησλ 

δειψζεσλ βνπιήζεσο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ φηη ε θαηά ην δπλαηφλ 

απνηειεζκαηηθή επίγεηα θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηψλ, δήηεκα κείδνλνο πγεηνλνκηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο εξξψλ, 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ηεο ζπλέλσζεο ησλ δπλάκεψλ ηνπο θαη φρη 

απνζπαζκαηηθά ζε επίπεδν εθάζηνπ Γήκνπ κεκνλσκέλα, φπσο απηή ε ζπλέξγεηα 

πξνθχπηεη σο αλαπφδξαζην ζπκπέξαζκα απφ ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, πνπ 

πθίζηαληαη.  

Δμάιινπ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία (ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 75 Λ. 3463/2006, 186 Λ. 3852/2010), ε κέξηκλα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ε εθαξκνγή ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ εληάζζνληαη 

ζηηο αξκνδηφηεηεο, ηφζν ησλ Γήκσλ, φζν θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ, έηζη ψζηε ε απφ θνηλνχ 
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άζθεζή ηνπο, κέζσ ηεο πξνθείκελεο ζχκβαζεο, λα απνβαίλεη πξνο φθεινο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ, φρη κφλν απφ πγεηνλνκηθήο πιεπξάο, αιιά θαη απφ ηηο νηθνλνκίεο 

θιίκαθνο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ ζπλέξγεηα ησλ δπλάκεσλ, κε απνηέιεζκα ηελ 

πιήξε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο νηθνλνκηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δξάζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Ζ αλαγθαηφηεηα  εθαξκνγήο  πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ άπηεηαη ηεο 

αλάγθεο δηαζθάιηζεο Γεκφζηαο Τγείαο. Οη κεγάινη πιεζπζκνί θνπλνππηψλ έρνπλ σο 

ζπλέπεηα : 

 Δπαλεκθάληζε αζζελεηψλ πνπ είραλ εμαθαληζηεί (π.ρ. εινλνζία)  

 Δκθάληζε λέσλ αζζελεηψλ εμαηηίαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο (π.ρ. Ηφο Γπηηθνχ Λείινπ, Ηφο Είθα, Ηφο  Chikungunya) 

 Αζζέλεηεο πνπ πιήηηνπλ ηφζν ηνπο πνιίηεο, φζν θαη ην δσηθφ θεθάιαην 

(θαηηαξντθφο ππξεηφο , Αθξηθαληθή παλψιε θιπ) 

 Αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο πεξηνρήο θαη γεληθφηεξα ζηε ιεηηνπξγία 

ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (θαθέ, εζηηαηφξηα, κπαξ θιπ)   

 

Ζ πεξηνρή ηεο Π.Δ. εξξψλ είλαη ηδηαίηεξα επηβαξπκέλε  ιφγσ  ησλ κεγάισλ 

αξδεπφκελσλ  εθηάζεσλ (πεξίπνπ 750.000 ζηξεκ.), ηελ χπαξμε κεγάισλ πδάηηλσλ 

φγθσλ (ιίκλε Θεξθίλε, πνηακφο ηξπκφλαο, θιπ) ηηο εηήζηεο θαιιηέξγεηεο ξπδηνχ θαη ησλ 

πεξηνρψλ πνπ αλήθνπλ ζε Natura ή ζπλζήθε Ramsar. Ζ Γεσκνξθνινγία ηεο Π.Δ. 

εξξψλ ζπγθεληξψλεη φινπο εθείλνπο ηνπ επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε 

κεγάισλ πιεζπζκψλ θνπλνππηψλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο νη Γήκνη ηεο Π.Δ θαη ζε 

εθαξκνγή ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ δίλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο εθαξκφδνπλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα ζπκπιεξσκαηηθά πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο 

θνπλνππηψλ.  

Θαηά ζπλέπεηα, ε παξνχζα Πξνγξακκαηηθή χκβαζε αθνξά ζηελ εθαξκνγή ελφο 

Οινθιεξσκέλνπ πκπιεξσκαηηθνχ Δπίγεηνπ Πξνγξάκκαηνο Θαηαπνιέκεζεο Θνπλνππηψλ 

ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα εξξψλ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη, ην ζπλδπαζκφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ κεζφδσλ θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

α) παξαθνινχζεζε ησλ πιεζπζκψλ αθκαίσλ θνπλνππηψλ θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο 

φριεζεο 

β) γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ Aedes Albobictus κε ηε ρξήζε παγίδσλ σναπφζεζεο 

γ) παξαθνινχζεζε ησλ πξνλπκθψλ ησλ θνπλνππηψλ ζην ζχλνιν ησλ 

επηθαλεηαθψλ πδάηηλσλ ζσκάησλ ηεο πεξηνρήο (θπζηθψλ & ηερλεηψλ), 

δ) δηελέξγεηα επίγεησλ ςεθαζκψλ ζην αζηηθφ, πεξηαζηηθφ θαη ζηα θπζηθά 

πγξνηνπηθά ζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο κε ηε κέζνδν ηεο πξνλπκθνθηνλίαο,  
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ε) δηελέξγεηα ςεθαζκψλ ULV (ππέξκηθξνπ φγθνπ) αθκαηνθηνλίαο απφ εδάθνπο ζε 

πεξηπηψζεηο εκθάληζεο θξνπζκάησλ Ηνπ Γπηηθνχ Λείινπ ή άιισλ λφζσλ ζρεηηδνκέλσλ κε 

ηα θνπλνχπηα εθφζνλ παξαζηεί άκεζε αλάγθε 

ζη) Φεθαζκνί κε ρξήζε drone ζε κεγάιεο πδάηηλεο επηθάλεηεο 

ε) δηελέξγεηα ειέγρσλ ππνιεηκκαηηθφηεηαο ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνλπκθνθηφλσλ θαη 

βηνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ ζηα παξαγφκελα αγξνηηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο, θαηά ηελ 

πεξίνδν ζπγθνκηδήο ηνπο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηελεξγνχκελεο παξεκβάζεηο θαηαπνιέκεζεο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ αδεηψλ απφ ηηο ζπλαξκφδηεο 

Τπεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ Τγείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ κε ηα επίζεο εγθεθξηκέλα απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζθεπάζκαηα. 

 

 

Άπθπο 3ο  

Τποσπεώζειρ – Γικαιώμαηα ηυν ζςμβαλλομένυν Π.Θ.Κ. και Γήμυν 

 

Ζ Πεπιθέπεια Θενηπικήρ Κακεδονίαρ αλαιακβάλεη : 

 

 Λα δηεπθνιχλεη ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 

απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

αλαγθαίσλ ζπλεξγαζηψλ. 

 Λα ππνζηεξίδεη κε επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηελ Οκάδα πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ  

 Λα ζπλδξάκεη κε εμνπιηζκφ (π.ρ νρήκαηα) ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ  

 Λα νξίζεη έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ, κε ηνλ αλαπιεξσηή απηνχ ζηελ Θνηλή 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο  

 Λα ππνβνεζήζεη ηε ζχλαςε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ εθφζνλ απηέο 

απαηηεζνχλ. 

 

 

Οη  Γήμοι Αμθίποληρ, Βιζαληίαρ, Δμμ. Παπά, Ζπάκλειαρ, Λέαρ Είσνηρ, 

εππών και ινηικήρ αλαιακβάλνπλ έλαο έθαζηνο ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 
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 Λα δηεπθνιχλνπλ ην επηζηεκνληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ, πνπ ζα 

απαζρνιεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, ζηε 

ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζπλεξγαζηψλ θαη γεληθφηεξα ζηελ 

εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ. 

 Λα ππνζηεξίδεη κε επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηελ Οκάδα πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ  

 Λα δηαζέζνπλ ηα απαηηνχκελα κέζα (π.ρ κεραλήκαηα έξγνπ) γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 Λα δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ηελ Οκάδα έξγνπ πνπ ζα απαζρνιεζεί 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζηε 

ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

 Λα παξέρνπλ έγθαηξα ζηελ ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε νξγαλσηηθέο ή δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πινπνίεζε ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο.  

 Λα δηαζέηνπλ ζηα κέιε ηεο Οκάδαο έξγνπ ηελ ρξήζε ρψξνπ γξαθείσλ 

ζηελ έδξα ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ππνινγηζηήο, εθηππσηήο, θ.α.), 

απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο 

χκβαζεο, φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

παξνχζαο. 

