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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 26/2017
«Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο
Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας» στο πλαίσιο της
Δράσης 9.ii.3: «Λειτουργία one stop shop / Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων,
με διευρυμένες υπηρεσίες», της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.ii του Ε.Π.
Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020.
Στους Μολάους σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Ιανουαρίου 2017, ημέρα της
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 1/26.01.2017 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
του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα δέκα οκτώ (18) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου (τρίμηνη άδεια)
2. Βελιώτης Ευστάθιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γρ. Δ.Σ.
3. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
4. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
4. Λεκάκης Δημήτριος
5. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
5. Μαρούσης Χαράλαμπος
6. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
6. Παπούλη Δέσποινα
7. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
7. Τσαφατίνου Κατερίνα
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
8. Λυριωτάκης Ιωάννης
9. Βουνελάκης Γεώργιος
9. Σταθάκης Νεκτάριος
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Παπαδάκης Πιερρής
13. Πετράκης Χρήστος
14. Σπυριδάκου Θεοδούλη
15. Δουμάνη Σοφία
16. Κόκκορης Παναγιώτης
17. Κουλουβάκος Βασίλειος
18. Αναγνωστοπούλου Ελένη
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, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Γαβρίλης
Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ.
Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας,
Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στην κα Αλειφέρη δημοτική σύμβουλο, η οποία είπε τα εξής:
Μετά την 340114/2495/21-12-2016 επιστολή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά
με το ανωτέρω θέμα και επειδή από τη μελέτη του θέματος και της σχετικής νομοθεσίας δεν
είναι δυνατή η εφαρμογή της αριθ. 265/22-11-2016 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Μονεμβασίας για τη σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας,
επαναφέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και σας παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης
σχετικά με την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την εξουσιοδότηση του
Δημάρχου για την υπογραφή της και υπογραφή κάθε άλλου εγγράφου που θα αφορά την εν
λόγω πράξη στο μέλλον.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική
συζήτηση:
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τη σκοπιμότητα αυτής, μεταξύ
του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των λοιπών Δήμων-Εταίρων
της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, για την υλοποίηση της Πράξης «Συγκρότηση και
λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την
Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας», οι όροι της οποίας έχουν ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
Μεταξύ
Της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και των Δήμων – Εταίρων
Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα, Ελαφονήσου και Μονεμβασίας τη Περιφερειακής Ενότητας
Λακωνίας
για την υλοποίηση της Πράξης:
«Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης
με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας»
στο πλαίσιο της Δράσης 9.ii.3: «Λειτουργία one stop shop / Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών
Ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες», της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.ii του Ε.Π.
Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο
Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας».
Στην ………., σήμερα την …… 2017 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων οι οποίοι
αποκαλούνται συνολικά ως «Φορείς-Εταίροι»:
Της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, με Α.Φ.Μ 998037420,
Δ.Ο.Υ Τρίπολης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη, η
οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Α΄»,
Του Δήμου Σπάρτης, που εδρεύει στην Σπάρτη, με Α.Φ.Μ……………., Δ.Ο.Υ
………………., όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. …………………….,
και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας ως «Φορέας Β΄»,
των λοιπών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας και, ειδικότερα:
Του Δήμου Ανατολικής Μάνης, που εδρεύει στο Γύθειο, με Α.Φ.Μ……………., Δ.Ο.Υ
………………., όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. …………………,
Του Δήμου Ελαφονήσου, που εδρεύει στην Ελαφόνησο, με Α.Φ.Μ……………., Δ.Ο.Υ
………………., όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. ………………………,
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Του Δήμου Ευρώτα που εδρεύει στη Σκάλα, με Α.Φ.Μ……………., Δ.Ο.Υ ……………….,
όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. ………………………,
Του Δήμου Μονεμβασίας που εδρεύει στους Μολάους, με Α.Φ.Μ……………., Δ.Ο.Υ
………………., όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. ………………………,
και οι οποίοι θα αποκαλούνται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας ως «Φορείς Γ΄».
