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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..24η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..14/11/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 719/2018.. 
                      

1ο Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ: «“Έγκριση: 

 α)Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην πρόσκληση του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020), με τίτλο: 
«Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίας» 
(ΑΤΤ068) και 
β) Σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμο Διονύσου και του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» για την υποβολή 
Αιτήματος Χρηματοδότησης στην πρόσκληση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020), με τίτλο: «Επέκταση – 
αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίας» (ΑΤΤ068)”. 
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 24ης/14-11-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..14η Νοεμβρίου 2018.. ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. ..38926/9-11-2018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..28.. ήτοι: 

               
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος. 
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
9.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
10.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

              
                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
2. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
3. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
4. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
5. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
7. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
8. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
9. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
10. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. 
Κόκκαλης Εμμανουήλ,  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης 
Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας κ. Πέππας Ευάγγελος . 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Καγιαλή Ελπίς, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Μπιτάκος Παναγιώτης, Αυγέρη-
Βούκλαρη Αικατερίνη, Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική (δικαιολογημένη 
απουσία), Υφαντής Ηλίας και  Κρητικός Αθανάσιος απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος,  Στασινοπούλου Αναστασία, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, 
Ζυγούνας Γεώργιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 

 Ο Δ.Σ. κ. Κριεμάδης Στέφανος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου  Ε.Η.Δ. 
θέματος. 

 
Αποχωρήσεις: 
 

 Η Δ.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ. 
θέματος. 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Παντέλογλου Τεύκρος και Γιαννουλάτος Σπυρίδων αποχώρησαν κατά τη 
διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος. 

 Οι Δ.Σ κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Μπέτσης Ανδρέας, Γκιζελή Αικατερίνη, Κοντάκης 
Κυριάκος, Κριεμάδης Στέφανος και  Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν  κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 13ου θέματος. 

 Οι Δ.Σ. κ.κ. Μπάσης Αναστάσιος, Λυρούδιας Ευάγγελος, Κοκμοτός Βασίλειος και 
Τσαγκαράκης Ευάγγελος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 38ου θέματος. 

 

11. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ.                 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

12.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
13.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
14.  ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
15.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
16.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
19.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
20.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
21.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
24.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
26.  ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
27.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
28.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
 

11. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γεροντογιάννη Ιωάννα υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Ο Δ.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος απείχε της ψηφοφορίας των Ε.Η.Δ. θεμάτων. 
 Το θέμα με α/α 9 αποσύρθηκε από την Η.Δ. 
 Το θέμα με α/α 38 συζητήθηκε πρώτο λόγω της παρουσίας κατοίκων στη συνεδρίαση. 
 Το θέμα με α/α 44 συζητήθηκε μετά το 38 λόγω της παρουσίας κατοίκων στη συνεδρίαση. 
 Τα θέματα με α/α 3- 8 συζητήθηκαν μετά το 44ο θέμα. 
 Τα θέματα  με α/α 13-28 συζητήθηκαν μετά το 8ο θέμα. 
 

..Αριθ. Απόφασης:719/2018.. 
 

 1ο  Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ: «“Έγκριση: 

α)Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην πρόσκληση του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020), με τίτλο: 
«Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίας» 
(ΑΤΤ068) και 
β) Σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμο Διονύσου και του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» για την 
υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης στην πρόσκληση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020), με τίτλο: «Επέκταση – 
αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίας» (ΑΤΤ068)”. 

 

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του  εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος  ζήτησε από το σώμα 
να ψηφίσει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα  του θέματος (Άρθρο 93 §6 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), 
65 § 5 και 67§ 7  του Ν. 3852/2010 του Ν. 3852/2010).  
Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος, λόγω ύπαρξης 
καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής πρότασης την Παρασκευή 16-11-18. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Ανθρώπινου 
Δυναμικού κ.  Δαρδαμάνη Βασίλειο να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Αντιδήμαρχος  κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος  είπε τα εξής: 
Έχοντας υπόψη :  

1. Tις διατάξεις των  άρθρων  65 «Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου» και 100 
«Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 

2. Την από 27-2-2018 πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για την υποβολή 
προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020, Άξονας 
Προτεραιότητας 10 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και 
Υποδομών Υγείας» με τίτλο : «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται 
κοινωνικές υπηρεσίας», όπως αυτή τροποποιήθηκε στις 31-5-2018 & στις 24-7-2018. 

3. Την  με αριθμό 92/2018 απόφαση του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ». 

