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Στόχος / Σκοπός προγράμματος:

• Η περιστολή του παράγοντα όχλησης,

• Η προφύλαξη του πληθυσμού από τον κίνδυνο ασθενειών των οποίων φορείς είναι τα 

κουνούπια (Ελονοσία, ιός Δυτικού Νείλου)

• Η διασφάλιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου

• Η ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων που θα διατεθούν τα επόμενα έτη.



ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.   Ενημέρωση για τον τρόπο μετάδοσης της ελονοσίας, τα συμπτώματα τη θεραπεία με πραγματοποίηση επισκέψεων σε 

οικίες/καταλύματα των μεταναστών.

2. Συνέχιση της ενεργητικής αναζήτησης κρουσμάτων ελονοσίας σε μετανάστες και της θερμομέτρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα

3. Συνέχιση της χορήγησης προληπτικού σχήματος ανθελονοσιακής αγωγής στους μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία χώρες 

που διαβιούν ή/και εργάζονται στο Δήμο Ευρώτα Λακωνίας

4. Συνέχιση της τοποθέτησης κουνουπιέρων εμποτισμένων με εντομοκτόνο

5.  Επιχειρησιακός σχεδιασμός

6   Επιλογή και Κατάρτιση προσωπικού

7. Πραγματοποίηση σε κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα ελονοσίας διερεύνηση της εστίας όσο πιο γρήγορα δύναται, με την ενεργητική 

αναζήτηση άλλων κρουσμάτων ελονοσίας στο περιβάλλον του κρούσματος.

8. Ανάλυση δειγμάτων και αναλύσεις δειγματοληψιών για την υπολειμματικότητα ΙRS σε καταλύματα μεταναστών



ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• Έργο Κοινής Επιτροπής:

• Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής 
σύμβασης.

• Η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής.

• Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, 
σχετικής με την  ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής.

• Αποφασίζει για την πορεία των εκταμιεύσεων προς το φορέα 
υλοποίησης με πιστοποιήσεις της προόδου εργασιών του 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ».

• Αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης των αντικειμένων της σύμβασης, ανάλογα με την 
πορεία υλοποίησης.

• Εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της 
χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με 
τους όρους αυτής καθώς και των πόρων που θα απαιτηθούν σε 
περίπτωση επέκτασης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης .

• ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

• Έργο Επιστημονικής Επιτροπής:

• Να συγκροτήσει- όπου απαιτηθεί- υποομάδες, αποτελούμενες από 

υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων παρέμβασης 

οι οποίες θα παρακολουθούν την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου 

του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» και θα παρέχουν στοιχεία για την εκτέλεση του.

• Η παροχή οδηγιών στο φορέα υλοποίησης σχετικά με την εκτέλεση του 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»

• Ο Έλεγχος του φορέα υλοποίησης και των συνεργατών που θα επιλέξει 

σχετικά με το φυσικό αντικείμενο του έργου με αυτοψίες τακτικές και 

έκτακτες στο πεδίο εφαρμογής του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ».

• Η σύνταξη και διάθεση εκθέσεων για το φυσικό αντικείμενο του 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ προς το φορέα υλοποίησης για το διάστημα εκτέλεσης 

του έργου καθώς και τελική απολογιστική έκθεση.



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 50.000€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 
23%        

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ                                                  

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% ΦΠΑ 23% ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% ΦΠΑ 23%
 

40.243,90€  9.256,10€  406,50€ 93,50€
 



ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

• Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
αναλαμβάνει:

• Να διαθέσει το ποσό για το οποίο έχει δεσμευτεί.

• Να διευκολύνει το έργο των εμπλεκομένων που θα απασχοληθούν για την 

υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, όπως συγκέντρωση των απαραίτητων 

στοιχείων και πληροφοριών, την πραγματοποίηση των αναγκαίων συνεργασιών 

κ.λ.π.

• Να συνεισφέρει το επιστημονικό και στελεχιακό δυναμικό της για να συνδράμουν 

στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου, καθώς και τους επιστήμονες που θα 

στελεχώσουν την επιστημονική επιτροπή.

• Να διαθέσει προσωπικό του κλάδου ΔΕ Οδηγών και κατάλληλα υπηρεσιακά οχήματα 

για την μετακίνηση των μελών της Επιστημονικής Ομάδας Παρακολούθησης.

• 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.

• Να διαθέτει 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 (εφοδιασμός οχημάτων που διαθέτει η Περιφέρεια με καύσιμα, να αποζημιώνει 

τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής για τις εκτός έδρας μετακινήσεις σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία).

• Να παρέχει, οποιαδήποτε σχετική με το έργο ενημέρωση ή πληροφορία ζητείται από την 

Κοινή Επιτροπή και την Επιστημονική Ομάδα Παρακολούθησης, προφορικά ή γραπτά, 

κατά την διαδικασία διενέργειας ελέγχων και συζητήσεων για την πορεία του 

Προγράμματος.

• Αναλαμβάνει να υποβοηθήσει το έργο της Επιστημονικής Ομάδας διαθέτοντας τον 

κατάλληλο εξοπλισμό που θα απαιτηθεί για τις ενέργειες ελέγχου που θα απαιτήσει η 

Επιστημονική Ομάδα Παρακολούθησης.

• Την διαχείριση, διοίκηση της προγραμματικής σύμβασης. 
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