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),
Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ειδικότερα το άρθρο 100
αυτού.
Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),
Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712 31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/24.08.2015. Υπουργική Απόφαση
«Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 –
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 20142020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
Την «Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης» (ΕΣΚΕ) και την Περιφερειακή Στρατηγική
Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας (ΠΕΣΚΕ) Πελοποννήσου.
Το Άρθρο 4 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» που αφορά στη σύσταση και λειτουργία
«Κέντρων Κοινότητας».
Το αριθμ. 16/οικ.80/ΕΥΣΕΚΤ/4-2-2016 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ενεργοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο του
Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ όπου μεταξύ των άλλων περιγράφεται η λειτουργία των
Κέντρων Κοινότητας όσον αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Την αριθμ. DG EMPL/C4/GT/mc D(2016) επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα
«Activation of ESF actions in the framework of TO9 in Regional Operational Programmes»,
με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της λειτουργίας των
Κέντρων Κοινότητας.
Την Κ.Υ.Α με αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 (ΦΕΚ 854/Β/2016) με θέμα:
«Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας».
Τις ρυθμίσεις του Νόμου 4403/2016 (άρθρο 54Α) για τα προσωπικά δεδομένα των
συμμετεχόντων του ΕΚΤ.
Την από 30-06-2015 απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
«Πελοπόννησος» 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το
περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων
και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι.
Τα αποτελέσματα της 5ης γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
«Πελοπόννησος» 2014-2020, που αφορούν στην εξειδίκευση και τα κριτήρια επιλογής των
πράξεων των Δράσεων 9.i.3, 9.ii.3, 9.iii.1, 9.iii.4, 9.iv.1, τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ'
αριθμ. 2909/03-08-2016 απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ
"Πελοπόννησος" 2014-2020.
Την Πρόσκληση ….. της Δράσης 9.ii.3: “Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας
ευπαθών ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες" της ΕΥΔ ΠΕΠ Πελοποννήσου,
Το ΠΔ 131/2010 ΦΕΚ 224/Β/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
Τον Οργανισμό του Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Τον Οργανισμό του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Τον Οργανισμό του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
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Τον Οργανισμό του Δήμου Ελαφονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Τον Οργανισμό του Δήμου Μονεμβασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Την αριθμ. ………………… με ΑΔΑ: …………………. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης, η σκοπιμότητα αυτής, και εξουσιοδοτείται ο Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου για την υπογραφή της.
Την αριθμ. ………………… με ΑΔΑ …………………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Σπάρτης με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης, η σκοπιμότητα αυτής, και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της.
Την αριθμ. ………………… με ΑΔΑ …………………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ανατολικής Μάνης με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης, η σκοπιμότητα αυτής, και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της.
Την αριθμ. ………………… με ΑΔΑ …………………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ελαφονήσου με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης, η σκοπιμότητα αυτής, και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της.
Την αριθμ. ………………… με ΑΔΑ …………………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ευρώτα με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης, η σκοπιμότητα αυτής, και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της.
Την αριθμ. ………………… με ΑΔΑ …………………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Μονεμβασίας με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης, η σκοπιμότητα αυτής, και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της.
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει:
Προοίμιο-Γενική Περιγραφή
Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων
Οικονομικό Αντικείμενο / Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης
Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Συνέπειες
Ευθύνη Φορέων
Εκπροσώπηση
Επίλυση Διαφορών
Μεταφορά / Απασχόληση Προσωπικού – Χρήση Υποδομών
Ειδικοί Όροι
Τελικές Διατάξεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Βασικά Χαρακτηριστικά και Προϋπολογισμός της Πράξης
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2.1. ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 9.ii.3 ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ) που εκπονήθηκε από το
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τίθενται οι
προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού.
