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Συνεδρίαση 33η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 363/2016
Σήµερα 27/10/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ.
οικ. 196985/21-10-2016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της υπ’
αριθµ. πρωτ. οικ. 198190/24-10-2016 συµπληρωµατική αυτής, που κοινοποιήθηκαν
νόµιµα, στις 21-10-2016 και 24-10-2016 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε
καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους
Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 4ο Η.∆.
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για το
ερευνητικό έργο: "Ερευνητικό Πρόγραµµα για την εκτίµηση των πληθυσµιακών
διακυµάνσεων και την αξιολόγηση της υγειονοµικής σηµασίας των κουνουπιών
στην Περιφέρεια Αττικής", συνολικού προϋπολογισµού 70.000,00 €.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εβδοµήντα εννέα (79) παρόντων
Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου
Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
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Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος),
Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω,
Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου
Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος,
Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, ∆αµιανός Πέτρος,
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη,
∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης,
Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου
Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος,
Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κουκά
Μαρίνα, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος
Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική,
Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη,
Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα,
Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη
Φλωρεντία (Φλώρα), Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης
Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σγουρός
Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, ΤασούληΓεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Φαρµάκης Ταξιάρχης,
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός
Φώτιος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Τζόκας Σπυρίδων, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης).
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεξίου Αθανάσιος,
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας
Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης),
Ζαφειρίου Ελένη, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου Καµπά Σοφία, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας
∆ηµήτριος, Παλιού Αικατερίνη, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα),
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τσούπρα Ιωάννα, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Ψαραδέλης
Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Παπαδηµητρίου Ευτυχία και Σωτηροπούλου Ευαγγελία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ.Λάσκαρη –
Κρασοπούλου Βασιλική, η οποία θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την
υπ’ αριθµ. πρωτ. 194959/21-10-2016 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την
πρόσκληση και έχει ως εξής:
Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Το Π.∆. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238 Α΄), «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής».
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3. Την µε υπ’ αρ. 44403 (Φ.Ε.Κ. 2494 Β’/ 4-11-2011) Απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών περί έγκρισης τροποποίησης του οργανισµού εσωτερικής Υπηρεσίας
της περιφέρειας Αττικής.
4. Το Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
5. Την υπ’ αριθµ.: 3594/1998 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1155Β΄/4-11-1998),
«Έγκριση Οργανισµού Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου».
6. Την απόφαση αρ. Ι/11ηςΣυνεδριάσεως/23.12.2014 της ∆ιοικητικής Επιτροπής,
«Συγκρότηση σε σώµα της ∆ιοικητικής Επιτροπής του Μ.Φ.Ι.»
7. Το µε Α.Π. 6652/19-10-2016 έγγραφο του ΜΦΙ, µε το οποίο διαβιβάστηκε η
Πρόταση του Ερευνητικού Προγράµµατος.
8. Την από 27/9/2016 Απόφαση αρ. V της 8ης συνεδρίασης έτους 2016
της
∆ιοικητικής Επιτροπής του ΜΦΙ για την αποδοχή υλοποίησης του έργου µε τίτλο
«Ερευνητικό Πρόγραµµα για την εκτίµηση των πληθυσµιακών διακυµάνσεων και
την αξιολόγηση της υγειονοµικής σηµασίας των κουνουπιών στην Περιφέρεια
Αττικής».
9. Την µε αριθµό 369/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του
έτους 2016 και εντάχθηκε στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας
Αττικής το ανωτέρω έργο
10. Την µε αριθµό 1/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την
οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016 και
προβλέφθηκε το ποσό χρηµατοδότησης του έργου (ΚΑΕ 9769.01.132)
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την υπ΄αρ. 369/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής το
πρόγραµµα µε τον τίτλο «Ερευνητικό Πρόγραµµα για την εκτίµηση των
πληθυσµιακών διακυµάνσεων και την αξιολόγηση της υγειονοµικής σηµασίας
των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής» εντάχθηκε στο Πρόγραµµα
Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2016
Με την υπ΄αρ. 1/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής περί έγκρισης
του Προϋπολογισµού και του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης της Περιφέρειας
Αττικής, οικονοµικού έτους 2016 το παραπάνω πρόγραµµα εντάχθηκε στον
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016.
Το ερευνητικό πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας
Αττικής (ΚΑΕ 9769.01.132 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής)
Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) µε τα αρµόδια Εργαστήριά του
ασχολείται από δεκαετίες µε τη µελέτη της βιολογίας, οικολογίας και ηθολογίας εντόµων
καθώς και τις σύγχρονες µεθόδους καταπολέµησής τους. Επίσης τα εργαστήρια
διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό και την υποδοµή ώστε να πραγµατοποιηθούν
οι σχετικές µε το πρόγραµµα ενέργειες.
Τα κουνούπια, από υγειονοµικής άποψης, θεωρούνται ως τα πλέον επιζήµια έντοµα
για τον άνθρωπο. Πολλά είδη είναι αποκλειστικοί φορείς βακτηρίων, αρµποϊών και
άλλων παθογόνων, που προκαλούν σοβαρές ασθένειες στα ζώα και τον άνθρωπο.
Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, καταγράφτηκαν κρούσµατα Ελονοσίας και ιού του
∆υτικού Νείλου. Στο αστικό περιβάλλον ιδιαίτερο πρόβληµα αποτελεί και το «κουνούπιτίγρης», Aedes albopictus (Diptera: Culicidae), το οποίο έχει πλέον διαπιστωθεί και
στην Ελλάδα.
Σκοπός του ερευνητικού προγράµµατος είναι α) η συγκέντρωση των απαραίτητων
επιστηµονικών δεδοµένων β) η διερεύνηση και επιστηµονική επεξεργασία των
δεδοµένων αυτών και γ) η διαµόρφωση προτάσεων για το σχεδιασµό και την
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κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος διαχείρισης του προβλήµατος των
κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής
Το ΜΦΙ θα υλοποιήσει το ερευνητικό πρόγραµµα, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο
1 της προγραµµατικής σύµβασης
Η συνολική δαπάνη της έρευνας ανέρχεται στο ύψος των εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ
(70.000,00€), βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας και ειδικότερα τον ΚΑΕ
9769.01.132, ειδικός φορέας 01072.
Η εκτέλεση του ερευνητικού έργου προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 12 µηνών.
Το σχέδιο της προγραµµατικής Σύµβασης θεωρήθηκε ως προς τους νοµικούς όρους
από τη Νοµική Υπηρεσία ∆υτικής Αττικής.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω
Εισηγούµαστε
Α) Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για την
υλοποίηση του ερευνητικού προγράµµατος µε τον τίτλο «Ερευνητικό
Πρόγραµµα για την εκτίµηση των πληθυσµιακών διακυµάνσεων και την
αξιολόγηση της υγειονοµικής σηµασίας των κουνουπιών στην Περιφέρεια
Αττικής» συνολικής δαπάνης 70.000,00 ευρώ.
Β) Τον ορισµό δύο µελών του Περιφερειακού Συµβούλιου ένα εκ των οποίων
ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής καθώς και των νόµιµων αναπληρωτών τους
για τη συµµετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
•

αποφασίζει οµόφωνα

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, για την
υλοποίηση του ερευνητικού προγράµµατος µε τον τίτλο : "Ερευνητικό Πρόγραµµα για
την εκτίµηση των πληθυσµιακών διακυµάνσεων και την αξιολόγηση της υγειονοµικής
σηµασίας των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής", συνολικής δαπάνης 70.000,00
€, η οποία έχει ως εξής:
«Στην Αθήνα σήµερα __________________, ηµέρα _____________, µεταξύ των
παρακάτω συµβαλλοµένων:
Α) της Περιφέρειας Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα (Συγγρού 15-17 - Τ.Κ. 11741),
όπως εκπροσωπείται νόµιµα από την Περιφερειάρχη Αττικής κ. ∆ούρου Ειρήνη (Ρένα)
, εφεξής καλούµενη για λόγους συντοµίας ως «Περιφέρεια»
Β) του Ν.Π.∆.∆. Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, µε ΑΦΜ 090114180∆.Ο.Υ. Κηφισιάς, που εδρεύει στην Κηφισιά (Στ.∆έλτα 8- Τ.Κ. 145 61),
εκπροσωπούµενο από τη ∆/ντρια ∆ρα Κυριακούλα Μαχαίρα, εφεξής καλούµενο για
λόγους συντοµίας ως «ΜΦΙ»
Λαµβάνοντας υπόψη:
- Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
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- Το Π.∆. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238 Α΄), «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής».
- Την µε υπ’ αρ. 44403 (Φ.Ε.Κ. 2494 Β’/ 4-11-2011) Απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών περί έγκρισης τροποποίησης του οργανισµού εσωτερικής Υπηρεσίας της
περιφέρειας Αττικής.
- Το
Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- Την υπ’ αριθµ.: 3594/1998 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1155Β΄/4-11-1998),
«Έγκριση Οργανισµού Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου».
- Την απόφαση αρ. Ι/11ηςΣυνεδριάσεως/23.12.2014 της ∆ιοικητικής Επιτροπής,
«Συγκρότηση σε σώµα της ∆ιοικητικής Επιτροπής του Μ.Φ.Ι.»
- Το µε Α.Π. 6652/19-10-2016 έγγραφο του ΜΦΙ, µε το οποίο διαβιβάστηκε η Πρόταση
του Ερευνητικού Προγράµµατος.
- Την από 27/9/2016 Απόφαση αρ. V της 8ης συνεδρίασης έτους 2016 της ∆ιοικητικής
Επιτροπής του ΜΦΙ για την αποδοχή υλοποίησης του έργου µε τίτλο «Ερευνητικό
Πρόγραµµα για την εκτίµηση των πληθυσµιακών διακυµάνσεων και την αξιολόγηση
της υγειονοµικής σηµασίας των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής».
- Την µε αριθµό 369/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του
έτους 2016 και εντάχθηκε στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας
Αττικής το ανωτέρω έργο.
- Την µε αριθµό 1/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την οποία
εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016 και προβλέφθηκε το
ποσό χρηµατοδότησης του έργου (ΚΑΕ 9769.01.132)
- Την υπ. αρ. …. ….
Απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου για
την έγκριση των όρων της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης.
