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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 23 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.8687/19.4.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου,
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ένα
είναι παρόντα είκοσι τέσσερα, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Παπαδόπουλος
Κων/νος, 6. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Σερέτη Χριστίνα, 8. Καλαρρύτης Χρήστος, 9. Γιαννόπουλος
Θεμιστοκλής, 10. Δημητρόπουλος Άγγελος, 11. Καλούδης Κων/νος, 12. Μπασούρης Μαρίνος, 13. Κουρή
Μαρία, 14. Γρηγορέας Ιωάννης, 15. Καπίρη Ελένη, 16. Κοκοτίνης Χρήστος, 17. Καλαντίδης Δημήτριος, 18.
Ασβεστάς Δημήτριος, 19. Αντύπας Γεώργιος, 20. Δουβή Αγγελική, 21. Τσατσούλη Αναστασία, 22.
Χιωτέλης Ιωάννης, 23. Κουρής Μιχαήλ, 24. Αντζινάς Ιωάννης, ότι οι κ.κ. 1. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 2.
Ζαννιά Ευφημία, 3. Κούρτης Ανδρέας, 4. Νικηφόρος Ιωάννης, 5. Γεωργίου Δημήτριος, 6. Αναγνώστου
Ιωάννης, 7. Αγαδάκος Γεώργιος, 8. Ευσταθίου Αναστάσιος, 9. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 10. Πούλος
Ιωάννης, 11. Πίκουλα Αργυρώ, 12. Σόφης Γεώργιος, 13. Σεφτελής Κων/νος, 14. Χωματά Αικατερίνη, 15.
Χατζηδάκης Γεώργιος, 16. Βιδάλης Παναγιώτης, 17. Παναγιώταρης Αναστάσιος, δεν προσήλθε αν και
προσκλήθηκε νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι κ.κ. Αναστόπουλος Δημήτριος, Γενικός
Γραμματέας του Δήμου, Μανταδάκης Κων/νος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, Παπαγεωργίου Κίμωνας,
Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου, Κοντονίκας Αλέξανδρος, Πρόεδρος ΠΑΟΔΗΛ, Καραγιαννίδου
Μητροδώρα, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 185/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης: Επέκταση - Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες
παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες στο Δήμο Ηλιούπολης», με MIS 5030936 και ορισμός εκπροσώπων στην
κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δουβή, Κουρής, Αντζινάς)
Ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου, κ. Παπαγεωργίου, που εισηγήθηκε το 24ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.8135/2019 έγγραφο
της Αντιδημάρχου, κ. Σερέτη, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως εισάγετε το παρόν για συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την αποδοχή
των όρων της απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»” με MIS 5030936 και τον ορισμό
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εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη:
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΤΟ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»”
Για το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με την (α) σχετική απόφαση της Περιφέρειας Αττικής εντάχθηκε η Πράξη «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» με
Κωδικό ΟΠΣ 5030936 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με συνολική επιλέξιμη δημόσια
δαπάνη 74.023,80 ευρώ. Η πράξη θα υλοποιηθεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης που υπογράφεται από το
ΚΑΦΑΔΗΛ ως Κύριος του Έργου και Φορέας λειτουργίας και τον Δήμο ως φορέας Υλοποίησης. Το σχέδιο της
προγραμματικής έχει εγκριθεί με το (β) σχετικό κατά την φάση προετοιμασίας της πρότασης.