 Λα ελεκεξψλνπλ φπνηε απαηηείηαη ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ γηα ην πξφγξακκα 

ησλ ςεθαζκψλ θαζψο θαη γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξνθχιαμεο πνπ 

ζα πξέπεη λα παίξλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ςεθαζκψλ. Δπίζεο λα 

ελεκεξψλνπλ ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ ηνπο γηα ηελ απνθπγή 

δεκηνπξγίαο εζηηψλ αλαπαξαγσγήο θνπλνππηψλ κε δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα. 

 Λα ππνβνεζήζνπλ ηε ζχλαςε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ εθφζνλ 

απηέο απαηηεζνχλ. 

 Λα νξίζνπλ απφ έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπο, κε ηνλ αλαπιεξσηή απηνχ 

ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο  

 Σε δηάζεζε ησλ πφξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο  

χκβαζεο. 

 

 

 

Άπθπο 4ο  
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Τποσπεώζειρ – Γικαιώμαηα Φοπέα Τλοποίηζηρ 
 

Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκθσλείηαη ν 

φγδννο ησλ ζπκβαιινκέλσλ Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο. 

 

Ο Φοπέαρ Τλοποίηζηρ αλαιακβάλεη: 

 

 Σελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 2 θαη ην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο. 

 Λα δηαζέηεη θαη λα απαζρνιεί επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ αλζξψπηλν 

δπλακηθφ κε ηα απαξαίηεηα θαη αλάινγα πξνζφληα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζζεί ε αξηηφηεηα πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο 

χκβαζεο (εηδηθφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά φπσο απνηππψλεηαη ζην 

Παξάξηεκα I ηεο παξνχζαο).  

 Λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο πξνκήζεηεο θαη λα ζπλεξγαζζεί κε εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο - εμεηδηθεπκέλεο εηαηξίεο, αθνινπζψληαο ηε ζρεηηθή θείκελε 

λνκνζεζία, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αξηηφηεηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 

 Λα δηαζέζεη ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηα ηερληθά κέζα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αξηηφηεηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. Δηδηθφηεξα ζα δηαζέζεη ρψξνπο ησλ γξαθείσλ 

ηνπ, εμνπιηζκφ γξαθείσλ, εξγαζηήξην, εμνπιηζκφ εξγαζηεξίσλ, νρήκαηα, 

κεραλήκαηα θιπ.  

 Λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Θ. 

Καθεδνλίαο θαη ησλ ζπκβαιιφκελσλ Γήκσλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 

αληίζηνηρσλ επεκβάζεσλ. 

 Λα νξίζεη έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ, κε ηνλ αλαπιεξσηή απηνχ ζηελ Θνηλή 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο  

 Σν ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ θαη εηδηθφηεξα: 

 

 Σελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο νκάδαο έξγνπ (δηαδηθαζίεο επηινγήο πξνζψπσλ θαη 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο) 

 Σελ θαζνδήγεζε ηεο νκάδαο έξγνπ  

 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο νκάδαο έξγνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηεο  

 Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο επί ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ  

ΑΔΑ: 9Ε61Ω1Υ-ΙΡΕ



 

ειίδα - 13 - από - 34 - 

 Σελ ππνζηήξημε ελεξγεηψλ δεκνζηφηεηαο πιεξνθφξεζεο θαη εκςχρσζεο ζηα 

πιαίζηα ηνπ έξγνπ  

 ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ 

κειψλ ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο ζε θάζε θάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

 ηελ πξνεηνηκαζία κε ηελ έγθαηξε απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο, πξνο ηελ νπνία παξέρεη επίζεο ηελ 

αλαγθαία γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 

 ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ηακεηαθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζχκβαζεο (πιεξσκέο πξνκεζεπηψλ, εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηψλ - εηαηξηψλ 

θιπ) 

 ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ νξγαλσηηθνχ - δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα 

 ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηαπνιέκεζεο, κεηά απφ δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο, φπνπ απηή απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 

ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016. 

 Σελ ππνβνήζεζε γηα ζχλαςε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ εθφζνλ απηέο 

απαηηεζνχλ. 

 ε θάζε πεξίπησζε νη επεκβάζεηο ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο δελ ζπκπίπηνπλ ηνπηθά 

κε ηηο ηνπνζεζίεο εθείλεο, ζηηο νπνίεο εθηειείηαη απηνηειψο ην αληίζηνηρν 

πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο. 

 
 

Άπθπο 5ο  

Πποϋπολογιζμόρ - Πόποι – Σπόπορ σπημαηοδόηηζηρ 
 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ φηη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πνπ ζα 

πξνθιεζνχλ ζηελ ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

χκβαζεο ζα αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 897.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (ήηνη 

723.387,10 € + ΦΠΑ 24% : 173.612,90 €).  

Πξνο ην ζθνπφ απηφ πξνυπνινγίζηεθε ην θφζηνο ησλ πξφζζεησλ δαπαλψλ πνπ εθηηκάηαη 

φηη ζα πξνθιεζνχλ ζηελ ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ θαη ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ πινπνίεζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, κε ηε ρξήζε θέληξσλ θφζηνπο δαπαλψλ, αλάινγα κε 

ηνλ πξνεθηηκψκελν θαηά πεξίπησζε ρξφλν απαζρφιεζεο ησλ ζηειερψλ ηεο ΑΛ.Δ.ΔΡ 

Α.Δ.  

Οη δαπάλεο απηέο πξνεθηηκψληαη αλαιπηηθά ζηνπο Πίλαθεο : «Δθηίκεζε ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ ηεο ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαιακβάλεη ζην 

πιαίζην ηεο χκβαζεο», νη νπνίνη παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Η. Σν πξαγκαηηθφ ηειηθφ 
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θφζηνο ησλ πξφζζεησλ δαπαλψλ δελ ζα ππεξβαίλεη ην πξνυπνινγηζζέλ πνζφ, βάζεη ησλ 

αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ Πηλάθσλ. 

 

Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο έλαληη 

ηξίησλ, πνπ ππεξβαίλνπλ ην παξαπάλσ πνζφ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηνλ Θχξην 

ηνπ Έξγνπ. 

 

Οη πφξνη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο ζα πξνέξρνληαη θαη ζα 

εθηακηεχνληαη απφ ηηο εμήο πεγέο: 

 

 71.700,00€ (23.900€ ανά έηορ) πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α απφ ίδηνπο 

πφξνπο ηνπ Γήκνπ Ακθίπνιεο 

 136.500,00€ (45.500€ ανά έηορ)   πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α απφ 

ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο 

 74.400,00€ (24.800€ ανά έηορ)  πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α απφ ίδηνπο 

πφξνπο ηνπ Γήκνπ Δκκ. Παπά  

 155.100,00€ (51.700€ ανά έηορ)  πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α απφ 

ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Ζξάθιεηαο  

 55.200,00€ (18.400€ ανά έηορ)  πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α απφ ίδηνπο 

πφξνπο ηνπ Γήκνπ Λέαο Είρλεο 

 226.500,00€ (75.500€ ανά έηορ) πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α απφ ίδηνπο 

πφξνπο ηνπ Γήκνπ εξξψλ 

 177.600,00€ (59.200€ ανά έηορ) πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α απφ ίδηνπο 

πφξνπο ηνπ Γήκνπ ηληηθήο 

 

εκεησηένλ φηη γηα ηελ σο άλσ θαηαλνκή ηνπ πνζνχ ζε θάζε Γήκν ειήθζεζαλ ππ’ 

φςε θξηηήξηα αληηθεηκεληθά, φπσο ε έθηαζε ηνπ Γήκνπ, ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ, ν 

αξηζκφο ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ, ην πνζνζηφ επηβάξπλζεο θάζε Γήκνπ θαη ην 

Δπηδεκηνινγηθφ Φνξηίν ηνπ θάζε Γήκνπ γηα ην έηνο 2021. 

 

 

Άπθπο 6ο 

Ππόγπαμμα Πληπυμών   

Οη πιεξσκέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο 

χκβαζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ηκεκαηηθά θαη απνινγηζηηθά, ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ηνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ην νπνίν ζα εγθξίλεηαη θαη ζα ππφθεηηαη 
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ζηελ δηθαηνδνζία ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο 

παξνχζαο. Δηδηθφηεξα :  

 Κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, θαη θαηφπηλ ηεο 1εο ζπλεδξίαζεο ηεο θνηλήο 

επηηξνπήο, θαηαβνιή ηνπ 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθηηκψκελσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 

γηα ην έηνο 2022, γηα ηελ εμαζθάιηζε θξίζηκσλ ξνψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. 

έγθαηξε πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ). 

 Οη δαπάλεο ζα θαηαβάιινληαη αλάινγα κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η πνζνχ, 

αθαηξνχκελνπ θάζε θνξά αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ 5% επί ηεο θάζε πιεξσκήο, νχησο 

ψζηε ζηαδηαθά ε 1ε θαηαβνιή λα απαιείθεηαη. 

