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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 190/2013
Στους Μολάους σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα της εβδομάδος
Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 11/05-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα δέκα οκτώ (18) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ. 1.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
2.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2.
Κολλιάκος Ιωάννης
3.
Χριστάκος Σταύρος
Γραμματέας Δ.Σ. 3.
Μαρούσης Χαράλαμπος
4.
Βουνελάκης Γεώργιος
Αντιδήμαρχος
4.
Σπυριδάκος Βασίλειος
5.
Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
5.
Πετράκης Χρήστος
6.
Κουτσονικολής Χαράλ.
Αντιδήμαρχος 6.
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
7.
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος 7.
Νικολινάκος Παναγιώτης
8.
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 8.
Κρυπωτός Παναγιώτης
9.
Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
9.
Δημητρόπουλος Δημοσθένης
10. Αλειφέρη Παναγιώτα
11. Λύρας Χαράλαμπος
12. Σταθάκης Παναγιώτης
13. Τσαφατίνου Κατερίνα
14. Παπαδάκης Γεώργιος
15. Τσάκος Πέτρος
16. Χαραμής Αντώνιος
17. Δουμάνης Δαμιανός
18. Μέντης Γεώργιος
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων,
Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Αρτινιός Παναγιώτης
Τ.Κ. Λιρών.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος
Μέντης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το (7ο) θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Μαυρομιχάλη, εν απουσία του εισηγητή
κου Πετράκη, ο οποίος είπε τα εξής:
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Με το άρθρο 100 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει με τον Ν. 4071/2012 ορίζονται τα εξής:
«1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής,
καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων,
οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών,
τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι
προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και
αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ,τα δημοτικά και
περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και
με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από
κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και
από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η
προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
β. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με
οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης,
επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, Ερευνητικών Πανεπιστημιακών
Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), συνεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και εργοδοτικών και
εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να επιτρέπεται
και η συμμετοχή τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.
γ. Είναι επιτρεπτή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων της
περίπτωσης α΄ και κοινωφελών ιδρυμάτων, καθώς και κληροδοτημάτων που επιδιώκουν
κοινωφελείς σκοπούς. Κατά την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν,
θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 1418/1984
(ΦΕΚ 23 Α΄), όπως ισχύει, και εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα προβλεπόμενα στις
περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ του ίδιου άρθρου όργανα και υπηρεσίες που συνιστούν με αποφάσεις
των διοικητικών τους συμβουλίων.
2.α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο
σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο
προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι
αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης.
Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς
και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής
σύμβασης.
β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί
να ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την
ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο.
γ. Αν ο συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση,
εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία
που διέπει τον κατά τη σύμβαση υπόχρεο συμβαλλόμενο.
3. Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται
αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά
προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι δυνατή
η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν
στην προγραμματική σύμβαση.
4. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των
συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και φορέων,
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επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η
παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων.
5. Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και
υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων,
οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση
στοιχείων του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, η
υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις
τέχνες, συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος, το Υπουργείο Πολιτισμού. Η προγραμματική σύμβαση
καλείται «προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης». Το τέλος ανταποδοτικού
χαρακτήρα που μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη χρηματοδότηση
έργων, εργασιών, προγραμμάτων και υπηρεσιών της προγραμματικής σύμβασης, καλείται
«Πολιτιστικό Τέλος».
Με το θεσμό των προγραμματικών συμβάσεων μπορούν να αντιμετωπιστούν θέματα για τη
μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής και για την παροχή
υπηρεσιών κάθε είδους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/10.
Με την αριθμ. 624/26-02-2003 απόφαση Νομάρχη Λακωνίας είχε χορηγηθεί άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Δήμο Μολάων [ΚΔΑΠ] και με
την αριθμ. 1371/28-09-2009 όμοια απόφαση, έγινε τροποποίηση ως προς τη δυναμικότητα και
ειδικότερα από 25 παιδιά σε 50 παιδιά [2 βάρδιες εντός ωραρίου λειτουργίας 25 ανά βάρδια] και
τέλος με την αριθμ. 2902/02-10-2009 έγινε εκ νέου αναθεώρηση ως προς την επωνυμία του
φορέα εκτέλεσης σε «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σκάλας».
Επειδή έχει εκδοθεί η αριθμ. 1360/19-06-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης εναρμόνισης Οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής [ΕΣΠΑ 2007-2013] της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με την οποία καλεί τους φορείς / δομές που έχουν
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μεταξύ άλλων και για τα ΚΔΑΠ [Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών] να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι 19-07-2013, προκειμένου να
τύχουν της χρηματοδότησης των 1.400,00 € ανά παιδί.
Στους σκοπούς της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου
Μονεμβασιάς είναι η ίδρυση και λειτουργία των ΚΔΑΠ, αλλά λόγω του ότι υπάρχει καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η μεταφορά του ΚΔΑΠ των
Μολάων στην Κοινωφελή επιχείρηση [νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας- αποφάσεις αρμοδίων
οργάνων για μεταφορά κ.λ.π.], προτείνεται και για τη φετινή σχολική χρονιά 2013-2014 την
πρόταση να την υποβάλλει η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος
Πολιτεία», η οποία από το 2009 είναι φορέας λειτουργίας του συγκεκριμένου ΚΔΑΠ μέσω
προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 περί
Δ.Κ.Κ, έτσι ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς του ΚΔΑΠ ΜΟΛΑΩΝ στην
Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. από την επόμενη σχολική χρονιά.
Για τους λόγους αυτούς καλείται το συμβούλιο να εκφράσει τη βούλησή του για τη σύναψη
προγραμματικής σύμβασης, κατά τα προεκτεθέντα και να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για τη
σύνταξη του κειμένου της σύμβασης και την υπογραφή της από κοινού με το άλλο
συμβαλλόμενο μέρος.
Στο κείμενο της προγραμματικής σύμβασης θα προβλέπεται η κάλυψη των οικονομικών
υποχρεώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό. Επίσης στο κείμενο της προγραμματικής
σύμβασης θα οριστούν απαραίτητα το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο
των υπηρεσιών που αφορά, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα
καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. Για την
υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης και στα πλαίσια των συμφωνουμένων δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων θα προβλέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον
άλλο, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, οχημάτων και
μέσων. Επίσης στο κείμενο της σύμβασης θα ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της
εφαρμογής της και οι αρμοδιότητες του, καθώς και οι ρήτρες σε βάρος των συμβαλλομένων που
παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.