- Την υπ΄αρ.
………… Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για την
έγκριση των όρων της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης.
Συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα :
Άρθρο 1: Σκοπός –Αντικείµενο της σύµβασης:
Οι ανωτέρω συµβαλλόµενοι συµπράττουν µε την παρούσα προγραµµατική σύµβαση
στην εκτέλεση του ερευνητικού προγράµµατος µε τον τίτλο «Ερευνητικό Πρόγραµµα
για την εκτίµηση των πληθυσµιακών διακυµάνσεων και την αξιολόγηση της
υγειονοµικής σηµασίας των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής»
Το πρώτο συµβαλλόµενο µέρος «Περιφέρεια» συµβάλλεται ως κύριος του έργου, ενώ
το δεύτερο συµβαλλόµενο ΜΦΙ ως φορέας υλοποίησης του αναφερόµενου
προγράµµατος, που αφορά σε µελέτη ειδών κουνουπιών της οικογένειας Culicidae,
που ξεπερνούν τα 3.500 είδη σε όλο τον κόσµο.
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Το ΜΦΙ µε τα αρµόδια Εργαστήριά του ασχολείται από δεκαετίες µε τη µελέτη της
βιολογίας, οικολογίας και ηθολογίας εντόµων καθώς και τις σύγχρονες µεθόδους
καταπολέµησής τους. Επίσης τα εργαστήρια διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό
και την υποδοµή ώστε να πραγµατοποιηθούν οι σχετικές µε το πρόγραµµα µελέτες και
την πραγµατοποίηση των αναγκαίων ενεργειών. Παράλληλα, το ΜΦΙ διαθέτει
οργανωµένο εντοµοτροφείο µε εκτροφές κουνουπιών αλλά και τη δυνατότητα να
φιλοξενήσει άλλα είδη για σχετικές µελέτες αλλά και πλούσια συλλογή ειδών
κουνουπιών (και άλλων εντόµων).
Το ΜΦΙ έχει υλοποιήσει και υλοποιεί ένα σηµαντικό αριθµό εθνικών και ευρωπαϊκών
ανταγωνιστικών προγραµµάτων. Ειδικότερα για τη διαχείριση και την καταπολέµηση
κουνουπιών, το επιστηµονικό προσωπικό του ΜΦΙ συντονίζει ή/και συµµετέχει σε
πλήθος ερευνητικών προγραµµάτων.
Επιπλέον, το ΜΦΙ διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό, επιστηµονικό και τεχνικό, το
οποίο συµµετέχει σε εθνικές και διεθνείς επιτροπές όπως πχ η Επιτροπή για την
Πρόληψη και Αντιµετώπιση των Τροπικών Νοσηµάτων του Υπουργείου Υγείας, ο
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO-World Health Organization) και το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC-European Centre for
DiseasePrevention and Control) και τη ∆ιεθνή Υπηρεσία Ατοµικής Ενέργειας
(International Atomic Energy Agency –IAEA)
Τα κουνούπια, από υγειονοµικής άποψης, θεωρούνται ως τα πλέον επιζήµια έντοµα
για τον άνθρωπο. Πολλά είδη είναι αποκλειστικοί φορείς βακτηρίων, αρµποϊών και
άλλων παθογόνων, που προκαλούν σοβαρές ασθένειες στα ζώα και τον άνθρωπο.
Ασθένειες που µεταδίδονται µε κουνούπια, όπως ο δάγκειος πυρετός, ο κίτρινος
πυρετός και ο ιός του δυτικού Νείλου, παρουσιάζουν διαρκή εξάπλωση, µε αρκετά
περιστατικά ακόµη και στις ανεπτυγµένες χώρες. Σήµερα, λόγω της παρουσίας
ορισµένων ειδών κουνουπιών, θεωρείται ότι πολλές από αυτές τις ασθένειες έχουν
ήδη εγκατασταθεί στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, και δεν αποτελούν πια «εισαγόµενες»
ασθένειες, που απλά καταγράφονται σποραδικά σε µετακινούµενες οµάδες ατόµων
από τις χώρες της Αφρικής ή/και της Ασίας. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια,
καταγράφτηκαν κρούσµατα Ελονοσίας και ιού του ∆υτικού Νείλου. Στο αστικό
περιβάλλον ιδιαίτερο πρόβληµα αποτελεί και το «κουνούπι-τίγρης», Aedes albopictus
(Diptera: Culicidae), το οποίο έχει πλέον διαπιστωθεί και στην Ελλάδα. Το είδος
Aedes albopictus που είναι ιδιαίτερα δραστήριο κατά τη διάρκεια της ηµέρας, σε
συνδυασµό µε άλλα «κοινά» είδη κουνουπιών που είναι δραστήρια κατά το
σούρουπο, δηµιουργούν ιδιαίτερα έντονη όχληση, που επηρεάζει σηµαντικά τις
ανθρώπινες δραστηριότητες. Σε περιοχές µε υψηλούς πληθυσµούς κουνουπιών η
παραµονή και η εργασία εκτός των οικιών και των συναφών χώρων γίνεται µε
ιδιαίτερη δυσφορία κατά τους θερινούς µήνες του έτους. Σε σηµαντικό ποσοστό του
πληθυσµού παρατηρείται αλλεργική αντίδραση στη νύξη, µε πολύ ενοχλητικές
συνέπειες οιδήµατος και κνησµού.