Ζ εμέηαζε θαη έγθξηζε ηεο πξνφδνπ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη επνκέλσο θαη νη 

πιεξσκέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο παξνχζαο ζα γίλεηαη θαηά θαλφλα αλά δίκελν 

εθηφο αλ έθηαθηεο αλάγθεο επηβάινπλ ηελ ηαθηηθφηεξε ζπλεδξίαζε ηεο θνηλήο επηηξνπήο 

γηα ην ζθνπφ απηφ.  

 

 

 

Άπθπο 7ο  

Υπονική διάπκεια ιζσύορ ηηρ Ππογπαμμαηικήρ ύμβαζηρ – Υπονοδιάγπαμμα 
εκηέλεζηρ Ππογπαμμαηικήρ  ζύμβαζηρ 

 

 

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, νξίδεηαη σο εμήο: 

 

 Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο νξίδεηαη ζε 32 κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο, ελψ ε δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη 

θαη’ αξρήλ έσο ηελ 30/11/2024. Σν ρξνλνδηάγξακκα επηζπλάπηεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΗΗ, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο, ελψ κπνξεί λα 

επεθηαζεί αλάινγα κε ελδερφκελε παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 

ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 

4412/2016.  

 Οπζηψδεηο κεηαβνιέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζα αληηκεησπίδνληαη θάζε θνξά κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε 

ελφο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη ζρεηηθή απφθαζε ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο, ηνπ άξζξνπ 8. 
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 Ζ ηπρφλ παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπλεπάγεηαη 

ηελ αχμεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ είηε ηνπ εηήζηνπ είηε ηνπ 

ζπλνιηθνχ. 

 

 

 

Άπθπο 8ο  

Όπγανα Παπακολούθηζηρ εκηέλεζηρ ηυν όπυν ηηρ Π.. 
 

 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ζπγθξνηείηαη 

Δλλεακειήο Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη αλά έλα (1) 

απφ θάζε ζπκβαιιφκελν θνξέα. Θαηά ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηελ πξνγξακκαηηθή 

ζπκβαιινκέλσλ ζα πξέπεη λα νξηζηεί θαη ν εθπξφζσπνο  κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ 

Θνηλή Δπηηξνπή. 

 

 Αληηθείκελν ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ 

ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, ε ππνβνήζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο χκβαζεο, ε επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, 

ζρεηηθήο κε ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ή ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο. 

 Ο Πξφεδξνο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο εθιέγεηαη ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηεο. 

 Ζ Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο. ηελ πξφζθιεζε γξάθνληαη ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ζ πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο 

ζπγθαιείηαη 20 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κε επζχλε ηεο ΑΛΔΔΡ. 

 Ζ Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ πνξεία ησλ εθηακηεχζεσλ πξνο ηελ ΑΛΔΔΡ, κεηά 

ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ 

  Ζ Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ηαθηηθά αλά 45 εκέξεο θαη έθηαθηα φηαλ ην δεηήζεη έλαο 

απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο θνξείο θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δεηεζεί ε 

ζπκκεηνρή ζε απηή εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Ζ Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα πέληε (5) απφ ηα κέιε ηεο. 

Οη απνθάζεηο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη παίξλνληαη θαηά πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ κειψλ. 

 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αιιαγήο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο 

ζηελ Δπηηξνπή. ηελ πεξίπησζε απηή νθείινπλ έγθαηξα λα γλσζηνπνηήζνπλ ηελ 

αιιαγή απηή εγγξάθσο ζηα ινηπά ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 Αλαθνξηθά κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ιφγσ παλδεκίαο Covid -19 

ε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε 

ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ (π.ρ. ηειεδηάζθεςε θ.α.). 
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 Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο θαζνξίδνληαη κε 

απνθάζεηο ηεο.  

 

 

 

Άπθπο 9ο 

Σποποποίηζη 
 

1) Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη 

κφλν, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο πξνο ηα αξκφδηα 

Όξγαλα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ηα νπνία θαη ζα ιάβνπλ ηελ ηειηθή 

απφθαζε. 

2) Ζ αλαθαηαλνκή ησλ δξάζεσλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ επηηξέπνληαη κφλν κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

πξνθαιείηαη αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 
 

 

 

 

Άπθπο 10ο 

Ανηιζςμβαηική ςμπεπιθοπά – Ρήηπερ   

 

Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο  απηήο  ηεο  χκβαζεο,  πνπ ζεσξνχληαη φινη 

νπζηψδεηο ή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο απφ 

νπνηνλδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, παξέρεη ζηα ππφινηπα ην δηθαίσκα λα 

θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε θαη  λα αμηψζνπλ θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπο. 

ε πεξίπησζε αλαηηηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ παξάδνζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηεο χκβαζεο πνπ αλαιακβάλεη ε ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ, πάλσ απφ 30 εξγάζηκεο κέξεο απφ ηνπο  

ρξφλνπο  πνπ  ηέζεθαλ  ζπλνιηθά, είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ ηελ ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ λα 

θαηαβάιιεη γηα θάζε εκέξα πξφζζεηεο θαζπζηέξεζεο θαη κέρξη 20 εκέξεο ζπλνιηθά, 

πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην έλα ρηιηνζηφ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη κέρξη ζπλνιηθνχ 

πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί πνζνζηηαία ζην 2% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

Αληίζηνηρα, νη Γήκνη Ακθίπνιεο, Βηζαιηίαο, Δκκ. Παπά, Ζξάθιεηαο, Λέαο Είρλεο, εξξψλ 

θαη ηληηθήο νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ άκεζα θαη αλειιηπψο ζηηο πιεξσκέο, φπσο 

νξίζζεθαλ ζηα άξζξα 5 θαη 6 ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

Παξνκνίσο θαζπζηέξεζε πιεξσκήο πέξαλ ησλ 30 εκεξψλ κεηά ηελ έγθξηζε πιεξσκήο 

απφ ηελ Δπηηξνπή, ζπληζηά εχινγε αηηία γηα αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ θαη θαηαβνιή ηφθσλ 

ππεξεκεξίαο, πνπ ππνινγίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.5 ηεο 

παξαγξάθνπ Ε ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Λ. 4152/2013 (Φ.Δ.Θ. Α΄ 107/09-05-2013), κε 
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ηελ νπνία κεηαθέξζεθε ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε ε ππ’ αξηζ. 2011/7 Οδεγία ηεο Δ.Δ. 

ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011. ηελ πεξίπησζε απηή ρνξεγείηαη, απηνδίθαηα, ηζφρξνλε 

παξάηαζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, 

Ζ Δπηηξνπή απνθαίλεηαη, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηεο ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ, γηα ηελ 

αλαγλψξηζε απνδεκίσζεο γηα ηπρφλ ζεηηθέο δεκηέο, κε νθεηιφκελεο ζε δηθή ηεο 

ππαηηηφηεηα. 

ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο, ε ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ είλαη ππνρξεσκέλε λα 

παξαδψζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαη αθνξνχλ ζην αληηθείκελν πνπ 

έρεη αλαιάβεη. 

Σαπηφρξνλα, νη Γήκνη Ακθίπνιεο, Βηζαιηίαο, Δκκ. Παπά, Ζξάθιεηαο, Λέαο Είρλεο, εξξψλ 

θαη ηληηθήο ππνρξενχληαη λα ηεο θαηαβάιινπλ ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηαγγειίαο, ζπκςεθίδνληάο ην κε ηα πνζά πνπ ελδερνκέλσο έρεη ήδε 

θαηαβάιιεη. 

ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο άιισλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ή / θαη ζρεηηθψλ 

λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, επηβάιιεηαη ξήηξα πνζνχ φρη κεγαιχηεξνπ ησλ 500,00 €, θαηά 

ηελ θξίζε ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έπεηηα απφ 

αηηηνινγεκέλε θαη ηεθκεξησκέλε Απφθαζή ηεο.   

Ζ δηαδηθαζία θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο πξνυπνζέηεη ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ 

ζπκβαιιφκελνπ ψζηε λα απαληήζεη εγγξάθσο θαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 20 εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

 

 

Άπθπο  11ο 
Δπίλςζη Γιαθοπών – Γιαιηηζία  

 

Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε  θαη εξκελεία  ησλ 

φξσλ ηεο χκβαζεο θαη πνπ δελ ζα δηεπζεηείηαη απφ ηελ Θνηλή Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο, ζα επηιχεηαη απφ ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα Γηθαζηήξηα ηεο 

έδξαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ.  