Για την

παρακολούθηση εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του
ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» και
απαιτείται από το Δήμο ο ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους καθώς και γραμματέα με
αναπληρωτή.
Παρακαλούμε, μετά τα ανωτέρω όπως ληφθεί απόφαση :
Για την αποδοχή των όρων της με Α.Π. 928/20-03-2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ
Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»” με MIS 5030936 .
Για τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου (Φορέας Υλοποίησης) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής σύμβασης με τους κάτωθι υπάλληλους:
την κα Γιαννακοπούλου Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικού, ως Τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την κα Νίκου
Βασιλική , ΠΕ Διοικητικού.
την κα Κουμπάτη Ελισσάβετ, ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού ως Τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την κα
Καρατζίκα Αγγελική , ΔΕ Διοικητικού.
Και γραμματέα της επιτροπής

την κ. Αλεξίου Αγγελική, ΔΕ Διοικητικού, με αναπληρώτρια την κα

Παναγιωτοπούλου Βασιλική, ΔΕ Διοικητικού.
Την έγκριση του τελικού κειμένου της προγραμματικής σύμβασης
Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και κάθε σχετικού εγγράφου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006,
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Την αποδοχή των όρων της με Α.Π. 928/20-03-2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ
Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» με MIS 5030936.
2. Ορίζει εκπροσώπων του Δήμου (Φορέας Υλοποίησης) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής σύμβασης τους κάτωθι υπάλληλους:


Γιαννακοπούλου Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Νίκου
Βασιλική, ΠΕ Διοικητικού
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Κουμπάτη Ελισσάβετ, ΤΕ17 Διοικητικού - Λογιστικού ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την
Καρατζίκα Αγγελική, ΔΕ Διοικητικού



Αλεξίου Αγγελική, ΔΕ Διοικητικού, ως γραμματέα της επιτροπής, με αναπληρώτρια την
Παναγιωτοπούλου Βασιλική, ΔΕ Διοικητικού

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο, για την υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης και κάθε σχετικού εγγράφου
4. Εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση, η οποία έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
Μεταξύ
«Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ,ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ)- ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ»
και
« ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
για την Πράξη 1
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΝΩΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

[ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ , χχ-χχ 2019]

1

Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα (τεχνικά έργα
ή/και μελέτες ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο σύνολό τους το
αντικείμενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.
3
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 2
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΝΩΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
Στην Ηλιούπολη , σήμερα την ……………(ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
1. του

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ,ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

(Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ)- ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», που εδρεύει στην Ηλιούπολη επί της οδού ΣΟΦΟΚΛΗ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ , όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο ΔΣ

κ..

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΛΟΥΔΗ και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του
Έργου & Φορέας Λειτουργίας»
2. του Δήμου Ηλιούπολης

που εδρεύει στην Ηλιούπολη επί της οδού ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ &

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟ, 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 85/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για την υποβολή της σχετικής
πρότασης.
4. Την Απόφαση υπ’αριθμ 304/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης για την έγκριση
των όρων της παρούσης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ για την
υπογραφή της.
5. Την

Απόφαση

υπ’αριθμ.

121/2018

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

του

ΝΠΔΔ

«ΚΕΝΤΡΟ

ΑΓΩΓΗΣ,ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ)- ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕΝΤΑΡΗΣ

για την έγκριση των όρων της παρούσης και την εξουσιοδότηση του Προέδρου κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΟΥΔΗ για την υπογραφή της.
6. Την με Α.Π . 928 /20-3-2019 (ΑΔΑ: ΨΥ847Λ7-Π57) Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ
Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» » με Κωδικό ΟΠΣ 5030936.
7. Το Άρθρο 50 Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) σχετικά με τη Διοικητική και Επιχειρησιακή
Ικανότητα Δικαιούχων.
8. 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
2

Το σχέδιο χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ένας φορέας «κύριος έργου» αναθέτει σε άλλο φορέα (φορέα
υλοποίησης – δικαιούχο) την υλοποίηση αντ’ αυτού συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Kατά περίπτωση δύναται, κατά
την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα άρθρα
4
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Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 2020» προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης « ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ
ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ », η οποία θα
αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
(Αναφέρονται περιληπτικά στοιχεία που αφορούν στο Έργο, όπως ο σκοπός και το περιεχόμενό του, η
αναγκαιότητα υλοποίησής του, ο χαρακτήρας του κ.λ.π. )
Το Εργο αφορά στην Επέκταση και Αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου Ηλιούπολης στις οποίες παρέχονται
κοινωνικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα σε Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς σταθμούς (σε πέντε Παραρτήματα
Αγωγής) και στα τρία τμήματα Αλληλεγγύης και Φροντίδας (πρώην ΚΑΠΗ) που λειτουργούν από το Νομικό
Πρόσωπο ΚΑΦΑΔΗΛ του Δήμου Ηλιούπολης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
κοινωνικής ένταξης και πρόνοιας προς τους κατοίκους του Δήμου της Περιφέρειας Αττικής μέσω της
προμήθειας ειδικού εξοπλισμού όπως έπιπλα, είδη ιματισμού, είδη εστίασης, παιδαγωγικού υλικού και μέσων,
ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
Δεδομένου ότι:


Ο Κύριος του Έργου & Φορέας Λειτουργίας, δεν καλύπτει 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,
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 Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της
Πράξης « ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΝΩΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας
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) 3:
1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ
4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων
Συμβάσεων.
6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του
Έργου, δεδομένου του ότι οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.
3

Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου
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7. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
8. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
9. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε
βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
10. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική
παραλαβή) .
11. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική
τεκμηρίωση.
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
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 προβαίνει στην υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο από κοινού με αυτόν και τον Δικαιούχο –
Φορέα Υλοποίησης.



Να πραγματοποιεί την κατανομή της πίστωσης της πράξης, να ορίσει υπόλογο, να λαμβάνει τα
παραστατικά του αναδόχου ως κύριος του έργου και να διενεργεί τις πληρωμές προς τον ανάδοχο. 4



Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης καθώς και τον
αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.



Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές
διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου 5, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.



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.



4
5

Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

Τα τιμολόγια και τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται στο όνομα του κυρίου του έργου.
Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.
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Να ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης σε ό,τι αυτή ζητήσει.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:


Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.



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 τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 –
2020, όπως ισχύουν.



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.



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 6 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.

6

Τα τιμολόγια θα πρέπει να απευθύνονται στον Κύριο του Έργου, πλην της εξαιρετικής περίπτωσης, που δεν
απαιτείται μεταβίβαση παγίων και είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του Έργου.
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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.

Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την εξόφληση των
παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του Έργου 7.

ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο
ποσό των 74.023,80 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και
απροβλέπτων (ανάλογα αν πρόκειται για έργο, μελέτη, προμήθεια, υπηρεσία) και αφορά σε ένα υποέργο:
Υποέργο 1: Επέκταση - Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δ.
Ηλιούπολης.
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 και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο
του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της
που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
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 την Ηλιούπολη.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από 8 :


έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον
αναπληρωτή του



έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και



ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από …..(από το φορέα λειτουργίας, εάν είναι διαφορετικός από τον κύριο
του έργου), με τον αναπληρωτή του.



7

11

έναν (1) γραμματέα από τον Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του.

Η πρόβλεψη αυτή μπορεί να παραλειφθεί στην περίπτωση που η διαδικασία παράδοσης του έργου από τον Φορέα
Υλοποίησης στον Κύριου του Έργου δεν περιλαμβάνει και μεταφορά παγίων (π.χ. οδικά έργα).
Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών
8
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Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 20142020», 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 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 μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική
ζημία του.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

9
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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 Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

9

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των
συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:
Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες
του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του
Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο
Φορέα Υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την
υλοποίηση του Έργου. Αν εκχωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα
του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα
Υλοποίησης.
11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από
το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της
παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης
του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα
επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του
Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και
συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής,
ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε
γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
9

Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.
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ΑΡΘΡΟ 12
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. ΚΑΦΑΔΗΛ