Σκοπός του ερευνητικού προγράµµατος είναι α) η συγκέντρωση των απαραίτητων
επιστηµονικών δεδοµένων β) η διερεύνηση και επιστηµονική επεξεργασία των
δεδοµένων αυτών και γ) η διαµόρφωση προτάσεων για το σχεδιασµό και την
κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος διαχείρισης του προβλήµατος των
κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής
Άρθρο 2: Περιγραφή Υποχρεώσεων των συµβαλλόµενων µερών
2.1 Η Περιφέρεια αναλαµβάνει διαµέσου των αρµοδίων Υπηρεσιών της, ήτοι την
∆/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής , τις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας &
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Κτηνιατρικής όλων των Π.Ε., τις ∆/νσεις Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής
Υγιεινής όλων των Π.Ε., και τη ∆/νση Οικονοµικών Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών .:
Α. Την επίβλεψη εκτέλεσης της έρευνας µέσω της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/∆/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής .
Β. Την εξ ολοκλήρου χρηµατοδότηση του έργου και µέχρι του ποσού των 70.000,00€.
Γ. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης µε το ΜΦΙ 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. Στα πλαίσια αυτά υποχρεούται να ενηµερώσει τους ερευνητές του ΜΦΙ
για την υφιστάµενη κατάσταση και να τους χορηγήσει δεδοµένα προηγούµενων ετών
καταπολέµησης κουνουπιών.
∆. Να φροντίσει για την εκτύπωση και διανοµή του ενηµερωτικού φυλλαδίου.
Ε. Να ορίσει τρεις εκπροσώπους µε τους αναπληρωτές τους για τη συµµετοχή τους
στην Επιτροπή παραλαβής των παραδοτέων της έρευνας.
ΣΤ.. Να ορίσει τους εκπροσώπους µε τους αναπληρωτές τους για τη συµµετοχή τους
στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της προγραµµατικής σύµβασης.
Ζ. Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 10 από την Γενική
∆/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/∆/νση Αγροτικής &
Κτηνιατρικής Πολιτικής.
2.2. Το ΜΦΙ αναλαµβάνει: .
Την υποχρέωση να υλοποιήσει το αντικείµενο της σύµβασης, όπως αυτό
περιγράφεται στην παρούσα και ειδικότερα να προβεί στη διενέργεια των
απαιτούµενων εργασιών για τον:
Ε1: Εντοπισµό και καταγραφή των πιθανών εστιών ανάπτυξης κουνουπιών
στην ευρύτερη περιοχή και διεξαγωγή δειγµατοληψιών προνυµφών για την
επιβεβαίωση ή όχι της παρουσίας κουνουπιών στις εστίες αυτές.
(Σύντοµη περιγραφή): Προς τον σκοπό αυτό οι ερευνητές του ΜΦΙ θα
πραγµατοποιήσουν επισκέψεις σε διάφορα σηµεία της Περιφέρειας που θα
υποδειχθούν από την Περιφέρεια, προκειµένου να καταγραφεί η υφιστάµενη
κατάσταση. Κύριος στόχος των επισκέψεων είναι η εύρεση των κύριων µεγάλων
εστιών ανάπτυξης και αναπαραγωγής κουνουπιών, προκειµένου να γίνει η επιλογή
των σηµείων που θα τοποθετηθούν οι παγίδες (σταθερά σηµεία) καθώς και τα σηµεία
που θα πραγµατοποιούνται δειγµατοληψίες ατελών σταδίων (πχ προνύµφες).
Ε2: Εγκατάσταση και παρακολούθηση παγίδων σύλληψης κουνουπιών σε
επιλεγµένες αντιπροσωπευτικές θέσεις.
(Σύντοµη περιγραφή): Προς το σκοπό αυτό θα επιλεγούν 3 χαρακτηριστικές περιοχές
στις οποίες θα τοποθετηθούν 4-5 παγίδες (σύνολο παγίδων 12-15). Οι δειγµατοληψίες
θα γίνονται µηνιαίως. Σε αυτή τη δράση περιλαµβάνεται και η παρακολούθηση του
Aedes albopictus (Ασιατικό κουνούπι-τίγρης) στις επιλεγµένες περιοχές, αλλά και στα
σηµεία εισόδου της περιφέρειας (αεροδρόµιο, λιµάνια κτλ). Για το λόγο αυτό
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προβλέπεται η τοποθέτηση 5-6 παγίδων ωοθεσίας για την παρακολούθηση/
εντοπισµό του Ασιατικού κουνουπιού τίγρη για κάθε σηµείο εισόδου (αναµένεται
σύνολο 20-25 παγίδες ωοθεσίας). Ειδικότερα για το Ασιατικό κουνούπι τίγρης θα γίνει
και αξιολόγηση του κινδύνου για έξαρση των ιών Chikungunya και ∆άγκειου πυρετού
2 (δείκτηςR0-Outbreak risk assessment). Κατόπιν των δεδοµένων της προηγούµενης
ενέργειας τα µέλη του ΜΦΙ θα πραγµατοποιήσουν τις απαραίτητες δειγµατοληψίες. Τα
δείγµατα αφορούν τόσο ατελή στάδια κουνουπιών όσο και ακµαίων. Τα δείγµατα θα
τοποθετούνται σε κατάλληλη ειδική συσκευασία µαζί µε το έντυπο συλλογής όπου θα
αναγράφονται όλα τα στοιχεία της συλλογής (τοποθεσία, ηµεροµηνία, οικοσύστηµα
κλπ.). Επίσης θα πραγµατοποιηθούν περιοδικά και συλλήψεις κουνουπιών από τα
σηµεία ανάπαυσης ή τα καταφύγια στα οποία διαχειµάζουν.