 

 

Άπθπο 12ο 

Διδικοί Όποι 
 

12.1.  Τπνθαηάζηαζε.  

Απαγνξεχεηαη ξεηψο ζην Φνξέα Τινπνίεζεο ε ππνθαηάζηαζή ηνπ απφ ηξίην γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Αλ ρσξήζεη ππνθαηάζηαζε, ηφηε ν Φνξέαο Τινπνίεζεο επζχλεηαη 
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γηα θάζε πηαίζκα ηνπ ηξίηνπ έλαληη ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ελψ ζπγρξφλσο ιχεηαη ε 

παξνχζα απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο. 

12.2.  Πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα.  

Όια ηα έγγξαθα (ηεχρε, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο 

(θαη ηνπο πξνζηεζέληεο θαη αληηζπκβαιινκέλνπο ηνπ) ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο 

παξνχζαο χκβαζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα ππνγξάςεη ν Φνξέαο Τινπνίεζεο ζην 

πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ν 

νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα λα ηα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ειεχζεξα, ζα είλαη πάληνηε ζηε 

δηάζεζε ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα 

παξαδνζνχλ ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ ή αιιηψο θαηά 

ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο, ηφζν σο γλήζηα αληίγξαθα, φζν 

θαη ζε ειεθηξνληθή επεμεξγάζηκε κνξθή. Σα ζρεηηθά πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά 

δηθαηψκαηα ξεηψο εθρσξνχληαη ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ρσξίο ηελ θαηαβνιή ακνηβήο. 

12.3.  Δκπηζηεπηηθφηεηα.  

Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν 

Φνξέαο Τινπνίεζεο (θαη νη πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε 

γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη 

δηεζλνχο ηχπνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, 

νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

12.4 Δθηειεζηηθέο ζπκβάζεηο 

Γηα φιεο ηηο εθηειεζηηθέο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ, ν Φνξέαο 

Τινπνίεζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφδεη ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηδίσο, δε, ηνλ Λ. 

4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Σελικέρ Γιαηάξειρ 
 

Ζ κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν 

κέξνο ή ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, θαζψο θαη 

ε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ, πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε απηή, απφ νπνηνδήπνηε 

ζπκβαιιφκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 

απφ δηθαίσκα ή απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο ηνπο ή αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ απηή ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. 
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Ιχζε ηεο χκβαζεο, πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο νινθιήξσζεο απηήο θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ιφγσ αιιαγήο ησλ ζεζκηθψλ, ηερληθψλ, δηνηθεηηθψλ ή ρξεκαηνδνηηθψλ 

φξσλ δελ ζα είλαη εθηθηή ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπµβαιιφµελα κέξε, ζε 

απφδεημε ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ε παξνχζα θαη ππνγξάθεηαη ζε ελλέα (9) πξσηφηππα. 

 

ΣΑ ΤΚΒΑΙΙΟΚΔΛΑ ΚΔΡΖ 
 

Για ηην Πεπιθέπεια Θ. Κακεδονίαρ 

Ο Αληηπεξηθεηάξρεο εξξψλ 
 
 
 

Παναγιώηηρ πςπόποςλορ 
 

 
Για ηον Γήμο Αμθίποληρ 

Ο Γήκαξρνο  
 
 
 
 

ηέπγιορ Φπανζηαλήρ 

 
 
 

 
Για ηον Γήμο Βιζαληίαρ 

Ο Γήκαξρνο  
 
 
 

Αζαλάζηνο Καζιαξηλφο 
 
 

 

 
Για ηον Γήμο Δμμ. Παπά 

Ο Γήκαξρνο  
 
 
 

Γεκήηξηνο Λφηαο 
 

 
Για ηον Γήμο Ζπάκλειαρ  

Ο Γήκαξρνο  
 
 
 
 

Γεψξγηνο Θνπηζάθεο 
 

 

 
Για ηον Γήμο Λέαρ Είσνηρ 

Ο Γήκαξρνο  
 
 
 
 

Παληειήο Κπφδεο 
 

 
Για ηον Γήμο εππών 

Ο Γήκαξρνο  
 
 
 

Αιέμαλδξνο Υξπζάθεο 

 

Για ηην ΑΛΔΔΡ Α.Δ. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

 
Για ηον Γήμο ινηικήρ 

Ο Γήμαπσορ  
 
 

 
Φψηηνο Γνκνπρηζίδεο 
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Γεκήηξηνο Θαξηπίδεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ I 
ΔΘΣΗΚΖΖ ΠΡΟΤΠΟΙΟΓΗΚΟΤ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΘΩΛ ΓΑΠΑΛΩΛ ΣΖ ΑΛ.Δ.ΔΡ 

Α.Δ. 
ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΘΣΔΙΔΖ ΣΩΛ ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΩΛ ΠΟΤ ΑΛΑΙΑΚΒΑΛΔΗ ΣΟ ΠΙΑΗΗΟ 

ΣΖ ΤΚΒΑΖ 

 

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ ΓΑΠΑΛΩΛ 

Ζ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο απνηειεί κηα ζπλάξηεζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ησλ 

εξγαζηψλ, ησλ αλαγθαίσλ πξνκεζεηψλ, ησλ αλζξσπνκελψλ εξγαζίαο ηνπ θαηάιιεινπ ζε εηδηθφηεηεο θαη απαξαίηεηνπ ζε 

αξηζκφ απαζρνινχκελνπ ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Ζ ζπλνιηθή 
δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο αληηζηνηρεί ζε δηάζηεκα ηξηάληα δχν (32) κελψλ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θφζηνπο, έρεη πξνζεγγηζηεί ε ζπζρέηηζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηειερψλ (δηνηθεηηθνχ, ηερληθνχ θαη 
επηζηεκνληθνχ) κε ηελ πξνεθηηκψκελε απαίηεζε εξγαζίαο αλά θαηεγνξία εξγαζίαο θαη ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θάζε 

απαζρνινχκελνπ. Χο βάζε πξνεθηίκεζεο, ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε 

αληίζηνηρεο δαπάλεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαηά αλαινγία απφ ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνινγηζηηθά ζηνηρεία. 
Δπίζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο πξνκεζεηψλ (θπξίσο θάξκαθα θαη αλαιψζηκα) πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα αγνξάο. 

Γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ζα ππάξμεη απνινγηζηηθή αλάιπζε ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ. Οη άκεζεο 
δαπάλεο πξνζαπμάλνληαη θαηά 6%(ζπληειεζηήο έκκεζσλ δαπαλψλ) γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ /ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ πνπ πξνθαινχληαη ζην θνξέα πινπνίεζεο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη 
ζπλνπηηθά ε εθηίκεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ πξνθαινχληαη ζηελ ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ. απφ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη ε εηήζηα θαηαλνκή ηνπο ζηα έηε 2022, 2023 θαη 2024. Δπίζεο αθνινπζνχλ 3 

αθφκε πίλαθεο(γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο θαζψο ν εληαίνο πίλαθαο είλαη πνιχ κεγάινο) ζηνπο νπνίνπο  
 

 
 

ΠΗΛΑΘΑ 1 : Δκηίμηζη λειηοςπγικών δαπανών ηηρ ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ για ηην εκηέλεζη ηυν ανηικειμένυν ηηρ 

ύμβαζηρ  
 

Ππόγπαμμα Θαηαπολέμηζηρ Θοςνοςπιών 2022 - 2024 

 
Α/Α Δνέπγεια Ππόζθεηερ δαπάνερ συπίρ ΦΠΑ     

 

    2022 2023 2024 ύνολο ΦΠΑ 
ύνολο με 

ΦΠΑ  

1 
Ππομήθεια 
θαπμάκυν 

25.235,00 25.235,00 25.235,00 75.705,00 9.841,65 85.546,65 
 

                
 

2 
Ιειηοςπγία 
επγαζηηπίος 

6.144,40 3.840,25 3.840,25 13.824,89 3.317,97 17.142,86 
 

                
 

3 

Δπίγεια 
καηαπολέμηζη ζηον 
αζηικό, πεπιαζηικό 
και ςπαίθπιο σώπο 

173.732,49 173.282,49 173.282,49 520.297,47 18.093,95 538.391,42 
 

3.1 
Αμοιβέρ έκηακηος 
πποζυπικού 

157.502,00 157.502,00 157.502,00 472.506,00 6.624,00   
 

                
 

3.2 

Θαηαπολέμηζη ζηον 

αζηικό, πεπιαζηικό 
και ςπαίθπιο σώπο 
με σπήζη Drone 

4.550,00 4.550,00 4.550,00 13.650,00 3.276,00   
 

                
 

ΑΔΑ: 9Ε61Ω1Υ-ΙΡΕ



 