Με την Περιφερειακή Στρατηγική (ΠΕΣΚΕ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την
Κοινωνική Ένταξη, η οποία αποτελεί προϊόν διαβούλευσης με τους αυτοδιοικητικούς,
κοινωνικούς, οικονομικούς και λοιπούς φορείς της Περιφέρειας, η οποία κρίθηκε ως
συμβατή με την ΕΣΚΕ, προτείνονται εξειδικευμένες δράσεις για τη διασφάλιση της
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κοινωνικής συνοχής, την κοινωνική
ένταξη ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού, την άρση εμποδίων πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και
την ατομική ενεργοποίηση και προώθηση στην απασχόληση.
Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά τη φάση της εξειδίκευσης δράσεων
που συγχρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Θεματικού
Στόχου 9 του ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 υπέβαλε πρόταση η οποία εγκρίθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για δημιουργία καινοτόμων Κοινωνικών Δομών «Δράση Κέντρα
Κοινότητας - one stop shops» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
Με βάση τα παραπάνω, η συγκρότηση και οργάνωση της λειτουργίας των «Διευρυμένων
Κέντρων Κοινότητας» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αφορά στη δημιουργία ενός
σύγχρονου, ευέλικτου, αποτελεσματικού και βιώσιμου δικτύου υποστήριξης των τοπικών
Κοινωνικών Υπηρεσιών & Δομών με στόχο την κοινωνική ένταξη των δυνητικά
ωφελουμένων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, και την
προώθησή τους στην απασχόληση.
Τα «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας» εντάσσονται στη Δράση 9.ii.3 με τίτλο «Λειτουργία
one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες» της
Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.ii «Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά» του Άξονα Προτεραιότητας 2Α (Θεματικός στόχος 9:
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης)
του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020.
Εν κατακλείδι και, με γνώμονα, αφενός τις ελλείψεις σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο
των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δομών στους «μικρούς» Δήμους της Π.Ε. και, αφετέρου,
την ανάγκη οριζόντιας, πλήρους και ουσιαστικής κάλυψης του συνόλου των Δήμων ανά
Περιφερειακή Ενότητα, καθώς και τον συντονισμό / παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών
σε επίπεδο Περιφέρειας από οριζόντια «Επιτελική Δομή», προωθείται στο πλαίσιο της
Δράσης 9.ii.3 του Θεματικού Στόχου 9 και σε Περιφερειακό επίπεδο η συγκρότηση
«Περιφερειακής Κοινωνικής Πύλης» με Τοπική Δικτύωση των Κοινωνικών Δομών με την
ακόλουθη λογική:
Μία (1) ΠΡΑΞΗ για τη δημιουργία μίας (1) «Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής
Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)» στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας έδρας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου (εφεξής και «Επιτελική Δομή»), με Δικαιούχο φορέα
υλοποίησης την ίδια την Περιφέρεια («Πράξη 1»).
Στην Πράξη αυτή περιλαμβάνονται με τη μορφή διακριτών Υποέργων:
η λειτουργία της “Επιτελικής Δομής”, με λειτουργίες οριζόντιας οργανωτικής και
επιστημονικής
υποστήριξης
των
«Διευρυμένων
Κέντρων
Κοινότητας»,
συμπεριλαμβανομένης της στοχευμένης επιτόπου υποστήριξης της Κινητής Μονάδας των
Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας με ειδικότητες που δεν διαθέτουν οι αντίστοιχοι
Δικαιούχοι και οι Δήμοι-Εταίροι. Η «Επιτελική Δομή», ύστερα από σχετική συνεννόηση,
μπορεί να υποστηρίζει αντίστοιχα και τα ΚΚ (Κεντρική Μονάδα).
η ανάπτυξη, τήρηση και επικαιροποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των Ωφελουμένων και Διαχείρισης / Παρακολούθησης της
Κοινωνικής Ένταξης σε ατομικό / οικογενειακό επίπεδο (ΟΠΣ-ΥΤΚΕ), καθώς και
Επίσης, οργανωτικά, η Επιτελική Δομή:
Υποστηρίζει το Περιφερειακό / Τοπικό Δίκτυο των «Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας»
μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας σε επίπεδο Περιφέρειας και
Περιφερειακής Ενότητας .
