
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ 

(ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ, ΣΚΝΙΠΕΣ, ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΙ). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 

ΕΝΤΟΜΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

  

1. «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής περιοχές του φυσικού, 

περιαστικού, αγροτικού συστήματος των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, 

Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την τριετία 2018-2019-2020» 

2. «Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης - πληροφόρησης φορέων και πολιτών με 

πεδίο εφαρμογής τις Περιφερειακές Ενότητες και τους Δήμους της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου» για την τριετία 2018-2019-2020



Στόχος/ Σκοπός προγράμματος :Η προστασία της Δημόσιας Υγείας με ελαχιστοποίηση των 

πιθανοτήτων μετάδοσης μολυσματικής νόσου και δευτερογενώς η μείωση της όχλησης.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός. 

o Επιλογή και Κατάρτιση προσωπικού. 

o Παρακολούθηση Προνυμφών. 

o Οριοθέτηση Επιφανειών για ψεκασμό.

o Διενέργεια εφαρμογών προνυμφοκτονίας από εδάφους

o Διενέργεια εφαρμογών υπολειμματικής  ακμαιοκτονίας (LV) 

από εδάφους

o Διενέργεια εφαρμογών  ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου 

(ULV) από εδάφους

o Διενέργεια εφαρμογών προνυμφοκτονίας από αέρος. 

o Διενέργεια εφαρμογών ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου 
(ULV) από αέρος.

o Έλεγχος Αποτελεσματικότητας εφαρμογών.

o Παρακολούθηση διακύμανσης ακμαίων κουνουπιών

o Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης του Ίου του Δυτικού 
Νείλου

o  Έλεγχος σημειακών εστιών ανάπτυξης προνυμφών και 
διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο αστικό σύστημα 
οικισμών της Περιφέρειας Πελοποννήσου (door-to door)

o Δημιουργία Δομής ελέγχου-παρακολούθησης των 
προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών των Δήμων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου



Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης - πληροφόρησης φορέων και πολιτών με πεδίο 
εφαρμογής τις Περιφερειακές Ενότητες και τους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» για την 

τριετία 2018-2019-2020

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης του προγράμματος ενδεικτικά περιλαμβάνουν :

 Ομιλίες σε πάσης φύσεως φορείς όπως σχολεία, συλλόγους κλπ.

 Συνέδρια και Ημερίδες στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 Δημιουργία μικρής διάρκειας βίντεο για προβολή στα κρατικά και τοπικά ηλεκτρονικά και διαδικτυακά ΜΜΕ.

  Σχεδιασμός - έκδοση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στους φορείς και πολίτες των περιοχών όπου εφαρμόζεται το έργο της καταπολέμησης 

τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο καταπολέμησης των κουνουπιών, τις εν δυνάμει εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών καθώς 

και συμβουλές σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους ο καθένας, μπορεί να συμβάλει ώστε να μειωθούν οι εστίες που παράγουν κουνούπια σε 

ιδιωτικούς χώρους (οικίες, αυλές, επαγγελματικούς χώρους, κολυμβητικές δεξαμενές οικιών και ξενοδοχείων κλπ)

 Ενημέρωση φορέων και πολιτών για τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια πάσης φύσεως ψεκασμών

 Η σύνταξη δελτίων τύπου και η λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών εξυπηρέτησης κοινού.

 Η σύσφιξη των σχέσεων της Περιφέρειας με άλλους  φορείς τους οποίους αφορούν τα ανωτέρω Προγράμματα, όπως ενδεικτικά φορείς διαχείρισης 

υγροτόπων και επιστημονικούς συλλόγους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

 Κάθε άλλη δράση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – πληροφόρησης φορέων και πολιτών που θα θεωρηθεί αναγκαία κατά τη διάρκεια του 

Προγράμματος.



ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• Έργο Κοινής Επιτροπής:

 Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της 

προγραμματικής σύμβασης.

 Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του 

αντικειμένου αυτής.

 Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων 

μερών, σχετικής με την  ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο 

εφαρμογής της παρούσας σύμβασης.

  Η πιστοποίηση της προόδου εργασιών των 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι& ΙΙ» και η λήψη απόφασης ως προς 

την εκταμίευση προς τον φορέα υλοποίησης των 

συμφωνημένων ποσών. 

• ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

• Έργο Επιστημονικής Επιτροπής:

o Παρακολούθηση της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου των 

Προγραμμάτων και  παροχή στοιχείων για την εκτέλεσή του, 

με ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια αποτελεσματικής 

κάλυψης των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής και των 

αντίστοιχων τοπικών αναγκών και κινδύνων. 

o παροχή οδηγιών στο φορέα υλοποίησης σχετικά με την 

εκτέλεση του Προγράμματος.

o Ο Έλεγχος του φορέα υλοποίησης και των τρίτων συνεργατών 

που θα επιλέξει σχετικά με το φυσικό αντικείμενο του έργου 

με αυτοψίες, τακτικές και έκτακτες, στο πεδίο εφαρμογής του  

 με τη χρήση μεθόδων που προβλέπονται και τη χρήση 

εργαλείων καταγραφής και ηλεκτρονικής παρακολούθησης 

των ενεργειών του φορέα υλοποίησης σε όλα τα στάδια του 

έργου.



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-  ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΕ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ , ΑΡΚΑΔΙΑΣ , ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ , ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5.233.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

                                          

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2018-2019-2020

 

 

   

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

  ΠΟΣΟ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΦΠΑ 24%)

ΠΟΣΟ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

ΠΟΣΟ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΦΠΑ 24%)

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ι» 4.850.000,00 € 1.500,00 € 4.851.500,00

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΙ» 380.000,00€ 1.500,00 € 381.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.230.000,00 3.000,00 5.233.000,00



ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

• Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
αναλαμβάνει:

 Να διαθέσει το ποσό για το οποίο έχει δεσμευτεί.  

 Να διευκολύνει το έργο των φορέων, αναδόχων κλπ, οι 
οποίοι θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της σύμβασης, όπως ενδεικτικά με 
συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και 
πληροφοριών, την πραγματοποίηση των αναγκαίων 
συνεργασιών κλπ.

 Να συνεισφέρει το επιστημονικό και στελεχιακό δυναμικό 
της για να συνδράμει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση 
του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης με ιδιαίτερη 
έμφαση στην προσπάθεια αποτελεσματικής κάλυψης των 
ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής και των αντίστοιχων 
τοπικών αναγκών και κινδύνων Να υποβοηθήσει 
Διοικητικά και Επιστημονικά σε οτιδήποτε απαιτηθεί για 
την άρτια και ορθολογική υλοποίηση  του Προγράμματος.

 Να συμβάλει οικονομικά σε περίπτωση επέκτασης του 
φυσικού αντικειμένου της σύμβασης στην αύξηση του 
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας σύμβασης. 

• Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, 

αναλαμβάνει:

• Την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης πάντοτε με γνώμονα την 

προστασία του υπέρτερου αγαθού της δημόσιας υγείας, που αποτελεί 

θεμελιώδη σκοπό της παρούσας σύμβασης.

• Να διαθέσει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό, να προβεί στις 

αναγκαίες προμήθειες και να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες – 

εξειδικευμένες εταιρείες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα στην 

υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

• Να διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο την μετακίνηση των μελών της 

επιστημονικής επιτροπής (διάθεση οχημάτων και εφοδιασμός οχημάτων 

με καύσιμα).

• Να υποβοηθήσει το έργο της Επιτροπής διαθέτοντας τον κατάλληλο 

εξοπλισμό, που θα απαιτηθεί, για τις ενέργειες που απαιτεί το φυσικό 

αντικείμενο του έργου.

• Την διαχείριση, διοίκηση της προγραμματικής σύμβαση
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