ειίδα - 23 - από - 34 - 

3.3 
Δνοικίαζη 
εξοπλιζμού, καύζιμα 
κλπ 

7.680,49 7.680,49 7.680,49 23.041,47 5.529,95   
 

                
 

3.4 
Αναλώζιμα (γάνηια, 
μάζκερ, γιλέκα κλπ) 

4.000,00 3.550,00 3.550,00 11.100,00 2.664,00   
 

                
 

4 

Γημοζιόηηηα 
Ππογπάμμαηορ 
(ενημεπυηικά 
θςλλάδια, ζποη κλπ) 

3.250,00 2.700,00 2.700,00 8.650,00 2.076,00 10.726,00 
 

                
 

5 

Τποζηηπικηικέρ 

μελέηερ, έπεςνερ 
ςπολειμμαηικόηηηαρ, 
ενημέπυζη σαπηών 

3.080,00 3.080,00 3.080,00 9.240,00 2.217,60 11.457,60 
 

                
 

6 ςνηονιζμόρ έπγος  18.250,00 18.250,00 18.250,00 54.750,00 8.640,00 63.390,00 
 

  πληνληζηήο  12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 8.640,00   
 

  
Οηθνλνκηθφο 
δηαρεηξηζηήο 

6.250,00 6.250,00 6.250,00 18.750,00 0,00   
 

7 
Γενικά έξοδα (6% 
επί ηυν άμεζυν 
δαπανών 

13.781,51 13.583,26 13.583,26 40.948,04 9.827,53 50.775,57 
 

  ύνολο 243.473,40 239.971,00 239.971,00 723.415,39 54.014,70 777.430,10 
 

8 

Γιαθοπικόρ ΦΠΑ 

(θαπμάκυν, 
πποζυπικού & 
λοιπών ςπηπεζιών) 

39.868,33 39.868,33 39.868,33     119.604,99 
 

  ύνολο Έπγος           897.035,09 
 

  
ύνολο με 
ζηπογγςλοποίηζη 

          897.000,00 
 

 
Δπηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηνχκελεο εηζξνέο θαη ηηο πξνθαινχκελεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο :  

 
α) Οη απαηηνύκελεο εηζξνέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ είλαη :  

 Δξγαζηήξηα θαη εμνπιηζκόο εξγαζηεξίνπ (Τπάξρεη ε ππνδνκή ε νπνία δηαηίζεηαη από ηελ ΑΝ.Δ.ΔΡ Α.Δ, 
σζηόζν πξνθαινύληαη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ζε αλαιώζηκα ιεηηνπξγίαο θαη αλαιύζεηο δεηγκάησλ από 
πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα).  

 Φάξκαθα  

 ηειέρε πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νκάδα πληνληζκνύ ηνπ έξγνπ (2 ζηειέρε ηεο ΑΝΔΔΡ Α.Δ, 1 ζηέιερνο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη από 1 ζηέιερνο από θάζε Γήκν)  

 Δπηζηεκνληθό πξνζσπηθό (Γεσπόλνη νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ σο επηβιέπνληεο ησλ νκάδσλ επίγεησλ εθαξκνγώλ) 

 Δπηζηεκνληθό πξνζσπηθό (Γεσπόλνη – εθαξκνζηέο νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ ηελ επηζηεκνληθή ηνπο γλώζε ζην 
πεδίν σο θαζνδεγεηέο ησλ νκάδσλ επίγεησλ εθαξκνγώλ) 

 Γεηγκαηνιήπηεο (σο κέιε ησλ νκάδσλ επίγεησλ εθαξκνγώλ) 

 Ψεθαζηέο θαη βνεζνί ςεθαζηώλ (σο κέιε ησλ νκάδσλ επίγεησλ εθαξκνγώλ) 

 Drone (γηα ηελ εθαξκνγή παξεκβάζεσλ θαηαπνιέκεζεο από αέξνο) – κηζζώλεηαη  

 Ορήκαηα κεηαθνξάο ησλ νκάδσλ επίγεησλ εθαξκνγώλ ζην πεδίν – δηαηίζεληαη θαη εηζθέξνληαη από ηελ ΑΛ.Δ.ΔΡ 

Α.Δ. 
 Ορήκαηα – κέζα επίγεησλ εθαξκνγώλ ζην πεδίν – κηζζώλνληαη  

 Μεραλήκαηα έξγνπ, σο κέζα ζπλδξνκήο επίγεησλ εθαξκνγώλ ζην πεδίν – δηαηίζεηαη θαη εηζθέξνληαη από ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο θνξείο ζηελ πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε  

 Αλαιώζηκα επίγεησλ εθαξκνγώλ (Γάληηα, κάζθεο, γηιέθα γηα ην πξνζσπηθό) 

 Λνηπά αλαιώζηκα  

 Δλέξγεηεο θαη δαπάλεο δεκνζηόηεηαο ηνπ έξγνπ (έληππα, ζπνη, αλακεηαδόζεηο θιπ) 

 Τπνζηεξηθηηθέο κειέηεο(πεξηιακβάλεηαη ε απαηηνύκελε εηήζηα επηθαηξνπνίεζε ραξηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ 
(εθηάζεηο νξπδώλσλ, εληνπηζκόο ελ δπλάκεη εζηηώλ, πδξνινγηθά ζηνηρεία, θιπ), 
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 Τπνινγίδεηαη δηαθνξηθόο ΦΠΑ ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηε δηαθνξά κεηαμύ βαζηθνύ ζπληειεζηή ΦΠΑ 24% κε ηνλ 
νπνίν επηβαξύλεηαη ν θνξέαο πινπνίεζεο (γηα ην ζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ) θαη ηνπ ΦΠΑ πνπ 
αληηζηνηρεί ζε επηκέξνπο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (όπσο π.ρ θάξκαθα 13%, πξνζσπηθό 0%). Η δηαθνξά απηή ζα 
πξέπεη λα θαηαβιεζεί σο ρξεσζηηθό ππόινηπν ΦΠΑ ζην Διιεληθό Γεκόζην.  

 
Β) ε φηη αθνξά ηελ απαζρφιεζε ηνπ πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

επηζεκαίλνληαη ηα εμήο :  

 Γηα ηα ζηειέρε ζπληνληζκνχ ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ππνινγίδεηαη ζε αλζξσπνκήλεο  
 Γηα ηνπο Γεσπόλνπο - επηβιέπνληεο ησλ νκάδσλ επίγεησλ εθαξκνγώλ ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ππνινγίδεηαη ζε 

αλζξσπνκήλεο 

 Γηα ηνπο Γεσπόλνπο – εθαξκνζηέο – θαζνδεγεηέο ησλ νκάδσλ επίγεησλ εθαξκνγώλ ν ρξφλνο απαζρφιεζεο 

ππνινγίδεηαη ζε αλζξσπνψξεο  

 Γηα ηνπο δεηγκαηνιήπηεο ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ππνινγίδεηαη ζε αλζξσπνψξεο 

 Γηα ηνπο ςεθαζηέο ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ππνινγίδεηαη ζε αλζξσπνψξεο 

 Γηα ηνπο βνεζνχο ςεθαζηψλ ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ππνινγίδεηαη ζε αλζξσπνψξεο 
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ΠΗΛΑΘΑ 2 : Δκηίμηζη λειηοςπγικών δαπανών ηηρ ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ έηοςρ 2022 
 

    Τπολογιζμόρ ππόζθεηων λειηοςπγικών δαπανών 2022 

Α/Α Καηηγοπίαρ Δαπάνηρ (1) 

Μοναδ. 
κόζηορ 
καηηγ. 

δαπάνηρ 
(2) 

Ποζόηηηα 
ανά καηηγ. 
δαπάνηρ 

(3) 

ςνολικό 
άμεζο 

κόζηορ ανά 
καηηγ. 