Διασφαλίζει, μέσω του ΟΠΣ-ΥΤΚΕ, τη βιωσιμότητα του «Συστήματος» του Περιφερειακού /
Τοπικού Δικτύου των Κοινωνικών Δομών και παρέχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα
στελέχη των Κ.Κ. και των Κ.Μ. Η συμπλήρωση, τήρηση και επικαιροποίησή του με ευθύνη
των αρμοδίων εξουσιοδοτημένων επιστημονικών στελεχών των Δικαιούχων είναι
υποχρεωτική.
(To ΟΠΣ-ΥΤΚΕ διαλειτουργεί με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ) του Υπουργείου
Εργασίας το οποίο προβλέπεται να αναπτυχθεί μελλοντικά)
Πέντε (5) ΠΡΑΞΕΙΣ, για τη συγκρότηση και λειτουργία αντίστοιχα πέντε (5) Διευρυμένων
Κέντρων Κοινότητας (Δομές), ένα σε κάθε Δήμο έδρας της κάθε Περιφερειακής Ενότητας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αντίστοιχες Κινητές Μονάδες («Πράξη 2»).

5

ΑΔΑ: ΩΞΟΦΩΚ9-ΨΦΜ
Δικαιούχοι της «Πράξης 2» προβλέπεται να είναι οι Δήμοι – έδρας της κάθε Περιφερειακής
Ενότητας μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους
λοιπούς Δήμους της κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Η «Πράξη 2» θα υλοποιείται μέσω
ΑΥΙΜ και διαρθρώνεται σε 2 Υποέργα ως εξής:
Υποέργο 1: Κέντρο Κοινότητας – Κεντρική Μονάδα, στο Δήμο έδρας της Π.Ε. (εφεξής και
ΚΚ),
Υποέργο 2: Κέντρο Κοινότητας – Κινητή Μονάδα, με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του
συνόλου των Δήμων της Π.Ε. (εφεξής και ΚΜ).
Η διάρκεια της δράσης είναι τρία (3) έτη.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης (στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι έξι ως
άνω Πράξεις) ανέρχεται στο ποσό των 2.626.560,00€ με αντικειμενική κατανομή του
ποσού ανά Πράξη.
Οι Πράξεις θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020, με
συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΚΤ (Θ.Σ 9) και, συγκεκριμένα, από την Επενδυτική
Προτεραιότητα 9ii.
2.2. ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
2.2.1. Μέσω της Δράσης 9.ii.3 που αφορά στη «Λειτουργία one stop shop / Κέντρων
Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες» επιδιώκεται στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου η ανάπτυξη ενός ενιαίου μηχανισμού Κοινωνικών Δομών μιας στάσης, ο
οποίος συνδυάζει ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα μέσα και τεχνικές δικτύωσης και
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων
που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και, ειδικότερα:
Πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των Δομών της Δράσης και κατά
προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού
Παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού
Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Άτομα λοιπών ευπαθών Κοινωνικών ομάδων (π.χ. Ρομά, μακροχρόνια άνεργοι ωφελούμενοι
προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, ΑΜεΑ, κλπ)
Πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες τρίτων χωρών, δικαιούχων διεθνούς προστασίας
κλπ
2.2.2. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στα «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας» ανά
Περιφερειακή Ενότητα είναι:
Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των ωφελουμένων που κατατάσσονται στις
«ευπαθείς ομάδες», με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και σκοπό την
προώθηση στην απασχόληση (εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση, κατάρτιση
ατομικών πλάνων και παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής στήριξης)
Δικτύωση και συνεργασία με λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες και Κοινωνικές Δομές στην Π.Ε.
Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο ευρύ κοινό
2.2.3. Οι Δομές που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο των προβλεπόμενων Πράξεων της
Δράσης 9.ii.3 θα υλοποιούν διακριτές υπηρεσίες σε Περιφερειακό / Τοπικό επίπεδο και
ειδικότερα:
Α. Η Επιτελική Εποπτική Δομή θα υλοποιεί ενέργειες:
Καταγραφής κοινωνικών αναγκών σε επίπεδο Περιφέρειας - προσδιορισμό της «ζήτησης»
κοινωνικών υπηρεσιών και των αναγκαίων παροχών προς τους ωφελούμενους κατά
πληθυσμιακή ομάδα στόχο.