4. Την με αρ. πρωτ. 1700/12-11-2018 μελέτη της υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ με τίτλο : «Προμήθεια 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Διονύσου» 

5. Το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης. 
  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
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1. Την έγκριση υποβολής πρότασης και αιτήματος χρηματοδότησης από το Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020), Άξονας 
Προτεραιότητας (10), σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΤΤ068. 

2. Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμο Διονύσου και του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» για την υποβολή 
Αιτήματος Χρηματοδότησης στην πρόσκληση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020), με τίτλο: «Επέκταση – αναβάθμιση 
υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίας» (ΑΤΤ068) όπως αυτή αναλυτικά 
παρουσιάζεται στο συνημμένο σχέδιο . 

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει κάθε έγγραφο/δικαιολογητικό που απαιτείται 
στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΤΤ068. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 100 και του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και  95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)(ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 
Α΄).  
 Την από 27-2-2018 πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής. 
 Την με αριθμό 92/2018 απόφαση του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ». 
 Την με αριθμό 1700/12-11-2018 μελέτη της υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ». 
 Το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 

 
Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   Κ Α Τ Α    Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

Με     ψήφους    30  Υπέρ   και   1  Κατά 
 
Μειοψηφούντος του Δ.Σ. κ. Παντέλογλου Τεύκρου για τους λόγους που ανέφεραν στην 
τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 
1) Εγκρίνει: 
Α)Την υποβολή πρότασης και αιτήματος χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020), Άξονας Προτεραιότητας (10), 
σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΤΤ068. 
Β)Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμο Διονύσου και του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» για την υποβολή 
Αιτήματος Χρηματοδότησης στην πρόσκληση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020), με τίτλο: «Επέκταση – αναβάθμιση 
υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίας» (ΑΤΤ068) όπως αυτή αναλυτικά 
παρουσιάζεται στο συνημμένο σχέδιο . 
 
2) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να υπογράψει κάθε έγγραφο/δικαιολογητικό που απαιτείται στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΤΤ068. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ  ΜΕΛΗ      

                                                                        ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
                                                                       ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
      ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                       ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
                                                                       ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                       ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                       ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
      ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                       ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                       ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

                                                                 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
                                                                  
                                                                  
                                                                  

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
 
Διανομή 
- Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η 
ΕΣΤΙΑ». 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 

 

Μεταξύ  

«Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» 

και  

« Δήμου  Διονύσου » 

 

για την Πράξη 

«Επέκταση – Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές 
υπηρεσίες του Διονύσου» 

 

 

 

[Αγ. Στέφανος, 14-11-2018]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«Επέκταση – Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές 
υπηρεσίες του Διονύσου» 

 

Στον Αγ. Στέφανο , σήμερα την 14-11-2018, μεταξύ των παρακάτω 

συμβαλλομένων : 

 

1. του  «Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»που εδρεύει στον Αγ. Στέφανο  επί της οδού Κοιμήσεως 

Θεοτόκου 26-28, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρό κ. Σταϊκο 

Θεόδωρο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος 

του Έργου & Φορέας Λειτουργίας»  

2. του Δήμου Διονύσου, που εδρεύει στον Αγ. Στέφανο επί της οδού Λ. 

Μαραθώνος, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχό κ. Ζαμάνη 

Διονύσιο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας 

«Φορέας Υλοποίησης» 

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις 

παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-

2010) και ειδικότερα το άρθρο 100  αυτού. 

2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ Α’ 147). 

3. Την Απόφαση υπ’ αριθμ…………. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

…….. για την υποβολή της σχετικής πρότασης. 
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4. Την Απόφαση υπ’ αριθμ ……… του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

……για την έγκριση των όρων της παρούσης και την εξουσιοδότηση του 

Δημάρχου κ. Ζαμάνη Διονύσιου για την υπογραφή της. 

5. Την Απόφαση υπ’ αριθμ. ……. του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η 

ΕΣΤΙΑ»για την έγκριση των όρων της παρούσης και την εξουσιοδότηση του 

Προέδρου κ. Σταϊκου Θεόδωρου για την υπογραφή της. 

6. Το Άρθρο 50 Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) σχετικά με τη 

Διοικητική και Επιχειρησιακή Ικανότητα Δικαιούχων 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 55944/ΕΥΘΥ 421/24.05.2018 [ΦΕΚ 2080/Β/07.06.2018] 

Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση της 

110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης 

«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 

και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων.» 

 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης 

«Επέκταση – Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του 

Διονύσου»», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο». 