Ε3: Αναγνώριση στο εργαστήριο των ειδών των κουνουπιών
(Σύντοµη περιγραφή): Τα δείγµατα ακµαίων που θα συγκεντρωθούν µε τις παραπάνω
µεθόδους θα αναγνωρίζονται µε βάση τις νεότερες αναγνωρισµένες κλείδες
προσδιορισµού. Οι προνύµφες θα τοποθετούνται σε λεκάνες εκτροφής στο
εντοµοτροφείο του εργαστηρίου όπου θα εκτραφούν έως το στάδιο του ακµαίου.
Ε4: Έλεγχο της ευαισθησίας ή της ανθεκτικότητας (διαγνωστική δόση) των
σηµαντικών ειδών κουνουπιών στα εγκεκριµένα προνυµφοκτόνα.
(Σύντοµη περιγραφή): Η εκτίµηση της ανθεκτικότητας θα γίνει µε βάση µία
διαγνωστική δόση. Η συγκεκριµένη ενέργεια αφορά στον έλεγχο για τρεις- πέντε (3-5)
διαφορετικούς πληθυσµούς κουνουπιών των γενών Aedes, Anopheles και Culex.
Ε5: Εκτίµηση των πληθυσµιακών διακυµάνσεων των κουνουπιών και
αξιολόγησή τους µε βάση και την υγειονοµική τους σηµασία.
(Σύντοµη περιγραφή): Η εκτίµηση της διακύµανσης θα γίνεται βάσει των
παρατηρήσεων των δειγµατοληψιών για όλη τη διάρκεια του έτους. Παράλληλα από
τα αποτελέσµατα των ειδών που εντοπίζονται θα γίνεται και αξιολόγηση τους µε βάση
την υγειονοµική τους σηµασία.
Ε6: Ενηµέρωση των πολιτών µε έµφαση στις δυνατότητες της δικής τους
συµβολής στην επίλυση του προβλήµατος.
(Σύντοµη περιγραφή): Ο στόχος είναι η ενηµέρωση των πολιτών µέσω ειδικού
φυλλαδίου που θα ετοιµαστεί ηλεκτρονικά από οµάδα του ΜΦΙ και θα έχει στην πρώτη
σελίδα το λογότυπο της Περιφέρειας.
Άρθρο 3: Τόπος εκτέλεσης της έρευνας
Η εγκατάσταση και παρακολούθηση των παγίδων σύλληψης κουνουπιών θα γίνουν
σε επιλεγµένες αντιπροσωπευτικές θέσεις της Περιφέρειας. Αναλυτικότερα αφορά
στην παρακολούθηση 3 χαρακτηριστικών περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που θα
επιλεγούν από τους ερευνητές του ΜΦΙ σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής.
Λόγω τεχνικών δυσκολιών και περιστολής του κόστους δεν περιλαµβάνονται οι
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας των Νήσων και το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα
επικεντρωθεί µόνο σε τρεις χαρακτηριστικές περιοχές της Περιφέρειας.
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Οι εργαστηριακές βιοδοκιµές-εργασίες που θα διεξαχθούν στο ΜΦΙ θα εκτελεσθούν
στους χώρους των Εργαστηρίων Γεωργικής Εντοµολογίας και Βιολογικής
Καταπολέµησης του Ινστιτούτου (Εργαστήριο, Θερµοκήπιο, Εντοµοτροφείο κ.λπ.).
Άρθρο 4: ∆ιάρκεια προγραµµατικής σύµβασης – Χρονοδιάγραµµα εργασιών
Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση έχει αφετηρία έναρξης την υπογραφή της από
τα συµβαλλόµενα µέρη και η διάρκεια της είναι δέκα οκτώ (18) µήνες.
Η εκτέλεση του ερευνητικού έργου προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 12 µηνών
(δώδεκα µηνών) µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας
σύµβασης.
Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την εξέταση και παραλαβή των παραδοτέων
από την Επιτροπή του άρθρου 9 της παρούσας, δεν προσµετράται στην συνολική
διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών υλοποίησης της έρευνας.