δαπάνηρ (4) 
= (2) Υ (3) 

ςνηελ. 
έμμεζων 

δαπανών ωρ 
% ηων 

άμεζων 
δαπανών 

(Γενικά 
έξοδα 

λειηοςπ.) (5) 

Έμμεζερ 
δαπάνερ 

ανά καηηγ. 
δαπάνηρ 
(Γενικά 
έξοδα 

λειηοςπ.) (6) 
= (4) Υ (5) 

ΦΠΑ 
ππόζθεηων 
δαπανών (7) 
= (4) Υ 0%, 
13% ή 24% 

ύνολο 
δαπάνηρ 
(8) = (4) + 
(6) + ( 7) 

1 Ππομήθεια θαπμάκων     25.235,00   1.514,10 3.280,55 30.029,65 

1.1 
θεύαζκα κε δξαζηηθή νπζία Diflubenzuron 

(Τγξό  Πξνλπκθνθηόλν) 24,50 300 7.350,00 6,00% 441,00 955,50 8.746,50 

1.2 
θεύαζκα κε δξαζηηθή νπζία Diflubenzuron 

(Σακπιέηεο  Πξνλπκθνθηόλν) 23,00 400 9.200,00 6,00% 552,00 1.196,00 10.948,00 

1.3 
θεύαζκα κε δξαζηηθή νπζία Diflubenzuron 

(Κνθθώδεο  Πξνλπκθνθηόλν) 18,50 100 1.850,00 6,00% 111,00 240,50 2.201,50 

1.4 
θεύαζκα κε δξαζηηθή νπζία Bacillus 
thuringiensis (Τγξό Πξνλπκθνθηόλν ) 16,90 250 4.225,00 6,00% 253,50 549,25 5.027,75 

1.5 
θεύαζκα κε δξαζηηθή νπζία Permethrin 

θαη Tetramethrin (πγξό αθκαηθηόλν) 22,50 60 1.350,00 6,00% 81,00 175,50 1.606,50 

1.6 
θεύαζκα κε δξαζηηθή νπζία ελαιιαθηηθώλ 

ηξόπσλ (Aquatain 21,00 60 1.260,00 6,00% 75,60 163,80 1.499,40 

2 Λειηοςπγία επγαζηηπίος     6.144,40   368,66 1.474,65 7.987,71 

2.1 Πξνκήζεηα παγίδσλ θαη αλαισζίκσλ 384,03 6 2.304,15 6,00% 138,25 553,00 2.995,40 

2.2 

Γαπάλεο ζπλεξγαζίαο κε πηζηνπνηεκέλν 
εξγαζηήξην γηα ηνλ έιεγρν δεηγκάησλ 

θνπλνππηώλ - Τπεξεζία 3.840,25 1 3.840,25 6,00% 230,41 921,66 4.992,32 
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3 
Επίγεια καηαπολέμηζη ζηον αζηικό, 

πεπιαζηικό και ςπαίθπιο σώπο               

3.1 3.1 Αμοιβέρ έκηακηος πποζωπικού 
  

  157.502,00   9.450,12 2.208,00 169.160,12 

3.1.1 Ψεθαζηέο (ζε αλζξσπνώξεο) 11,50 5.544 63.756,00 6,00% 3.825,36 0,00 67.581,36 

3.1.2 Βνεζνί ςεθαζηώλ (ζε αλζξσπνώξεο) 5,20 5.544 28.828,80 6,00% 1.729,73 0,00 30.558,53 

3.1.3 Γεηγκαηνιήπηεο (ζε αλζξσπνώξεο) 5,20 8.085 42.042,00 6,00% 2.522,52 0,00 44.564,52 

3.1.4 Γεσπόλνη εθαξκνζηέο (ζε αλζξσπνώξεο) 7,40 1.848 13.675,20 6,00% 820,51 0,00 14.495,71 

3.1.5 
Γεσπόλνη επηβιέπνληεο  (ζε 

αλζξσπνκήλεο) 2.300,00 4 9.200,00 6,00% 552,00 2.208,00 11.960,00 

3.2 
Καηαπολέμηζη ζηον αζηικό, πεπιαζηικό 

και ςπαίθπιο σώπο με σπήζη Drone 

  

  4.550,00   273,00 1.092,00 5.915,00 

3.3 

Μίζζσζε drone θαη εθαξκνγή 
θαηαπνιέκεζεο από αέξνο (επηθάλεηα ζε 

ζηξέκκαηα) 
6,50 700 4.550,00 6,00% 273,00 1.092,00 5.915,00 

3.3 Ενοικίαζη εξοπλιζμού, καύζιμα κλπ 
  

  7.680,49   460,83 1.843,32 9.984,63 

3.3.1 
Δλνηθίαζε εμνπιηζκνύ (Τπεξεζία) 

1.152,07 1 1.152,07 6,00% 69,12 276,50 1.497,69 

3.3.2 
Καύζηκα (γηα θίλεζε απηνθηλήησλ ζην 

πεδίν) - (ζε ιίηξα) 1,35 4.325 5.837,17 6,00% 350,23 1.400,92 7.588,32 

3.3.3 
Service απηνθηλήησλ, δεκίεο θιπ 

(Τπεξεζία) 691,25 1 691,25 6,00% 41,47 165,90 898,62 

3.4 Αναλώζιμα (γάνηια, μάζκερ, γιλέκα)     4.000,00 0,24 240,00 960,00 5.200,00 

3.4.1 
Γάληηα (γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ  

(Απνθνπή) 1.000,00 1 1.000,00 6,00% 60,00 240,00 1.300,00 

3.4.2 
Μάζθεο (γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ  

(Απνθνπή) 1.000,00 1 1.000,00 6,00% 60,00 240,00 1.300,00 
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3.4.3 
Γηιέθα (γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ  

(Σεκάρηα) 10,00 50 500,00 6,00% 30,00 120,00 650,00 

3.4.4 Λνηπά αλαιώζηκα 1.500,00 1 1.500,00 6,00% 90,00 360,00 1.950,00 

4 
Δημοζιόηηηα Ππογπάμμαηορ 

(ενημεπωηικά θςλλάδια, ζποη κλπ) 
  

  3.250,00   195,00 780,00 4.225,00 

4.1 Δλεκεξσηηθό έληππν (αληίηππα) 0,50 2.500 1.250,00 6,00% 75,00 300,00 1.625,00 

4.2 Σειενπηηθό ζπνη (παξαγσγή) 500,00 1 500,00 6,00% 30,00 120,00 650,00 

4.3 Σειενπηηθό ζπνη (Αλακεηάδνζε) - Αξηζκόο 50,00 30 1.500,00 6,00% 90,00 360,00 1.950,00 

5 
Τποζηηπικηικέρ μελέηερ, έπεςνερ 

ςπολειμμαηικόηηηαρ,  

  

  3.080,00   184,80 739,20 4.004,00 

5.1 Έξεπλεο ππνιεηκκαηηθόηεηαο (Τπεξεζία) 280,00 1 280,00 6,00% 16,80 67,20 364,00 

5.2 Δλεκέξσζε ραξηώλ (Τπεξεζία) 2.800,00 1 2.800,00 6,00% 168,00 672,00 3.640,00 

6 ςνηονιζμόρ έπγος      18.250,00   1.095,00 2.880,00 22.225,00 

6.1 
πληνληζηήο έξγνπ - ΜΔ (ζε 

αλζξσπνκήλεο) 2.400,00 5 12.000,00 6,00% 720,00 2.880,00 15.600,00 

6.2 
Οηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε - 

Ανξίζηνπ (ζε αλζξσπνκήλεο) 2.500,00 2,5 6.250,00 6,00% 375,00 0,00 6.625,00 

  ςνολικό Κόζηορ ππόζθεηων δαπανών     229.691,88   13.781,51 15.257,72 258.731,12 

  ΦΠΑ Γεν. Εξόδων (ζηήλη 6 Υ 24%)           3.307,56 3.307,56 

  

Διαθοπικόρ ΦΠΑ (θαπμάκων, 
πποζωπικού και λοιπών ςπηπεζιών)           39.868,33 39.868,33 

  ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ           58.433,62   

  ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ             301.907,01 
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ΠΗΛΑΘΑ 2 : Δκηίμηζη λειηοςπγικών δαπανών ηηρ ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ έηοςρ 2023 

 

  
Τπολογιζμόρ ππόζθεηων λειηοςπγικών δαπανών 2023 

Α/Α Καηηγοπίαρ Δαπάνηρ (1) 

Μοναδ. 
κόζηορ 
καηηγ. 

δαπάνηρ 
(2) 

Ποζόηηηα 
ανά καηηγ. 
δαπάνηρ 

(3) 

ςνολικό 
άμεζο 

κόζηορ ανά 
καηηγ. 