 

Δεδομένου ότι: 
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 Σύμφωνα με την της πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής με κωδικό ΑΤΤ068, 

ΑΔΑ: 6ΩΖ07Λ7-ΑΟΛ και αριθμ. πρωτ. 619/27-02-2018, κάθε Δήμος θα υποβάλει 

μόνο μια πρόταση για το σύνολο των δομών που θέλει να αναβαθμίσει, 

επιλέγοντας παρεμβάσεις από τις κατηγορίες δράσεων της πρόσκλησης και 

στους φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες Δυνητικών Δικαιούχων, είναι και τα 

Νομικά Πρόσωπα καθώς και οι επιχειρήσεις των Δήμων 

 Ο Κύριος του Έργου & Φορέας Λειτουργίας, δεν καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας 

ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, 

 Ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και 

οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) 

για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, 

 Για την καλύτερη υλοποίηση του έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη 

προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο 

και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υποβολή 

πρότασης και την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες 

παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της 

Περιφέρειας Αττικής με κωδικό ΑΤΤ068, ΑΔΑ: 6ΩΖ07Λ7-ΑΟΛκαιαριθμ. πρωτ. 619/27-02-2018, όπως 

τροποποιήθηκε με τον ΑΔΑ: Ω3ΔΘ7Λ7-087 και αριθμ. πρωτ. 1600/ 30-05-2018.  
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Η δράση αφορά σε μία σειρά παρεμβάσεων επέκτασης – αναβάθμισης υποδομών, στις οποίες 

παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες πρόνοιας στην Περιφέρεια Αττικής. Η 

χρηματοδότηση της δράσης στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

κοινωνικής ένταξης και πρόνοιας, στην Περιφέρεια Αττικής.  

Απώτερο στόχο αποτελεί η ενίσχυση και ενδυνάμωση των υπηρεσιών και υποδομών κοινωνικής 

φροντίδας, με έμφαση στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού, μέσω της δυνατότητας 

χρηματοδότησης των ενδεικτικών κατηγοριών δράσεων της.  

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης ύψους 70.000 

ευρώ για την κάλυψη αναγκών στις ενδεικτικές κατηγορίες: 

I. Εργασίες βελτίωσης φυσικής προσβασιμότητας 

 Διαμόρφωση χώρων (χώροι υγιεινής, αποδυτήρια, κα) 

 Προσβασιμότητα ΑμΕΑ (διάδρομοι πρόσβασης, κα) 

 Επαύξηση βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 

II. Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών 

 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 Εξ’ αποστάσεως συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών – Σχεδιασμός/Υλοποίηση 

Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 

 Εξοπλισμός σειράς προτεραιότητας 

III. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία της δομής 

 Έπιπλα 

 Εξοπλισμός εστίασης (φούρνος, πάγκοι εργασίας, κα) 

 Εξοπλισμός αποθήκευσης (καταψύκτης, ψυγείο, κα) 

 Λοιπά ειδικά όργανα (σύστημα πυρασφάλειας, κλιματιστικά, κα) 

 Ηλεκτρολογικό Υλικό 

 Ιματισμός 

 Παιχνίδια εξωτερικού χώρου 
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 Παιχνίδια εσωτερικού χώρου – γωνιές απασχόλησης 

Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκλησης της Περιφέρειας Αττικής, κάθε Δήμος θα 

υποβάλει μόνο μια πρόταση για το σύνολο των δομών που θέλει να αναβαθμίσει, 

επιλέγοντας παρεμβάσεις από τις κατηγορίες δράσεων της πρόσκλησης και στους 

φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες Δυνητικών Δικαιούχων, είναι και τα Νομικά 

Πρόσωπα καθώς και οι επιχειρήσεις των Δήμων. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της 

παρούσας σύμβασης, οΦορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για 

λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως 

Δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 

Αττικής (Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής)  και να εκτελέσει τις παρακάτω 

ενέργειες (ενδεικτικά):  

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση μελετών και λήψη 

των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 

2. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ 

3. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. 

4. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην 

εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου. 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων 

και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα 

καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά 

προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην 

περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για 

λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για 

λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της 

Αναθέτουσας αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 

δικαιώματα: 

 

2.1. Ο Κύριος του Έργου & Φορέας Λειτουργίας αναλαμβάνει: 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα 

απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης 

στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

 Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό 

του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη ή την παραλαβή του 

Έργου. 

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες 

που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση 

του Τεχνικού Δελτίου Πράξης, Τεχνικού Δελτίου Υποέργου και όπου αλλού 

απαιτείται. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης καθώς και τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 5 της 

παρούσας.  

 Να προβαίνει στην υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο από κοινού με 

αυτόν με αυτόν και τον Κύριο του Έργου. 