ΓΙΑ ΤΟN ΔΗΜΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κ. ΚΑΛΟΥΔΗΣ

Β. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
1.1 τίτλος υποέργου 1: Επέκταση - Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται
κοινωνικές υπηρεσίες στο Δ. Ηλιούπολης.
2. Κύριος του Έργου ( ΝΠΔΔ ή Ν.Π.Ι.Δ.) : «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ,ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ)- ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ »
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης – Δήμος) : ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
4. Φορέας λειτουργίας (ΝΠΔΔ ή Ν.Π.Ι.Δ.) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ,ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ)- ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ»
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης 10 :
Η πρόταση αφορά στην Επέκταση και Αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου Ηλιούπολης στις οποίες
παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα σε Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς σταθμούς (σε πέντε
Παραρτήματα Αγωγής) και στα τρία τμήματα Αλληλεγγύης και Φροντίδας (πρώην ΚΑΠΗ) που λειτουργούν
από το Νομικό Πρόσωπο ΚΑΦΑΔΗΛ του Δήμου Ηλιούπολης. Οι εν λόγω παιδικοί σταθμοί λειτουργούν σε
δημοτικά κτίρια ενώ τα δύο από τα τρία τμήματα Αλληλεγγύης και Φροντίδας (πρώην ΚΑΠΗ) σε
ενοικιαζόμενους χώρους. Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τα ακόλουθα.
• Για τη βελτίωση της λειτουργίας πέντε ιδιόκτητων Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών την προμήθεια
απαραίτητου ειδικού εξοπλισμού. Ο ειδικός εξοπλισμός περιλαμβάνει έπιπλα (αλλαξιέρες, καθίσματα κλπ),
ιματισμό

(πετσέτες,

σεντόνια,

κουβέρτες

πικέ

κ.α.),

εξοπλισμό

εστίασης

και

αποθήκευσης

(ψυγειοκαταψύκτης, επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων κ.α.) καθώς και εξοπλισμό κουζίνας (όπως ποτήρια,
επιφάνειες κοπής, μαχαίρια κλπ). Ακόμα για την αναβάθμιση παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών σκοπών των
δομών προβλέπεται η ανανέωση των παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων με νέα που υποστηρίζουν
σύγχρονες εκπαιδευτικές διαδικασίες (νέα παιχνίδια, βιβλία διδασκαλίας, οπτικοακουστικά μέσα κλπ).
• Για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των τριών τμημάτων Αλληλεγγύης και Φροντίδας τους
προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εξοπλισμού τους με ηλεκτρικές συσκευές όπως κλιματιστικά μηχανήματα
κλπ.
• Για τον εκσυγχρονισμό της Διοικητικής λειτουργίας του συνόλου των προαναφερόμενων Κοινωνικών
Δομών καθώς και της γραμματείας υποδοχής και διαχείρισης των ηλεκτρονικών αιτημάτων εγγραφής για
τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς και τα Τμήματα Αλληλεγγύης και Φροντίδας (ΚΑΠΗ) με
στόχο πάντα την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των χρηστών τους προβλέπεται η
ενίσχυση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού τους με πολυμηχανήματα, οθόνες, φωτοτυπικά, φορητούς
υπολογιστές κ.α.. Αναλυτική περιγραφή γίνεται στην σχετική μελέτη που συνοδεύει την πράξη.
Σύμφωνα με το υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο της πρότασης οι δείκτες εκροών εκτιμώνται σε :
ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

CO35

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών
παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

340

10

Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει
οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών
12
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T3305

Δυναμικότητα άλλων

1262

κοινωνικών υποδομών Αριθμός

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης
Υποδομές του Ν.Π. ΚΑΦΑΔΗΛ στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες στο Δ. Ηλιούπολης.

7. Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός υποέργου 1

74.023,80 ευρώ.

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης

74.023,80 ευρώ.

8.Διάρκεια υλοποίησης
Διάρκεια σε μήνες
υποέργο 1

9 μήνες

Σύνολο Πράξης

9 μήνες

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 185/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Χ.Σερέτη, Ε.Ψυρρόπουλος,
Χ.Καλαρρύτης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 25.4.2019

Μ.Μπασούρης, Μ.Κουρή, Ι.Γρηγορέας, Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Καλαντίδης, Φ.Χρυσουλάκης, Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας,
Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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