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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 22/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 358/2012
«Πεξί εγθξίζεωο ηωλ όξωλ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ηεο
ΑΜΚΔ Γηάζηαζε Κνηλωληθή Δπηρείξεζε Αζηηθή Δηαηξεία θαη ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο ηωλ
ΟΣΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ Α.Δ. γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Γεκηνπξγία Θέζεωλ Απαζρόιεζεο
ζε Σνπηθό Δπίπεδν Μέζω πξνγξακκάηωλ Κνηλωθεινύο Υαξαθηήξα ζηελ Πεξηθέξεηα
Πεινπνλλήζνπ», νξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλαπιεξωηή θαη εμνπζηνδόηεζε
Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο».

Πηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο είθνζη κία (21) ηνπ κελφο Λνεκβξίνπ 2012, εκέξα ηεο
εβδνκάδνο Ρεηάξηε θαη ψξα 17,30, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε
ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Κνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 22/16-11-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, ε
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνχινο Ππχξνο
Ξξφεδξνο Γ.Π. 1.
Ιχξαο Σαξάιακπνο
2.
Ρζάθνο Ξέηξνο
Αληηπξφεδξνο Γ.Π. 2.
Καξνχζεο Σαξάιακπνο
3.
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο Γξακκαηέαο Γ.Π. 3.
Κηραιφπνπινο Κηραήι
4.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Αληηδήκαξρνο
4.
Θξππσηφο Ξαλαγηψηεο
5.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
6.
Θνπηζνληθνιήο Σαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Ξεηξάθεο Σξήζηνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξ. Αληηδήκαξρνο
9.
Πνπξιάο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Αιεηθέξε Ξαλαγηψηα
11. Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
12. Θαινγεξίλεο Ζιίαο
13. Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο
14. Πηαζάθεο Ξαλαγηψηεο
15. Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
16. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
17. Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηψηεο
18. Ξαπαδάθεο Γεψξγηνο
19. Σαξακήο Αληψληνο
20. Σξηζηάθνο Πηαχξνο
21. Ρζάθνο Θσλ/λνο
22. Κέληεο Γεψξγηνο
23. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ Ππλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε.
Απφ ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Θ.
Κνιάσλ, Πσηήξαιεο Σξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Τπρνγπηφο Ησάλλεο Ρ.Θ. Αγγειψλαο, Ρδάθαο
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Γεψξγηνο Ρ.Θ. Διαίαο, Ρδεξεθφο Αλάξγπξνο Ρ.Θ. Θάησ Θαζηαληάο, Οακάθεο Θσλ/λνο Ρ.Θ.
Θνπιεληίσλ, Πθαξκνχηζνο Ξαλαγηψηεο Ρ.Θ. Κεηακφξθσζεο, Σνπζάθνο Γεκήηξηνο Ρ.Θ.
Κνλεκβαζίαο, Σξηζηνθνξάθεο Ξαλαγηψηεο Ρ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνχλεο Κηραήι Ρ.Θ. Ξαθίσλ.
Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Ξαπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Ηαηξφπνπινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ςεθνθνξίαο ηνπ 14νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Καζηνξφπνπινο θαη κεηά ηε ζπδήηεζε 19νπ
ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Σαξακήο.
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην δέθαην πέκπην (15ν) ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηελ αληηδήκαξρν θα Ξξηθηάθε-Σαηδεγξεγνξίνπ Ξαλαγηψηα,
ε νπνία είπε ηα εμήο:
Πηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν
κέζσ πξνγξακκάησλ Θνηλσθεινχο Σαξαθηήξα, ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ»-Ξεξηθεξεηαθή
Δλφηεηα Ιαθσλίαο – Γήκνο Κνλεκβαζίαο, ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ζα
πξέπεη λα απνδερζνχκε ηνπο φξνπο ηεο πινπνίεζεο, νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε
ζπλεκκέλε Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε κε ζπκβαιιφκελνπο ην Γήκν Κνλεκβαζίαο, ηνλ Γηθαηνχρν
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηε «ΓΗΑΠΡΑΠΖ» ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΑΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ θαη ην
Ππκπξάηηνληα Φνξέα ηελ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν.Ρ.Α. «ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ Α.Δ.»
θαη λα εμνπζηνδνηήζνπκε ην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο,
θαζψο θαη θάζε άιινπ αλαγθαίνπ εγγξάθνπ ζρεηηθφ κε ην ελ εμειίμεη Ξξφγξακκα.