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση 

σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την 

υλοποίηση του Έργου. 

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε 

αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε 

τρίτο φορέα. 

 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού 

και την προβολή του Έργου.  
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 Να ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης σε ό,τι αυτή ζητήσει. 

 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα 

και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα 

υλοποίησης του Έργου. 

 Να κοινοποιεί ανελλιπώς στον Κύριο του Έργου & Φορέα Λειτουργίας τις 

αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής (Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής) 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης καθώς και τον αναπληρωτή του, καθώς και τον γραμματέα της 

επιτροπής με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της 

παρούσας. 

 Να ενημερώνει την επιτροπή Παρακολούθησης σε ό,τι αυτή ζητήσει. 

 Να προβαίνει στην υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο από κοινού με 

αυτόν με αυτόν και τον Κύριο του Έργου. 

 Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού 

Δελτίου Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής (Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής) και στη 

σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.   

 Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. 

 Να διενεργεί τους διαγωνισμούς (με τις κατάλληλες για τον σκοπό 

επιτροπές), την αξιολόγηση των προσφορών και να υπογράφει τις σχετικές 

συμβάσεις, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας του. 
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 Να αιτείται προέγκρισης στην οικεία διαχειριστική αρχή όπου προβλέπεται 

σύμφωνα με το ΣΔΕ και τους όρους της απόφασης ένταξης. 

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει 

βάσει των σχετικών συμβάσεων. 

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου τις οποίες 

αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 

(Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής). 

 Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου και πάντως σύμφωνα με το 

σύστημα διαχείρισης ελέγχου έργων ΕΣΠΑ. 

 Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών 

του έργου και πάντως σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ελέγχου έργων 

ΕΣΠΑ. 

 Να ορίσει στελέχη τα οποία θα προβούν στην παραλαβή του έργου. 

 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε 

συνεργασία με τον Κύριο του Έργου. 

 Να ενημερώνει ανελλιπώς τον Κύριο του έργου για κάθε στάδιο εξέλιξης 

του έργου κοινοποιώντας του όλη την σχετική αλληλογραφία. 

 Να τηρεί φάκελο του έργου σε τουλάχιστον δύο (2) αντίγραφα, το ένα (1) 

αντίγραφο εκ των οποίων θα παραδίδεται στον κύριο του έργου. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής 

σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 69.863,70  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων (ανάλογα αν 

πρόκειται για έργο, μελέτη, προμήθεια, υπηρεσία) . 
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Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής (Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής), εφόσον 

τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης. 

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι 

τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από 

τον Κύριο του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 

και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου . 

Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με 

έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης 

της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο 

παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα 

τον Αγ. Στέφανο.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :  

 έναν (1) εκπρόσωπο του «Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ», ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της 

Επιτροπής, την κ. Ευθυμίου Ιουλία με αναπληρώτριά της, την κ. Σφαέλου 

Αικατερίνη 
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 έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Διονύσου, τον Δ.Σ. κ. Κωστάκη Δημήτριο 

με αναπληρωτή του την Δ.Σ. κ. Ντούντα – Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 

και  

 έναν (1) γραμματέα, την κ. Λάμαρη Πολυξένη από το «Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η 

ΕΣΤΙΑ με αναπληρώτριά της, την κ. Προβοτά Σπυριδούλα. 

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της 

πράξης στο Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη 

της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δύναται νε αντικαθίστανται μετά από 

απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου εκάστου συμβαλλόμενου και ενημέρωση των 

λοιπών συμβαλλόμενων μερών. 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της 

παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η 

διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς 

τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και 

ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη 

τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση 

του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της 

παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 

πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται 

τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται 

υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει 

εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό 

προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον 
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ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να 

αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών 

επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν 

έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της 

Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα 

οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που 

προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε 

μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να 

καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει 

ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της 

σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται 

σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα 

τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε 

κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους 

συμβαλλόμενους φορείς.  

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 

Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της 

καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο 
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μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή 

αποθετική ζημία του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση 

των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις 

ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου 

έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της 

μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται 

από τα αρμόδια Δικαστήρια του Δήμου Διονύσου.  
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 

γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την 

προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που 

προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή 

από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που 

δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, 

σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται και 

μονογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και 

το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 

Αττικής (Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής) 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ    Για το Δήμο Διονύσου 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» 
 
 
Ο Πρόεδρος               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
Σταϊκος Θεόδωρος         Ζαμάνης Διονύσιος 
 
 