Προσδιορισμού της “προσφοράς” παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών (μέσω απογραφής –
recource inventories) και παράλληλου προσδιορισμού των σχετικών ποσοστών κάλυψης
Σχεδιασμού και προγραμματισμού της περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής και διασφάλισης
της συμπληρωματικότητας των επιμέρους δράσεων, κοινωνικών παροχών κ.λπ.
Σχεδιασμού και υλοποίησης της τοπικής Κοινωνικής διαβούλευσης (Περιφέρεια –
Περιφερειακή Ενότητα- Δήμος)
Παρακολούθησης των προγραμμάτων δράσης των Κ.Κ. και των Κ.Μ.
Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από ειδικότητες που παρέχονται στους Δήμους
οριζόντια σε κάθε Π.Ε., όπως υπηρεσίες διαμεσολάβησης, νομικής υποστήριξης
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ωφελουμένων κ.λπ., καθώς και δυνητικής «σύζευξης» παραπομπών ωφελουμένων που
καλύπτονται από ειδικές Δομές άλλης Π.Ε.
Συνεργασίας και διασύνδεσης των «Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας» μεταξύ τους, με τις
Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των λοιπών Φορέων (λ.χ.
ΟΤΑ α και β βαθμού, ΕΟΠΥΥ, ΜΚΟ κλπ) για τα κοινωνικά προγράμματα τα οποία είναι
ενεργά ή σχεδιάζονται για το μέλλον τις διαδικασίες ένταξής τους σε αυτά, κλπ
Παροχής πρόσβασης στο ΟΠΣ-ΥΤΚΕ (γενικής / εξουσιοδοτημένης) και εκπαίδευσης των
αρμοδίων στελεχών της Περιφέρειας, του Κ.Κ. και της Κ.Μ.
Κοινωνικής δικτύωσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας / υποσυστήματος του ΟΠΣ-ΥΤΚΕ,
μέσω της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε κοινωνικό forum επικοινωνίας,
ανταλλαγής εμπειριών και συζήτησης, ενδεικτικά:
μεταξύ των εμπλεκομένων Φορέων
μεταξύ των επαγγελματιών των Φορέων, και των εν δυνάμει χρηστών (άμεσα
ωφελουμένων) των Κ.Κ. και των οικογενειών τους
μεταξύ των εν δυνάμει χρηστών, όπου θα επιτρέπεται στους χρήστες να συμμετέχουν σε
ομάδες συζητήσεων που τους ενδιαφέρουν.
Μεταξύ τοπικών κοινωνικών φορέων, κοινωνικών δικτύων κ.λπ.
Διασύνδεσης της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας με το Ενιαίο Πληροφοριακό
Σύστημα (ΕΠΣ) του Υπουργείου Εργασίας, στο οποίο θα τηρούνται τρία ενιαία μητρώα: το
Μητρώο Ωφελούμενων, το Μητρώο Φορέων (παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας)
και το Μητρώο Επιδομάτων και Προγραμμάτων.
Μεταφοράς τεχνογνωσίας, διάδοσης και διάχυσης καλών πρακτικών, επιστημονική και
τεχνική στήριξη και καθοδήγηση (coaching) των επιστημονικών στελεχών των ΚΚ και ΚΜ
Παροχής εντύπων και εργαλείων για την συστηματική ταυτοποίηση, την επιτόπου
κοινωνική έρευνα και τον σχεδιασμό – παρακολούθηση ατομικού πλάνου ένταξης σε
επίπεδο ΚΚ και ΚΜ.
Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στον Περιφερειακό Μηχανισμό Κοινωνικής Ένταξης σε
σχέση με τα Κέντρα Κοινότητας
Διασύνδεση του ΟΠΣ ΥΤΚΕ με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ) του Υπουργείου
Εργασίας (όταν αυτό τεθεί σε παραγωγική λειτουργία).