Όζν αθνξά ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2 ηεο πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο, απηφ ζα πξνβιεθζεί ζηνλ ππφ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2013.
Πηε ζπλέρεηα ηέζεθε ππφςε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην ζρέδην ηεο Ξξνγξακκαηηθήο
Πχκβαζεο:
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε
ηνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 100 ηνπ Λ.
3852/2010 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε:
Απνθαζίδεη Οκόθωλα
1. Δγθξίλεη ηνπο φξνπο ηεο πξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ηεο
Γηάζηαζεο Θνηλσληθήο Δπηρείξεζεο Αζηηθήο Δηαηξία θαη ηεο Αλαπηπμηαθήο Αλψλπκεο Δηαηξίαο
Ν.Ρ.Α. – Ξεινπφλλεζνο Α.Δ. φπσο πην θάησ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο
«Γεκηνπξγία ζέζεωλ απαζρόιεζεο ζε ηνπηθό επίπεδν κέζω πξνγξακκάηωλ
θνηλωθεινύο ραξαθηήξα ζηελ πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ» ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π.
«Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ»
Πηελ Δπηζθνπή Ρεγέαο ζήκεξα ………………2012, εκέξα θαη ψξα ………., ηα παξαθάησ
ζπκβαιιφκελα κέξε:
Ν Γήκνο Κνλεκβαζηάο, πνπ εδξεχεη ζηνπο Κνιάνπο, εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ
Γήκαξρν θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε, θαηφπηλ ηεο ππ΄ αξηζ. 358/2012 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ,
Ζ ΑΚΘΔ Γηάζηαζε Θνηλσληθή Δπηρείξεζε Αζηηθή Δηαηξία, ζην εμήο Γηθαηνχρνο, πνπ εδξεχεη
ζην Θξαλίδη Αξγνιίδαο, εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Ξξφεδξν/Γηαρεηξηζηή απηήο, θ.
Ξαπαδεκεηξίνπ Ησάλλε, θαηφπηλ ηεο ππ΄ αξηζ. ………….. απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ,
H Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία ησλ Ν.Ρ.Α. ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ Α.Δ., ζην εμήο Ππκπξάηησλ Φνξέαο,
πνπ εδξεχεη ζηελ Δπηζθνπή Ρεγέαο, εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γηεπζχλνληα
Πχκβνπιν απηήο, θ. Θσλζηαληίλν Κπηηδή, θαηφπηλ ηεο ππ΄ αξηζ. 03080612 απφθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
έρνληαο ππφςε:
Ρν Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/Α/07-06-2010) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 100,
παξ. 4.

2

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΚ9-ΡΡ3
Ρελ κε αξηζ. 1.5131/νηθ.3.949/KYA (ΦΔΘ 613 Β΄/15-4-2011) ησλ θππνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο &
Λαπηηιίαο θαη ηεο πνπξγνχ Δξγαζίαο & Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε ζέκα «Πχζηεκα Γηαρείξηζεο,
Αμηνιφγεζεο, Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ – Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο ηεο πξάμεο: Γεκηνπξγία
ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα ζηελ
πεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηελ
Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013».
Ρελ Αλνηρηή πξφζθιεζε κε Θσδηθφ 35, αξηζ. πξση. 1.7632/νηθ.6.1393/01-06-2011 (ΑΓΑ:
4Α31Ι-Δ) ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» γηα
ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηελ πξάμε «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ
πξνγξακκάησλ
θνηλσθεινχο
ραξαθηήξα,
ζηελ
Ξεξηθέξεηα
Ξεινπνλλήζνπ»
πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν.
Ρελ ππ΄αξηζ. πξση. 2.10501/νηθ.6.2466/25-04-2012 απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο
«ΓΗΑΠΡΑΠΖ - «ΔΛΗΠΣΠΖ ΡΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΠΔ ΘΔΠΔΗΠ ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΠΡΖΛ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ – Ζ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ζπλΔΟΓΑΕΔΡΑΗ – Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα
Ιαθσλίαο».
Ρελ ππ’ αξηζ. ΘΝΣ 26.1004/01/2012 αλαθνίλσζε ζχλαςεο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξφλνπ, ζπλνιηθά δηαθνζίσλ (200) αηφκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Γεκηνπξγία ζέζεσλ
απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ Θνηλσθεινχο Σαξαθηήξα, ζηελ
Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ» - Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ιαθσλίαο ζην πιαίζην ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ».