δαπάνηρ 
(4) = (2) Υ 

(3) 

ςνηελ. 
έμμεζων 
δαπανών 
ωρ % ηων 
άμεζων 

δαπανών 
(Γενικά 
έξοδα 

λειηοςπ.) 
(5) 

Έμμεζερ 
δαπάνερ 

ανά καηηγ. 
δαπάνηρ 
(Γενικά 
έξοδα 

λειηοςπ.) 
(6) = (4) Υ 

(5) 

ΦΠΑ 
ππόζθεηων 
δαπανών 

(7) = (4 + 6) 
Υ 0%, 13% 

ή 24% 

ύνολο 
δαπάνηρ 
(8) = (4) + 
(6) + ( 7) 

1 Ππομήθεια θαπμάκων 
  

25.235,00 
 

1.514,10 3.280,55 30.029,65 

1.1 
θεύαζκα κε δξαζηηθή νπζία Diflubenzuron 

(Τγξό  Πξνλπκθνθηόλν) 24,50 300 7.350,00 6,00% 441,00 955,50 8.746,50 

1.2 
θεύαζκα κε δξαζηηθή νπζία Diflubenzuron 

(Σακπιέηεο  Πξνλπκθνθηόλν) 23,00 400 9.200,00 6,00% 552,00 1.196,00 10.948,00 

1.3 
θεύαζκα κε δξαζηηθή νπζία Diflubenzuron 

(Κνθθώδεο  Πξνλπκθνθηόλν) 18,50 100 1.850,00 6,00% 111,00 240,50 2.201,50 

1.4 
θεύαζκα κε δξαζηηθή νπζία Bacillus 
thuringiensis (Τγξό Πξνλπκθνθηόλν ) 16,90 250 4.225,00 6,00% 253,50 549,25 5.027,75 

1.5 
θεύαζκα κε δξαζηηθή νπζία Permethrin θαη 

Tetramethrin (πγξό αθκαηθηόλν) 22,50 60 1.350,00 6,00% 81,00 175,50 1.606,50 

1.6 
θεύαζκα κε δξαζηηθή νπζία ελαιιαθηηθώλ 

ηξόπσλ (Aquatain 21,00 60 1.260,00 6,00% 75,60 163,80 1.499,40 

2 Λειηοςπγία επγαζηηπίος 
  

3.840,25 
 

230,41 921,66 4.992,32 

2.1 Πξνκήζεηα παγίδσλ θαη αλαισζίκσλ 384,03 0 0,00 6,00% 0,00 0,00 0,00 
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2.2 

Γαπάλεο ζπλεξγαζίαο κε πηζηνπνηεκέλν 
εξγαζηήξην γηα ηνλ έιεγρν δεηγκάησλ 

θνπλνππηώλ - Τπεξεζία 3.840,25 1 3.840,25 6,00% 230,41 921,66 4.992,32 

3 
Επίγεια καηαπολέμηζη ζηον αζηικό, 

πεπιαζηικό και ςπαίθπιο σώπο 

       

3.1 3.1 Αμοιβέρ έκηακηος πποζωπικού  

 
157.502,00 

 
9.450,12 2.208,00 169.160,12 

3.1.1 Ψεθαζηέο (ζε αλζξσπνώξεο) 11,50 5.544 63.756,00 6,00% 3.825,36 0,00 67.581,36 

3.1.2 Βνεζνί ςεθαζηώλ (ζε αλζξσπνώξεο) 5,20 5.544 28.828,80 6,00% 1.729,73 0,00 30.558,53 

3.1.3 Γεηγκαηνιήπηεο (ζε αλζξσπνώξεο) 5,20 8.085 42.042,00 6,00% 2.522,52 0,00 44.564,52 

3.1.4 Γεσπόλνη εθαξκνζηέο (ζε αλζξσπνώξεο) 7,40 1.848 13.675,20 6,00% 820,51 0,00 14.495,71 

3.1.5 Γεσπόλνη επηβιέπνληεο (ζε αλζξσπνκήλεο) 2.300,00 4 9.200,00 6,00% 552,00 2.208,00 11.960,00 

3.2 
Καηαπολέμηζη ζηον αζηικό, πεπιαζηικό 

και ςπαίθπιο σώπο με σπήζη Drone  

 
4.550,00 

 
273,00 1.092,00 5.915,00 

3.3 

Μίζζσζε drone θαη εθαξκνγή θαηαπνιέκεζεο 
από αέξνο (επηθάλεηα ζε ζηξέκκαηα) 

6,50 700 4.550,00 6,00% 273,00 1.092,00 5.915,00 

3.3 Ενοικίαζη εξοπλιζμού, καύζιμα κλπ  

 
7.680,49 

 
460,83 1.843,32 9.984,63 

3.3.1 Δλνηθίαζε εμνπιηζκνύ (Τπεξεζία) 1.152,07 1 1.152,07 6,00% 69,12 276,50 1.497,69 

3.3.2 
Καύζηκα (γηα θίλεζε απηνθηλήησλ ζην πεδίν) - 

(ζε ιίηξα) 1,35 4.325 5.837,17 6,00% 350,23 1.400,92 7.588,32 

3.3.3 service απηνθηλήησλ, δεκίεο θιπ (Τπεξεζία) 691,25 1 691,25 6,00% 41,47 165,90 898,62 

3.4 Αναλώζιμα (γάνηια, μάζκερ, γιλέκα)  
 

3.550,00 0,24 213,00 852,00 4.615,00 

3.4.1 
Γάληηα (γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ  

(Απνθνπή) 1.000,00 1 1.000,00 6,00% 60,00 240,00 1.300,00 
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3.4.2 
Μάζθεο (γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ  

(Απνθνπή) 1.000,00 1 1.000,00 6,00% 60,00 240,00 1.300,00 

3.4.3 
Γηιέθα (γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ  

(Σεκάρηα) 10,00 25 250,00 6,00% 15,00 60,00 325,00 

3.4.4 Λνηπά αλαιώζηκα 1.300,00 1 1.300,00 6,00% 78,00 312,00 1.690,00 

4 
Δημοζιόηηηα Ππογπάμμαηορ (ενημεπωηικά 

θςλλάδια, ζποη κλπ)  

 
2.700,00 

 
162,00 648,00 3.510,00 

4.1 Δλεκεξσηηθό έληππν (αληίηππα) 0,35 2.000 700,00 6,00% 42,00 168,00 910,00 

4.2 Σειενπηηθό ζπνη (παξαγσγή) 500,00 1 500,00 6,00% 30,00 120,00 650,00 

4.3 Σειενπηηθό ζπνη (Αλακεηάδνζε) - Αξηζκόο 50,00 30 1.500,00 6,00% 90,00 360,00 1.950,00 

5 
Τποζηηπικηικέρ μελέηερ, έπεςνερ 

ςπολειμμαηικόηηηαρ,  

 
3.080,00 

 
184,80 739,20 4.004,00 

5.1 Έξεπλεο ππνιεηκκαηηθόηεηαο (Τπεξεζία) 280,00 1 280,00 6,00% 16,80 67,20 364,00 

5.2 Δλεκέξσζε ραξηώλ (Τπεξεζία) 2.800,00 1 2.800,00 6,00% 168,00 672,00 3.640,00 

6 ςνηονιζμόρ έπγος  
 

18.250,00 
 

1.095,00 2.880,00 22.225,00 

6.1 πληνληζηήο έξγνπ - ΜΔ (ζε αλζξσπνκήλεο) 2.400,00 5 12.000,00 6,00% 720,00 2.880,00 15.600,00 

6.2 
Οηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε - 

Ανξίζηνπ (ζε αλζξσπνκήλεο) 2.500,00 2,5 6.250,00 6,00% 375,00 0,00 6.625,00 

  ςνολικό Κόζηορ ππόζθεηων δαπανών     226.387,73   13.583,26 14.464,73 254.435,72 

  ΦΠΑ Γεν. Εξόδων (ζηήλη 6 Υ 24%)           3.259,98 3.259,98 

  

Διαθοπικόρ ΦΠΑ (θαπμάκων, πποζωπικού 
και λοιπών ςπηπεζιών)           39.868,33 39.868,33 

  ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ           57.593,04   

  ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ             297.564,04 
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ΠΗΛΑΘΑ 2 : Δκηίμηζη λειηοςπγικών δαπανών ηηρ ΑΛ.Δ.ΔΡ Α.Δ έηοςρ 2024 

 

    Τπολογιζμόρ ππόζθεηων λειηοςπγικών δαπανών 2024 

Α/Α Καηηγοπίαρ Δαπάνηρ (1) 

Μοναδ. 
κόζηορ 
καηηγ. 

δαπάνηρ 
(2) 

Ποζόηηηα 
ανά καηηγ. 
δαπάνηρ 

(3) 

ςνολικό 
άμεζο 

κόζηορ ανά 
καηηγ. 