Η Επιτελική Δομή θα σχεδιάζει και θα προτείνει άμεσες και συνοδευτικές δράσεις
κοινωνικής ένταξης, ανάλογα με την ανάδραση (feedback) των δεδομένων των Κέντρων
Κοινότητας σε σχέση με την παρακολούθηση της εξέλιξης της ζήτησης / προσφοράς
κοινωνικών υπηρεσιών και παροχών, την επικαιροποίηση των ωφελουμένων και την
εξατομικευμένη προσέγγιση ικανοποίησης των αναγκών τους, σε σχέση με τις διαθέσιμες
συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, καθώς και
εκείνες που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της Χώρας και στο ΕΠΜ.
Η Επιτελική Δομή μεριμνά τόσο για την επίλυση των ζητημάτων συνεργιών και
διαλειτουργικότητας που ανακύπτουν μεταξύ των Κέντρων Κοινότητας και των Κινητών
Μονάδων σε επίπεδο Π.Ε., όσο και για τη μεταφορά και διάχυση τεχνογνωσίας και καλών
πρακτικών μεταξύ των Δομών διαφορετικών Π.Ε. στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά
και αντίστοιχων Δομών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προς τούτο, θα αξιοποιεί τις
«Επιστημονικές Ομάδες» που συγκροτούνται στο πλαίσιο της παρούσας, καθώς και στις
λοιπές Προγραμματικές Συμβάσεις της Περιφέρειας, στο επίπεδο των Π.Ε.
Β. Τα Πέντε (5) Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας (Κ.Κ.), ένα σε κάθε Δήμο πρωτεύουσα της
Περιφερειακής Ενότητας, με ισάριθμες Κινητές Μονάδες (μία Κινητή Μονάδα σε κάθε Κ.Κ.)
θα λειτουργούν (ενδεικτική αναφορά) ως εξής:
Θα παρέχουν δια ζώσης ενημέρωση και εξατομικευμένη προσέγγιση (διενέργεια κοινωνικών
ερευνών, προετοιμασία και τακτή επικαιροποίηση κοινωνικών ιστορικών, συμβουλευτική,
ψυχοκοινωνική στήριξη, διαμεσολάβηση κλπ) στις Ομάδες Στόχου για όλα τα προγράμματα
απασχόλησης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τόσο μέσα από συστηματικές
προσωπικές συνεντεύξεις με τους ωφελούμενους, όσο και μέσα από τακτικές ενημερώσεις,
δράσεις πληροφόρησης στον γενικό πληθυσμό σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, δημοτικής
ενότητας, δήμου, θύλακες φτώχειας, κλπ.
Θα διασυνδέονται και θα συνεργούν με τις τοπικές Κοινωνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας /
Περιφερειακής Ενότητας, των Δήμων, Νοσοκομείων, ΕΟΠΠΥ, κλπ. όπου υπάρχουν, καθώς
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και με τις τοπικές ανά Περιφερειακή Ενότητα Υπηρεσίες, καθώς και με τους Φορείς που
υλοποιούν δράσεις και προγράμματα προώθησης στην απασχόληση (πχ ΟΑΕΔ), σε όλο το
φάσμα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και προώθησης της απασχόλησης, με τελικό
στόχο την κοινωνική ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων.
Θα διασυνδέονται και θα διαλειτουργούν με την Επιτελική Δομή. Μέσω αυτής της
διασύνδεσης, θα υποβάλουν ερωτήματα και θα λαμβάνουν απαντήσεις από την επιτελική
ομάδα, σε κάθε ζήτημα λειτουργίας τους ως προς την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης
στα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.
Θα υποστηρίζονται επιτόπου από την “Επιτελική Δομή”, με ειδικότητες που δεν διαθέτουν
οι αντίστοιχοι Δικαιούχοι και οι Δήμοι-Εταίροι.