ζπκθσλνχλ, ζπλνκνινγνχλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα εμήο:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ζ πξάμε «Γεκηνπξγία Θέζεσλ απαζρφιεζεο γηα ππεξεζίεο θαη δξάζεηο θνηλσθεινχο
ραξαθηήξα» εληάζζεηαη ζηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην
Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ) ηα νπνία κε ηηο δξάζεηο ηνπο ππνζηεξίδνπλ ηελ
πξνηεξαηφηεηα 1β ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1081/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006.
Πθνπφο ηνπ παξφληνο είλαη ε ακνηβαία ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε ησλ κεξψλ γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο πξάμεο θνηλσθεινχο ραξαθηήξα κε ηίηιν: «ΓΗΑΠΡΑΠΖ - ΔΛΗΠΣΠΖ ΡΖΠ
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΠΔ ΘΔΠΔΗΠ ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - Ζ
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ζπλΔΟΓΑΕΔΡΑΗ - Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ιαθσλίαο».
Ζ ππεξεζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Πχκβαζε αθνξά ζηελ ζχζηαζε θνηλήο πνιηηηθήο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ηε κφριεπζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Ξεινπνλλήζνπ ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ έξγνπ.
Ζ ηξηκεξήο ζπλεξγαζία Γηθαηνχρνπ – Ππκπξάηηνληνο – Γήκνπ Κνλεκβάζηαο είλαη
ζεκαίλνπζα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή δηαθάλεηα, θηλεηνπνίεζε θαη θνηλσληθή
δηαβνχιεπζε. Ζ ζπκκεηνρή ησλ Ππκβαιινκέλσλ , επηηξέπεη ηελ θηλεηνπνίεζε ελφο επξχηεξνπ
πιέγκαηνο δπλάκεσλ θαη πφξσλ γηα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη εληζρχεη ηε ζπλέξγηα ηνπ
εγρεηξήκαηνο κε άιιεο παξεκβάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Κέζα απφ ηελ παξαπάλσ ζπλεξγαζία ζα ζπληνληζηνχλ νη θνηλέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ
δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε κέζσ ηεο πξφζιεςεο αηφκσλ γηα ηελ πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο εξγαζίαο, αιιά θαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ,
γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο ζπλέξγηαο ζηα πιαίζηα ηεο βηψζηκεο ηνπηθήο
αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο.
Πηφρνο είλαη αθελφο λα ακβιπλζνχλ ηα πξνβιήκαηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη αθεηέξνπ λα
ζεκειησζεί κηα δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα αληηκεηψπηζεο θξίζηκσλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην
ζχλνιν ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο Ξεινπνλλήζνπ θαη εηδηθφηεξα ζην Γήκν Κνλεκβάζηαο .
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε
αλαιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:
α) Ν Γήκνο Κνλεκβάζηαο αλαιακβάλεη:
Ρελ νξγάλσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απαζρφιεζεο ησλ σθεινπκέλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Γηθαηνχρν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ:
1) ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΑΓΔΗΜΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΝΗΘΝΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΠΡΖΛ ΙΑΘΥΛΗΑ (1.4)
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2) ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΞΑΟΑΞΙΔΟΥΛ ΔΘΡΑΠΔΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΑΜΝΛΥΛ ΘΑΗ
ΞΔΟΗΝΣΥΛ ΤΖΙΖΠ ΔΞΗΠΘΔΤΗΚΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖΛ ΙΑΘΥΛΗΑ (2.4)
3) ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΖ ΝΓΥΛ, ΗΠΡΝΟΗΘΥΛ ΓΗΑΓΟΝΚΥΛ ΘΑΗ ΚΝΛΝΞΑΡΗΥΛ
(3.4)
4) ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΞΑΟΑΙΗΥΛ ΠΡΖ ΙΑΘΥΛΗΑ (4.4)
Ρελ δηάζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ επηβιέπνληνο πξνζσπηθνχ θαη νξίδεη ηνλ θ. Γεψξγην
Βαζηιείνπ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ ηνπ θιάδνπ ΡΔ Γεσπφλσλ σο θπζηθφ πξφζσπν, ππεχζπλν γηα
ηελ επνπηεία ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ.
Ρε κεηαθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ησλ δξάζεσλ.