3

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΩΚ9-ΙΘΧ
Το Δημοτικό Συμβούλιο:
Αφού άκουσε αυτά που είπε ο κ. Αντιδήμαρχος.
Έκρινε ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του
ΚΔΑΠ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ, επιβάλλεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης.
To γεγονός ότι η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα λειτουργεί το ΚΔΑΠ Δ.Ε.
Μολάων με παλαιότερη προγραμματική σύμβαση.
Είδε και το άρθρο 225 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και 100 όπως ισχύει το Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του ΚΔΑΠ Δ.Ε.
ΜΟΛΑΩΝ για τη σχολική χρονιά 2013-2014, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία», σύμφωνα με το
σχέδιο σύμβασης που έχει ως εξής:
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στους Μολάους σήμερα ………………… ημέρα ………….. οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι
στο εξής "συμβαλλόμενοι":
Α. Ο Δήμος Μονεμβασίας νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Β. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία», νόμιμα
εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Διαμαντάκο,
συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
Άρθρο 1
Προοίμιο
Η συνέχιση της λειτουργίας του ΚΔΑΠ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ Δήμου Μονεμβασίας, συνηγορεί
στην υπογραφή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και
της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία», σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/10.
Από την παρούσα προγραμματική σύμβαση θα προκύψει το όφελος της συνέχισης της
λειτουργίας του ΚΔΑΠ.
Στα πλαίσια της πρόσκλησης 1360/19/06/2013 της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης
& Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., ενεργώντας ως Δικαιούχος των πράξεων, οι οποίες
εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»,
στους Άξονες Προτεραιότητας 07 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης», 08 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες
Σταδιακής Εξόδου» και 09 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας, (Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3,
κατηγορία Παρεμβάσεων 2 «Υποστηρικτικά μέτρα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων
στην Απασχόληση»), που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο
πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο
2007-2013, η οποία προσκάλεσε τους Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τους
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, τους Παιδικούς Σταθμούς, τα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α ), να συμμετάσχουν στον ετήσιο κύκλο της δράσης
για την περίοδο 2013-2014.
Η ΚΔΕΣ κατέθεσε το σχετικό φάκελο και συμπεριελήφθη στο τελικό πίνακα ενταγμένων
Δομών με κωδικό 1736.
Τα συμβαλλόμενα στην παρούσα σύμβαση μέρη, αποφασίζουν σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 225 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, να λειτουργήσουν το ΚΔΑΠ Δ.Ε. Μολάων έως
τις 31.08.2014, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:
Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης, αποτελεί η συνεργασία των
συμβαλλομένων μερών, ώστε με τη συμβολή των ενεργειών και την παροχή υπηρεσιών του
καθενός στα όρια των στόχων και αρμοδιοτήτων του να λειτουργήσει Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών στη Δ.Κ. Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
Ειδικότερα η Προγραμματική αυτή Σύμβαση, περιλαμβάνει:
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1.
Η λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Δήμο Μονεμβασίας, στην
Δημοτική Κοινότητα Μολάων, με στόχο τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού
ωραρίου, τη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους κλπ., τη διευκόλυνση της πρόσβασης των
γυναικών στην αγορά εργασίας (απεμπλοκή του γυναικείου εργατικού δυναμικού από τις
αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις), την ένταξη ανέργων γυναικών στην αγορά εργασίας
(υψηλή συμμετοχή των γυναικών σε ειδικότητες που απαιτεί αυτή η δομή), την προώθηση των
ίσων ευκαιριών απασχόλησης, την αύξηση της απασχολησιμότητας και την ανάπτυξη κοινωνικών
υποδομών στην περιοχή.
2.
Το ΚΔΑΠ, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει βάσει της Προγραμματικής αυτής Σύμβασης,
συμφωνείται να εξυπηρετήσει πενήντα (50) παιδιά.
3.
Το Κέντρο πρόκειται να λειτουργήσει, σύμφωνα με τους όρους του εγκεκριμένου από την
οικεία Δ/νση Υγείας και Πρόνοιας, Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του «ΚΔΑΠ Δ.Ε. Μολάων