Αναλυτικότερα το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της έρευνας έχει ως εξής:
Μήνας
Ενέργειες
Ε1:Εντοπισµός και καταγραφή των πιθανών
εστιών ανάπτυξης κουνουπιών
Ε2:Εγκατάσταση και παρακολούθηση παγίδων
σύλληψης κουνουπιών σε επιλεγµένες
αντιπροσωπευτικές θέσεις
Ε3:Αναγνώριση στο εργαστήριο των ειδών των
κουνουπιών
Ε4:Έλεγχος της ευαισθησίας ή της
ανθεκτικότητας (διαγνωστική δόση) των
σηµαντικών ειδών κουνουπιών στα εγκεκριµένα
προνυµφοκτόνα
Ε5:Εκτίµηση των πληθυσµιακών διακυµάνσεων
των κουνουπιών και αξιολόγησή τους µε βάση
και την υγειονοµική τους σηµασία
Ε6:Ενηµέρωση των πολιτών µε έµφαση στις
δυνατότητες της δικής τους συµβολής στην
επίλυση του προβλήµατος (ηλεκτρονική έκδοση
φυλλαδίου)

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της
έρευνας (ανά µήνα)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Εάν προκύψει ανάγκη για παράταση των πειραµατικών εργασιών, για εύλογο χρονικό
διάστηµα και µε τεκµηριωµένο αιτιολογικό υφίσταται δυνατότητα παράτασης αυτών
µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Παρακολούθησης κι εντός της χρονικής
ισχύος της προγραµµατικής σύµβασης.
Για τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος της προγραµµατικής σύµβασης απαιτείται η
συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών και η υπογραφή σχετικού τροποποιητικού
εγγράφου. Σε περίπτωση ενδεχόµενης παράτασης δεν προβλέπεται πρόσθετη
οικονοµική δαπάνη.
Μετά τη λήξη του προγράµµατος θα υποβληθεί πλήρης Έκθεση των αποτελεσµάτων
και των εν γένει παρατηρήσεων και συµπερασµάτων που θα προκύψουν από την
επισταµένη και συνεχή υλοποίηση και παρακολούθηση της έρευνας εκ µέρους του
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Μ.Φ.Ι. Σε περίπτωση που το Μ.Φ.Ι. δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ισχύουν
αναλογικά τα αναφερόµενα στο άρθρο 218 «Ποινικές ρήτρες» του Νόµου 4412/2016.
Άρθρο 5: ∆απάνη της έρευνας- τρόπος πληρωµής
Η συνολική δαπάνη της έρευνας ανέρχεται στο ύψος των εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ
(70.000,00€), περιλαµβάνει το σύνολο των αναγκαίων δαπανών για την εκτέλεση του
προγράµµατος, (όπως Αµοιβές Προσωπικού, Γενικά Έξοδα Εργαστηρίου, Αναλώσιµα
έξοδα µετακινήσεων κλπ).
Το άνω ποσό είναι καταβλητέο από τον κύριο του έργου στο ΜΦΙ σε τέσσερεις (4)
δόσεις ως εξής:
Α΄ δόση: Το 30% της συνολικής αµοιβής θα καταβληθεί µε την ολοκλήρωση του
πρώτου διµήνου του ερευνητικού έργου και αφού συνταχθεί έκθεση (1η) από τους
επιστηµονικούς υπεύθυνους του έργου µε την περιγραφή των δράσεων και των
ενεργειών που ολοκληρώθηκαν, µε λεπτοµερή απολογιστικά στοιχεία των ενεργειών
που έχουν πραγµατοποιηθεί. Αναλυτικότερα αφορά στις ενέργειες Ε1, Ε2, Ε5 και Ε6.
Β΄ δόση: Το 40% της συνολικής αµοιβής θα καταβληθεί µε την ολοκλήρωση του
επόµενου τετραµήνου του ερευνητικού έργου και αφού συνταχθεί έκθεση (2η) από
τους επιστηµονικούς υπεύθυνους του έργου µε την περιγραφή των δράσεων και των
ενεργειών που ολοκληρώθηκαν, µε λεπτοµερή απολογιστικά στοιχεία των ενεργειών
που έχουν πραγµατοποιηθεί. Αναλυτικότερα αφορά στις ενέργειες Ε2, Ε3, Ε4 και Ε5.
Γ΄ δόση: Το 20% της συνολικής αµοιβής θα καταβληθεί µε την ολοκλήρωση του
επόµενου εξαµήνου του ερευνητικού έργου και αφού συνταχθεί έκθεση (3η) από τους
επιστηµονικούς υπεύθυνους του ερευνητικού έργου µε την περιγραφή των δράσεων
και των ενεργειών που ολοκληρώθηκαν, µε λεπτοµερή απολογιστικά στοιχεία των
ενεργειών που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά το τελευταίο εξάµηνο της έρευνας.
Αναλυτικότερα αφορά στις ενέργειες Ε2, Ε3, και Ε5.
∆΄ δόση: Το 10% της συνολικής αµοιβής θα καταβληθεί µετά την υποβολή της
πλήρους Έκθεσης των αποτελεσµάτων και των εν γένει παρατηρήσεων και
συµπερασµάτων που θα προκύψουν από την επισταµένη και συνεχή υλοποίηση και
παρακολούθηση της έρευνας εκ µέρους του Μ.Φ.Ι. Η υποβολή της πλήρους έκθεσης
θα γίνει εντός δύο µηνών µετά την παραλαβή της 3ης έκθεσης από την αρµόδια
επιτροπή.