δαπάνηρ 
(4) = (2) Υ 

(3) 

ςνηελ. 
έμμεζων 
δαπανών 
ωρ % ηων 
άμεζων 

δαπανών 
(Γενικά 
έξοδα 

λειηοςπ.) 
(5) 

Έμμεζερ 
δαπάνερ 

ανά καηηγ. 
δαπάνηρ 
(Γενικά 
έξοδα 

λειηοςπ.) 
(6) = (4) Υ 

(5) 

ΦΠΑ 
ππόζθεηων 
δαπανών 

(7) = (4 + 6) 
Υ 0%, 13% 

ή 24% 

ύνολο 
δαπάνηρ 
(8) = (4) + 
(6) + ( 7) 

1 Ππομήθεια θαπμάκων     25.235,00   1.514,10 3.280,55 30.029,65 

1.1 
θεύαζκα κε δξαζηηθή νπζία Diflubenzuron 

(Τγξό  Πξνλπκθνθηόλν) 24,50 300 7.350,00 6,00% 441,00 955,50 8.746,50 

1.2 
θεύαζκα κε δξαζηηθή νπζία Diflubenzuron 

(Σακπιέηεο  Πξνλπκθνθηόλν) 23,00 400 9.200,00 6,00% 552,00 1.196,00 10.948,00 

1.3 
θεύαζκα κε δξαζηηθή νπζία Diflubenzuron 

(Κνθθώδεο  Πξνλπκθνθηόλν) 18,50 100 1.850,00 6,00% 111,00 240,50 2.201,50 

1.4 
θεύαζκα κε δξαζηηθή νπζία Bacillus 
thuringiensis (Τγξό Πξνλπκθνθηόλν ) 16,90 250 4.225,00 6,00% 253,50 549,25 5.027,75 

1.5 
θεύαζκα κε δξαζηηθή νπζία Permethrin θαη 

Tetramethrin (πγξό αθκαηθηόλν) 22,50 60 1.350,00 6,00% 81,00 175,50 1.606,50 

1.6 
θεύαζκα κε δξαζηηθή νπζία ελαιιαθηηθώλ 

ηξόπσλ (Aquatain 21,00 60 1.260,00 6,00% 75,60 163,80 1.499,40 

2 Λειηοςπγία επγαζηηπίος     3.840,25   230,41 921,66 4.992,32 

2.1 Πξνκήζεηα παγίδσλ θαη αλαισζίκσλ 384,03 0 0,00 6,00% 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: 9Ε61Ω1Υ-ΙΡΕ



 

ειίδα - 32 - από - 34 - 

2.2 

Γαπάλεο ζπλεξγαζίαο κε πηζηνπνηεκέλν 
εξγαζηήξην γηα ηνλ έιεγρν δεηγκάησλ 

θνπλνππηώλ - Τπεξεζία 3.840,25 1 3.840,25 6,00% 230,41 921,66 4.992,32 

3 
Επίγεια καηαπολέμηζη ζηον αζηικό, 

πεπιαζηικό και ςπαίθπιο σώπο               

3.1 3.1 Αμοιβέρ έκηακηος πποζωπικού 
  

  157.502,00   9.450,12 2.208,00 169.160,12 

3.1.1 Ψεθαζηέο (ζε αλζξσπνώξεο) 11,50 5.544 63.756,00 6,00% 3.825,36 0,00 67.581,36 

3.1.2 Βνεζνί ςεθαζηώλ (ζε αλζξσπνώξεο) 5,20 5.544 28.828,80 6,00% 1.729,73 0,00 30.558,53 

3.1.3 Γεηγκαηνιήπηεο (ζε αλζξσπνώξεο) 5,20 8.085 42.042,00 6,00% 2.522,52 0,00 44.564,52 

3.1.4 Γεσπόλνη εθαξκνζηέο (ζε αλζξσπνώξεο) 7,40 1.848 13.675,20 6,00% 820,51 0,00 14.495,71 

3.1.5 Γεσπόλνη επηβιέπνληεο (ζε αλζξσπνκήλεο) 2.300,00 4 9.200,00 6,00% 552,00 2.208,00 11.960,00 

3.2 
Καηαπολέμηζη ζηον αζηικό, πεπιαζηικό 

και ςπαίθπιο σώπο με σπήζη Drone 

  

  4.550,00   273,00 1.092,00 5.915,00 

3.3 

Μίζζσζε drone θαη εθαξκνγή 
θαηαπνιέκεζεο από αέξνο (επηθάλεηα ζε 

ζηξέκκαηα) 
6,50 700 4.550,00 6,00% 273,00 1.092,00 5.915,00 

3.3 Ενοικίαζη εξοπλιζμού, καύζιμα κλπ 
  

  7.680,49   460,83 1.843,32 9.984,63 

3.3.1 Δλνηθίαζε εμνπιηζκνύ (Τπεξεζία) 1.152,07 1 1.152,07 6,00% 69,12 276,50 1.497,69 

3.3.2 
Καύζηκα (γηα θίλεζε απηνθηλήησλ ζην πεδίν) 

- (ζε ιίηξα) 1,35 4.325 5.837,17 6,00% 350,23 1.400,92 7.588,32 

3.3.3 service απηνθηλήησλ, δεκίεο θιπ (Τπεξεζία) 691,25 1 691,25 6,00% 41,47 165,90 898,62 

3.4 Αναλώζιμα (γάνηια, μάζκερ, γιλέκα) 
  

  3.550,00 0,24 213,00 852,00 4.615,00 
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3.4.1 
Γάληηα (γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ  

(Απνθνπή) 1.000,00 1 1.000,00 6,00% 60,00 240,00 1.300,00 

3.4.2 
Μάζθεο (γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ  

(Απνθνπή) 1.000,00 1 1.000,00 6,00% 60,00 240,00 1.300,00 

3.4.3 
Γηιέθα (γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ  

(Σεκάρηα) 10,00 25 250,00 6,00% 15,00 60,00 325,00 

3.4.4 Λνηπά αλαιώζηκα 1.300,00 1 1.300,00 6,00% 78,00 312,00 1.690,00 

4 
Δημοζιόηηηα Ππογπάμμαηορ 

(ενημεπωηικά θςλλάδια, ζποη κλπ) 
  

  2.700,00   162,00 648,00 3.510,00 

4.1 Δλεκεξσηηθό έληππν (αληίηππα) 0,35 2.000 700,00 6,00% 42,00 168,00 910,00 

4.2 Σειενπηηθό ζπνη (παξαγσγή) 500,00 1 500,00 6,00% 30,00 120,00 650,00 

4.3 Σειενπηηθό ζπνη (Αλακεηάδνζε) - Αξηζκόο 50,00 30 1.500,00 6,00% 90,00 360,00 1.950,00 

5 
Τποζηηπικηικέρ μελέηερ, έπεςνερ 

ςπολειμμαηικόηηηαρ,  
  

  3.080,00   184,80 739,20 4.004,00 

5.1 Έξεπλεο ππνιεηκκαηηθόηεηαο (Τπεξεζία) 280,00 1 280,00 6,00% 16,80 67,20 364,00 

5.2 Δλεκέξσζε ραξηώλ (Τπεξεζία) 2.800,00 1 2.800,00 6,00% 168,00 672,00 3.640,00 

6 ςνηονιζμόρ έπγος      18.250,00   1.095,00 2.880,00 22.225,00 

6.1 
πληνληζηήο έξγνπ - ΜΔ (ζε 

αλζξσπνκήλεο) 2.400,00 5 12.000,00 6,00% 720,00 2.880,00 15.600,00 

6.2 
Οηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε - 

Ανξίζηνπ (ζε αλζξσπνκήλεο) 2.500,00 2,5 6.250,00 6,00% 375,00 0,00 6.625,00 

  ςνολικό Κόζηορ ππόζθεηων δαπανών     226.387,73   13.583,26 14.464,73 254.435,72 

  ΦΠΑ Γεν. Εξόδων (ζηήλη 6 Υ 24%)           3.259,98 3.259,98 

  

Διαθοπικόρ ΦΠΑ (θαπμάκων, 
πποζωπικού και λοιπών ςπηπεζιών)           39.868,33 39.868,33 

  ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ           57.593,04   

  ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ             297.564,04 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI : ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

Α/
Α 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / 
Μήνα 

2022 2023 2024 

4
ορ 

5
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6
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7
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8
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9
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ορ 

11
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1
ορ 

2
ορ 

3
ορ 

4
ορ 

5
ορ 

6
ορ 

7
ορ 

8
ορ 

9
ορ 

10
ορ 

11
ορ 

1 
Ππομήθεια 
θαπμάκων                                                                 

2 
Λειηοςπγία 
επγαζηηπίος 

                                                                

3 

Επίγεια 
καηαπολέμηζ
η ζηον 
αζηικό, 
πεπιαζηικό 
και ςπαίθπιο 
σώπο                                                                 

4 

Δημοζιόηηηα 
Ππογπάμμαηο
ρ 
(ενημεπωηικά 
θςλλάδια, 
ζποη κλπ                                                                 

5 

Τποζηηπικηικ
έρ μελέηερ, 
έπεςνερ 
ςπολειμμαηικ
όηηηαρ, 
ενημέπωζη 
σαπηών                                                                 

6 
ςνηονιζμόρ 
έπγος                                                                  
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