Δήμου Μονεμβασίας», τον οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν υπόψη και συμφωνούν.
4.
Το Κέντρο πρόκειται να στεγασθεί σε κτίριο το οποίο βρίσκεται στην πόλη των Μολάων
(Μαθητική Εστία Μολάων) και θα εξυπηρετεί παιδιά από τις Δ. και Τ. Κοινότητες Δ.Ε. Μολάων.
Συμφωνείται επίσης, ότι θα φιλοξενούνται παιδιά από Τ.Κ. όμορων δημοτικών ενοτήτων, όταν οι
ανάγκες και τα περιστατικά το επιβάλλουν, μετά από απόφαση της επιτροπής του άρθρου 8 της
παρούσης.
5.
Ο Δήμος Μονεμβασίας σε περίπτωση αδυναμίας εξυπηρέτησης της στέγασης του ΚΔΑΠ,
υποχρεούται άμεσα να φροντίσει για την εξεύρεση και διαμόρφωση νέου χώρου φιλοξενίας των
παιδιών.
Άρθρο 3
Προϋπολογισμός
Το συνολικό κόστος για την εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής
προϋπολογίζεται στο ποσό των 70.000,00 € απαλλασσόμενου του ΦΠΑ (κοινωνικό πρόγραμμα)
[50 παιδιά σε δύο βάρδιες χ 1.400,00 € το παιδί =70.000,00 €].
Η χρηματοδότηση της Δομής αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από
Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους.
Η συγχρηματοδότηση από το Ε.Κ.Τ. ανέρχεται στο ποσοστό συγχρηματοδότησης που
ορίζεται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 20072013, από τον οποίο χρηματοδοτείται η εν λόγω δράση.
Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη συνδρομή του Ε.Κ.Τ., θα
καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ.
θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Οι πληρωμές προς τους Αναδόχους (Δομές) θα πραγματοποιούνται σε τέσσερις δόσεις ως
εξής:
α) Η πρώτη δόση ύψους 30% επί του ετήσιου προϋπολογισμού της Σύμβασης καταβάλλεται
μετά την πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου.
β) Η δεύτερη δόση ύψους 30% επί του ετησίου προϋπολογισμού της Σύμβασης
καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση του 40 % του φυσικού αντικειμένου.
γ) Η τρίτη δόση ύψους έως και 30 % επί του ετήσιου προϋπολογισμού της Σύμβασης
καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση του 70 % του φυσικού αντικειμένου και
δ) Η τέταρτη δόση ύψους έως 10% επί του ετήσιου προϋπολογισμού της Σύμβασης, μετά
τη λήξη του σχολικού έτους και την πιστοποίηση του συνόλου του υλοποιηθέντος φυσικού
αντικειμένου που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος, σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπογραφείσας
Σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Το φυσικό αντικείμενο θα εκφράζεται σε ανθρωπομήνες φύλαξης τέκνων. Η πιστοποίηση
του φυσικού αντικειμένου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μπορεί να γίνει με επιτόπιο έλεγχο ή από τον
έλεγχο των «Συνοδευτικών εντύπων εντολής τοποθέτησης» ή/και από συμπληρωματικά στοιχεία
τα οποία μπορεί να ζητήσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και τα οποία θα περιγράφονται στη Σύμβαση.
Σε περίπτωση διακοπής της παρεχόμενης υπηρεσίας για λόγο που δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου (Δομής), αποδίδεται σε αυτόν το αντίτιμο του τρέχοντος μηνός.
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Συμφωνείται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν
για την απρόσκοπτη λειτουργία της Δομής από την ημερομηνία ένταξης στο ΕΣΠΑ.
Συμφωνείται ότι, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να
εξασφαλιστεί, εφόσον χρειαστεί, επιπλέον χρηματοδότηση από ιδίους πόρους ή οποιαδήποτε
άλλη πηγή.
Για οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη προκύψει πέραν της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, το
κόστος θα αναλάβει ο Δήμος Μονεμβασίας με νέα απόφασή του.
Το τελικό ποσό που κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους κληθεί να καταβάλει θα
εξαρτηθεί από δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος θα αφορά το τελικό κόστος λειτουργίας
της Δομής και η δεύτερη το τελικά εγκεκριμένο ποσό στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση
Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία».
Για το ποσό που θα διατεθεί από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα
«Ευρώτειος Πολιτεία», θα τηρηθούν τα νόμιμα παραστατικά, τα οποία θα τίθενται υπόψη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Άρθρο 4
Χρονοδιάγραμμα
Η Λειτουργία του ΚΔΑΠ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ Δήμου Μονεμβασίας ορίζεται για ένα ημερολογιακό
έτος, ήτοι από 01-09-2013 έως 31-08-2014.
Άρθρο 5
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
Για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης τα συμβαλλόμενα
μέρη αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
Α. Ο Δήμος Μονεμβασίας αναλαμβάνει:
Παραχωρεί τις ανάλογες κτιριακές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ.