Σε περίπτωση διακοπής του προγράµµατος λόγω ανωτέρας βίας, το κόστος για το µη
εκτελεσθέν έργο θα επιστραφεί από πλευράς του ΜΦΙ.
Η καταβολή των πληρωµών γίνεται µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος, που θα
εκδίδεται στο όνοµα του ΜΦΙ µετά από προσκόµιση του σχετικού παραστατικού
(τιµολογίου επιχορήγησης).
Αν η σύµβαση καταγγελθεί αναιτίως κατά τη διάρκεια εκπόνησης µιας φάσης του
ερευνητικού προγράµµατος, η αρµόδια υπηρεσία θα αποτιµήσει την αµοιβή που
αντιστοιχεί στο τµήµα της φάσης που έχει ήδη εκπονηθεί.
Άρθρο 6: Χρηµατοδότηση της έρευνας– Πόροι του έργου
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Η συνολική δαπάνη της έρευνας ανέρχεται στο ύψος των εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ
(70.000,00€), βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας και ειδικότερα τον ΚΑΕ
9769.01.132, ειδικός φορέας 01072.
Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες ερευνητικές εργασίες
προκειµένου να εκτελεστεί η παρούσα προγραµµατική σύµβαση χωρίς οιαδήποτε
αύξηση και για οποιοδήποτε λόγο του ανωτέρου ποσού εκ µέρους του ΜΦΙ.
Άρθρο 7: Επιστηµονικοί υπεύθυνοι
Από την Περιφέρεια ορίζεται ως επιστηµονικός υπεύθυνος ο κος Απόστολος Τσιάµας,
ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας Γεωπονίας µε Α΄ βαθµό, προϊστάµενος της ∆/νσης
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ∆υτικής Αττικής ο οποίος θα συνεργάζεται µε το
ΜΦΙ για τα θέµατα της έρευνας.
Από το ΜΦΙ ορίζεται ως επιστηµονικός υπεύθυνος ο ∆ρ Αντώνιος Μιχαηλάκης.
Στο πρόγραµµα και κατά τη διενέργεια των πειραµάτων και των παρατηρήσεων και
των επεµβάσεων θα απασχολείται εργατικό προσωπικό, υπεργολάβοι, τεχνικοί και
παγιδοθέτες του Μ.Φ.Ι., οι οποίοι θα συνεπικουρούν το έργο υπό την καθοδήγηση
των υπεύθυνων.
Άρθρο 8: Επιτροπή παραλαβής των παραδοτέων
Για την παραλαβή
των παραδοτέων συγκροτείται όργανο µε την επωνυµία
«Επιτροπή παραλαβής των παραδοτέων», που αποτελείται από τρία (3) µέλη, και τα
οποία είναι:
 ∆ύο (2) υπάλληλοι της ∆/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής /Γενική
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής µε τους
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της αυτής Γενικής ∆/νσης.
 Έναν (1) υπάλληλο από την ∆/νση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής
Υγιεινής της Γενικής ∆/σης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας µε τον
αναπληρωτή του, υπάλληλο της αυτής Γενικής ∆/νσης.
Η επιτροπή παραλαβής των παραδοτέων ορίζεται αµέσως µετά την υπογραφή της
παρούσας από την Γενική ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής.
Αντικείµενο της Επιτροπής είναι :
• Η σύνταξη, σε συνεργασία µε τον επιστηµονικό υπεύθυνο της Περιφέρειας
Αττικής του άρθρου 7 της παρούσας, πρακτικού παραλαβής των παραδοτέωνεκθέσεων ενεργειών που ολοκληρώθηκαν στα αντίστοιχα χρονικά διαστήµατα
για την πληρωµή του ποσού της κάθε φάσης στο Μ.Φ.Ι.
•

Η σύνταξη, σε συνεργασία µε τον επιστηµονικό υπεύθυνο της Περιφέρειας
Αττικής του άρθρου 7 της παρούσας, οριστικού πρακτικού παραλαβής , µε την
ολοκλήρωση του έργου.
Η διαδικασία της τµηµατικής παραλαβής του ερευνητικού έργου ολοκληρώνεται
εντός ενός (1) µηνός από την παράδοση της κάθε παραδοτέας έκθεσης.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση της έρευνας σε όλο το διάστηµα εξέλιξής
της και είναι αρµόδια για την παραλαβή και πιστοποίηση όλων των παραδοτέων και
του ερευνητικού προγράµµατος συνολικά.
Άρθρο 9: Κυριότητα και δηµοσιεύσεις αποτελεσµάτων
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Η κυριότητα των αποτελεσµάτων και η δηµοσίευση εργασιών αποτελεί δικαίωµα των
δύο φορέων και των υπευθύνων αυτών. Τα πορίσµατα των εργασιών θα αποτελέσουν
πνευµατική ιδιοκτησία του ΜΦΙ και της Περιφέρειας. Η χρησιµοποίηση των στοιχείων
των µελετών σε επιστηµονικά άρθρα ή ανακοινώσεις – εισηγήσεις σε συνέδρια ή
αλλού, θα πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση κατόπιν συνεννόησης και σύµφωνης
γνώµης και των δύο µερών. Σε κάθε δηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων (δηµοσίευση,
ανακοίνωση κτλ) θα αναφέρεται /αναγράφεται η πρόταση : «Η συγκεκριµένη έρευνα
εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος «Ερευνητικό Πρόγραµµα για την
εκτίµηση των πληθυσµιακών διακυµάνσεων και την αξιολόγηση της
υγειονοµικής σηµασίας των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής» που
χρηµατοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής».