Ρελ παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ Κέζσλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο θαη ηνπ αλαγθαίνπ
εμνπιηζκνχ, ζηα πιαίζηα ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ πεξί γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο
ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο Λ.1568/1985 (ΦΔΘ 177/Α/18-10-1985) «γηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ
Δξγαδνκέλσλ» π.δ. 16/96 (ΦΔΘ 10/Α/18-1-1996) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη
πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο» θαη Λ. 3850/10 (ΦΔΘ 84/Α/2-6-2010) «Θχξσζε λφκσλ γηα ηελ
πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ». Ζ ηήξεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ επί
ζεκάησλ ΑΔ, ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία, απνηειεί επζχλε ησλ απνδεθηψλ ηεο
εξγαζίαο ησλ σθεινπκέλσλ.
Ρελ δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, κεραλήκαηα θαη εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ δξάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπο (ζθαπηηθά, ζθαπαληθά, πνηηζηηθά, εξγαιεία
απνθιάδσζεο θ.ά.), απαξαίηεηα πιηθά (νηθνδνκηθά πιηθά, ρξψκαηα, ειεθηξνινγηθφ πιηθφ, θπηηθφ
πιηθφ, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ θ.ά.), εμνπιηζκφ (Ζ/, πξφζβαζε ζην internet, ζέζεηο εξγαζίαο),
αλαιψζηκα θαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ δξάζεσλ.
Ρελ πηζηνπνίεζε πξνο ην Ππκπξάηηνληα θνξέα ηεο νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηεο δηνηθεηηθήο πεξηνρήο ηνπ. Θάζε κήλα ζα εθδίδεη βεβαίσζε γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ην ζπγθεθξηκέλν κήλα.
Ρελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ξφιν ηνπ σο ζπκβαιιφκελν κέξνο
βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ
Ρελ θάιπςε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο (εθηφο ηεο κηζζνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο) πνπ είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εηδηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (Δλέξγεηεο 1.4, 2.4,
3.4, 4.4).
β) Ν Γηθαηνχρνο αλαιακβάλεη:
Ρε δηαδηθαζία επηινγήο 34 σθεινπκέλσλ, ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. Γ ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Κλεκνλίνπ Ππλεξγαζίαο, ζην άξζξν 4 ηεο ΘΑ 1.5131/νηθ.3.949/14.4.2011 (ΦΔΘ
613/Β) θαη ηηο παξ. 1.6 έσο 1.8 ηεο νηθείαο Ξξφζθιεζεο.
Ρε δεκνζηφηεηα ζην πιαίζην: α) ηεο ελεκέξσζεο ησλ δπλεηηθά σθεινπκέλσλ γηα ηε
δπλαηφηεηα έληαμήο ηνπο ζην πξφγξακκα θαη β) ηεο ελεκέξσζεο ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ γηα ην
πξφγξακκα.
Ρελ θαηαβνιή ησλ κηζζψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο / σθεινπκέλνπο.
Ρελ νξγάλσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απαζρφιεζεο ησλ σθεινπκέλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Γήκν Κνλεκβάζηαο.
Ν Γηθαηνχρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ βάζεη ηνπ
ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ Λ.3850/2010 (ΦΔΘ
84/Α/2-6-2010) «Θχξσζε λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ».
Ρελ παξαθνινχζεζε ηεο εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ σθεινπκέλσλ έμη (6) κήλεο κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο, ζχκθσλα κε ηνπο δείθηεο παξαθνινχζεζεο
ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 7 «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε» ηνπ
εγθεθξηκέλνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013».
Ρελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ξφιν ηνπ σο δηθαηνχρνο βάζεη ηνπ
ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ.
γ) Ν Ππκπξάηησλ Φνξέαο αλαιακβάλεη:
Ρελ νπζηαζηηθή ηξηκεξή ζπλεξγαζία ηνπ Γηθαηνχρνπ Φνξέα, ηνπ Ππκπξάηηνληνο Φνξέα θαη
ηνπ Γήκνπ Κνλεκβάζηαο θαη ην ζπληνληζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο.
Ρελ έθδνζε θάζε απαηηνχκελεο απφθαζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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Ρελ πηζηνπνίεζε πξνο ην Γηθαηνχρν ηεο νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ
έξγνπ. Θάζε κήλα ζα εθδίδεη βεβαίσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ην
ζπγθεθξηκέλν κήλα.
Ρελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ξφιν ηνπ σο ζπκπξάηηνληνο
θνξέα βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ.