Να λαμβάνει τα αναγκαία οργανωτικά και διοικητικά μέτρα για την λειτουργία της Δομής,
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Να παρακολουθεί και να εποπτεύει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής.

Να παρακολουθεί τις ενέργειες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης με τη
συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσας.

Να επιλαμβάνεται τυχόν κτιριακών προβλημάτων, που δυσχεραίνουν τη λειτουργία του
ΚΔΑΠ.
Β. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία»
αναλαμβάνει:

Τη μη είσπραξη τροφείων ή άλλης μορφής διδάκτρων από τις ωφελούμενες.

Τη μη μετατροπή συστατικών στοιχείων της προσφοράς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι όροι
παροχής όσον αφορά τις υπηρεσίες ανά θέση π.χ. κόστος υπηρεσιών, ετήσια χρονική διάρκεια
λειτουργίας, ωράριο λειτουργίας εβδομαδιαίως και ημερησίως, παιδιατρική πρόληψη, μετακίνηση
κ.λ.π.

Αποδέχεται τους προβλεπόμενους ελέγχους και τις επιτόπιες επαληθεύσεις από τα αρμόδια
εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα.

Να τηρεί και να παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της πράξης
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δικαιούχου (ΕΕΤΑΑ), της Ε.Υ.Δ του Ε.Π. ΑΝΑΔ και άλλων
αρμοδίων αρχών.

Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ, αναλαμβάνοντας την
υποχρέωση τήρησης της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες
συμβάσεις έργων και υπηρεσιών, καθώς και της διενέργειας προμηθειών.

Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης
αυτής, με τον οποίο θα εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας
των υπηρεσιών, καθώς και να προβλέψει στον Οργανισμό της, εσωτερικό μηχανισμό ελέγχου
των πληρωμών, με τον οποίο θα εξασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα τους. Τους
προαναφερόμενους μηχανισμούς, θα θέσει υπόψη της επιτροπής παρακολούθησης, για τυχόν δε
αναγκαίες τροποποιήσεις, θα ενημερώνει, επίσης, τα μέλη της επιτροπής.

Να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό, κατά αριθμό και ειδικότητα, για την απρόσκοπτη
λειτουργία του Κέντρου. Σε περίπτωση έλλειψης οποιασδήποτε ειδικότητας προσωπικού,
αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε πρόσληψη, σύμφωνα με τους όρους και τις
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διαδικασίες που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία, για την αντίστοιχη ειδικότητα και για
φορείς του αυτού καθεστώτος με την «ΚΔΕΣ».

Να προβαίνει στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την εκπλήρωση του
αντικειμένου της σύμβασης αυτής, ακολουθώντας τη νομοθεσία για τους αντίστοιχους με την
εταιρία φορείς.

Να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το «Δήμο» για την πορεία του αντικειμένου
της σύμβασης.

Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8.
Άρθρο 6
Πόροι
Οι οικονομικές υποχρεώσεις της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα καλυφθούν από
την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
Άρθρο 7
Διάρκεια
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για ένα έτος, αρχίζει από την υπογραφή της
και λήγει την 31-08-2014.
Άρθρο 8
Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης
Οι συμβαλλόμενοι φορείς ρητά συμφωνούν και συναποδέχονται ότι, την παρακολούθηση
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται
από τους εξής:
1. Το δημοτικό σύμβουλο Δήμου Μονεμβασίας κ. Ιωάννη Κολλιάκο και
2. Τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος
Πολιτεία» κ. Δημήτριο Διαμαντάκο.
Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής:
Α. Παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
[ΚΔΑΠ] και συντονίζει το διατιθέμενο προσωπικό.
Β. Τροποποιεί όποτε χρειάζεται το παραπάνω πρόγραμμα.
Γ. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών και
συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.
Δ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση
της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύση απευθύνεται στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Άρθρο 9
Ρήτρες
Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να
επιβάλλονται με απόφαση του οργάνου παρακολούθησης εφαρμογής των όρων της σύμβασης σε
βάρος του συμβαλλόμενου που έκανε την παράβαση οι εξής ρήτρες:
1. Σύσταση εφαρμογής των όρων
2. Αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από την μη εφαρμογή των όρων
3. Αντικατάσταση του συμβαλλόμενου με άλλο φορέα
Αφού συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική σύμβαση, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε
τρία αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος.
Για το Δήμο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Κοινωφ. Δημ. Επιχείρηση
Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ
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2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης,
σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο από κοινού με τα συμβαλλόμενα μέρη.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 190/2013.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χριστάκος Σταύρος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Λύρας Χαράλαμπος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Δουμάνης Δαμιανός
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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