Άρθρο 10: Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης προγραµµατικής σύµβασης
Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύµβασης αυτής συγκροτείται όργανο µε την
επωνυµία «Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης προγραµµατικής σύµβασης », που
αποτελείται από πέντε (5) µέλη, και τα οποία είναι:
 ∆ύο (2) Περιφερειακοί Σύµβουλοι της Περιφέρειας Αττικής µε τους
αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από το Περιφερειακό Συµβούλιο.
 Έναν εκπρόσωπο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου µε τον
αναπληρωτή του.
 ∆ύο (2) υπάλληλοι της Γενικής ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής
της Περιφέρειας Αττικής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της αυτής
Γενικής ∆/νσης.
Η επιτροπή ορίζεται αµέσως µετά την υπογραφή της παρούσας.
Αντικείµενο της Επιτροπής είναι :
• Η παρακολούθηση της τήρησης 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
Η Επιτροπή παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
σε όλο το διάστηµα εξέλιξης της έρευνας και εισηγείται για την πληρωµή του ΜΦΙ.
Γενικά, η Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την ορθή πορεία εκτέλεσης του
αντικειµένου της παρούσας και παρεµβαίνει µε υποδείξεις της για την αντιµετώπιση
των εντοπιζόµενων προβληµάτων.
Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της ∆/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής
Πολιτικής µετά από πρόσκληση του προέδρου της.
Για τη λειτουργία, τη συγκρότηση και τις αποφάσεις της κοινής επιτροπής
παρακολούθησης εφαρµογή έχουν εκτός των άλλων και οι διατάξεις του κώδικα
διοικητικής διαδικασίας Ν2690/1999. που ρυθµίζουν τη λειτουργία των συλλογικών
οργάνων.
Άρθρο 11. Αντισυµβατική συµπεριφορά –ρήτρες
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, που θεωρούνται
όλοι σηµαντικοί, από οποιονδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στον έτερο
το δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο
χρόνο και σε περίπτωση αδυναµίας ή αµέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωµα
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να καταγγείλει τη σύµβαση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία αξιώνοντας κάθε
θετική ή αποθετική ζηµία.
Άρθρο 12: Λύση της σύµβασης
Η παρούσα σύµβαση δύναται να λύεται µονοµερώς σε περίπτωση αθέτησης των
όρων αυτής.
Ρητώς συµφωνείται µεταξύ των µερών, ότι προτού ασκήσουν το, κατά την
προηγούµενη παράγραφο παρεχόµενο σε αυτούς, δικαίωµα καταγγελίας, θα
υποχρεούνται να ειδοποιήσουν εγγράφως τον αντισυµβαλλόµενό τους, καλώντας τον
να άρει την παράβαση εντός τασσόµενης εύλογης προθεσµίας, µετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας, θα δικαιούνται να καταγγείλουν την σύµβαση.
Άρθρο 13. Τροποποίηση της σύµβασης
Όλοι οι όροι της σύµβασης είναι ουσιώδεις. Καµία τροποποίηση της σύµβασης δεν
γίνεται για το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Για τυχόν απαιτούµενη
τροποποίηση σε άλλα σηµεία της Προγραµµατικής Σύµβασης, εκτός των ανωτέρω,
απαιτείται εισήγηση της Κοινής επιτροπής παρακολούθησης, συµφωνία των
συµβαλλοµένων µερών και η υπογραφή σχετικού τροποποιητικού εγγράφου.
Άρθρο 14. Ακυρότητα όρων
Σε περίπτωση που όρος της παρούσας σύµβασης ή η εφαρµογή αυτού καταστεί
άκυρη ή ανίσχυρη, δεν θίγεται το κύρος των υπολοίπων διατάξεων της παρούσης
Σύµβασης.
Άρθρο 15: Εφαρµοστέο δίκαιο
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο για τυχόν διαφορές που
προκύψουν και αρµόδια θα είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια του τόπου συνάψεως της
σύµβασης (∆ικαστήρια Αθηνών).
Άρθρο 16. Ακροτελεύτιο
Η παρούσα σύµβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόµενό της,
υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία κάθε
συµβαλλόµενος θα λάβει δύο (2).

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Μ.Φ.Ι.

ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΡΟΥ

∆ρ. Κ. ΜΑΧΑΙΡΑ»

13

ΑΔΑ: 7ΣΠΩ7Λ7-ΙΚΛ
•

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, την Αντιπεριφερειάρχη κ.
Λάσκαρη – Κρασοπούλου Βασιλική ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά
της, την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Στεφανοπούλου Αναστασία και την Περιφερειακή
Σύµβουλο κ. Ροκοφύλλου Άννα ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της, την
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Μεθυµάκη Άννα.
Λευκό ως προς τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης
δήλωσαν οι
Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ. κ. Χρ. Αγγελονίδη, Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, Α.
Βασιλάκη, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ

14