ΑΡΘΡΟ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ν Γήκνο Κνλεκβάζηαο ζα θαηαβάιιεη
ζηνλ Ππκπξάηηνληα Φνξέα ην πνζφ ηνπ ελφο (1,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. Ζ ακνηβή
απηή θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ππκπξάηηνληα Φνξέα γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο
ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ – ΡΗΣΡΔ
Οεηά ζπκθσλείηαη, φηη αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά απφ νπνηνδήπνηε ησλ ζπκβαιινκέλσλ
κεξψλ παξέρεη ζηα ινηπά ζπκβαιιφκελα κέξε ηε δπλαηφηεηα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απηήο
θαη αμίσζεο θάζε λφκηκεο απνδεκίσζεο.
ΑΡΘΡΟ 4
ΓΙΑΙΣΗΙΑ
Θάζε δηαθνξά ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ δελ δχλαηαη λα δηεπζεηεζεί κεηαμχ ησλ,
ζπκθσλείηαη λα ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Ππάξηεο.
ΑΡΘΡΟ 5
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ
Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λέα έγγξαθε
ζπκθσλία, κεηά απφ απφθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
Δηδηθφηεξα,
σζηφζν, δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ελδερφκελε αλαπξνζαξκνγή ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη ρσξίο λα αιιάδεη φκσο ε δηάξθεηα ηεο
Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο, ή εμεηδίθεπζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ ζχκβαζε απηή απνθαζίδνληαη κε αληίζηνηρεο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
ΑΡΘΡΟ 6
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Θακία ηξνπνπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο δελ αλαγλσξίδεηαη ρσξίο έγγξαθν πνπ
ππνγξάθεηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, εμνπζηνδνηεκέλνπο ζχκθσλα κε
ην λφκν θαη γίλεηαη κφλν κε απφθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
Ζ κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν
κέξνο ή ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ή θαζπζηέξεζε
ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε απηή απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ
κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ απφ δηθαηψκαηα ή απαιιαγή απφ
ππνρξέσζή ηνπο ή αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη
απφ ηελ Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε.
ΑΡΘΡΟ 7
ΙΥΤ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ρν παξφλ δεζκεχεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κε ηελ ππνγξαθή ηνπ απφ ηνπο λνκίκνπο
εθπξνζψπνπο ησλ κεξψλ θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ
Ξξφγξακκα. Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ νξίδεηαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο.
Ζ παξνχζα Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κφλν κε λεφηεξε έγγξαθε
θαη ξεηή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
Πην παξαπάλσ δηάζηεκα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο κε ζθνπφ
ηελ θαιχηεξε πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πξάμεο.
Ρν παξαπάλσ ρξνλνδηάγξακκα είλαη δπλαηφλ γηα ιφγνπο αληηθεηκεληθνχο λα ηξνπνπνηείηαη
ελ κέξεη ή ζπλνιηθά κε λεφηεξε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ησλ νξγάλσλ ησλ Ππκβαιιφκελσλ κεξψλ.
Ρν Σξνλνδηάγξακκα ησλ θάζεσλ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο θαη
ηνπνζεηείηαη σο ηειεπηαία ζειίδα απηήο.
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Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη πξνο
απφδεημε αθνχ αλαγλψζηεθε ε ζχκβαζε απηή, ππνγξάθεηαη ζε ηξία (3) αληίηππα:
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ελ ιφγσ Πχκβαζεο.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 358/2012.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ν Ξξφεδξνο
Ν Γξακκαηέαο
Ρα Κέιε
Αβδνχινο Ππχξνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο Ρζάθνο Ξέηξνο Αληηπξφεδξνο Γ.Π.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο Αληηδήκαξρνο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο Αληηδήκαξρνο
Θνπηζνληθνιήο
Σαξάιακπνο
Αληηδήκαξρνο
Ξεηξάθεο Σξήζηνο Αληηδήκαξρνο
Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ
Ξαλ.
Αληηδήκαξρνο
Πνπξιάο Ησάλλεο Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Ξαλαγηψηα
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο
Πηαζάθεο Ξαλαγηψηεο
Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηψηεο
Ξαπαδάθεο Γεψξγηνο
Σαξακήο Αληψληνο
Σξηζηάθνο Πηαχξνο
Ρζάθνο Θσλζηαληίλνο
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Κέληεο Γεψξγηνο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Ξαπαδάθε Δπγελία
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