2.3. ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Σε συνέχεια και κατ ’αντιστοιχία των ανωτέρω, συγκροτείται στην Π.Ε. Λακωνίας
«Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας», το οποίο θα διαρθρώνεται στην «κεντρική δομή»
Κέντρου Κοινότητας με έδρα το Δήμο Σπάρτης και συνδεδεμένης με αυτό Κινητής Μονάδας
με επιχειρησιακή ευθύνη το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
Στο πλαίσιο της παρούσας συγκροτείται «Επιστημονική Ομάδα» στην οποία
εκπροσωπούνται οι Φορείς-Εταίροι με την συμμετοχή εξειδικευμένου στελέχους κάθε
Φορέα-Εταίρου.
Το οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο της συγκρότησης και λειτουργίας του «Διευρυμένου
Κέντρο Κοινότητας» περιγράφεται και εξειδικεύεται στα επόμενα άρθρα της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με δεδομένα:
α) τον προγραμματισμό του Φορέα Α κατά το μέρος που αφορά στις πέντε Πράξεις
συγκρότησης και λειτουργίας «Κέντρων Κοινότητας» (Κ.Κ.), ένα σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα (Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθία, Λακωνίας και Μεσσηνίας) της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και, συγκεκριμένα, στις αντίστοιχες έδρες των Δήμων - πρωτευουσών των
Περιφερειακών Ενοτήτων, με την ταυτόχρονη συγκρότηση και λειτουργία πέντε
αντίστοιχων «Κινητών Μονάδων» (Κ.Μ.), όπου Δικαιούχοι των Δομών αυτών προβλέπεται
να είναι (μέσω αντίστοιχων Προγραμματικών Συμβάσεων), οι αντίστοιχοι Δήμοι πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων,
β) τη δυνατότητα του ΦΟΡΕΑ Β ως δυνητικού Δικαιούχου, να δημιουργήσει, εγκαταστήσει
και λειτουργήσει Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα στην Π.Ε. Λακωνίας, σύμφωνα
αφενός με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4368/2016 και της κατ’ εξουσιοδότηση ΚΥΑ
Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/2016 (ΦΕΚ 854/Β/30-3-2016,
«Καθορισμός των ελάχιστων
προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας») και, αφετέρου, με βάση τον
οργανισμό και την επαρκή στελέχωση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών,
γ) τις απαιτήσεις πλήρους και ομοιογενούς κάλυψης του συνόλου των αναγκών των λοιπών
Δήμων της Π.Ε. Λακωνίας, λαμβανομένων υπόψη τόσο των ελλείψεων σε εξειδικευμένο
ανθρώπινο δυναμικό, όσο και της γεωγραφικής διασποράς των οικισμών της Π.Ε., ιδιαίτερα
στον αγροτικό χώρο της Π.Ε., καθώς και της διασφάλισης της βιωσιμότητας του
«συστήματος» σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο,
δ) τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 για
τα συγχρηματοδοτούμενα έργα από πόρους των ΕΔΕΤ,
ε) Την προϋπόθεση που τίθεται εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προετοιμασία
από τις Ελληνικές Αρχές μιας στρατηγικής βιωσιμότητας των Κοινωνικών Δομών και τη
σταδιακή υποκατάσταση της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης με Εθνικούς ή άλλους πόρους,
καθώς και τη διασφάλιση της αδιάκοπης συνέχιση της ομαλής χρηματοδότησής τους,
στ) του γεγονότος ότι η Πράξη θα υλοποιηθεί με ιδία μέσα,
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
υλοποίηση του αντικειμένου της Πράξης «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας
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και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα
Λακωνίας».
ΑΡΘΡΟ 4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1. Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της
αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και
Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα
Λακωνίας, η οποία χάριν συντομίας θα ονομάζεται στο εξής ως «Πράξη» ή/και «Πράξη 2».
4.2. Η Πράξη οργανώνεται σε δύο Υποέργα ως εξής:
Υποέργο 1: Κέντρο Κοινότητας – Κεντρική Μονάδα, στο Δήμο Σπάρτης.
Υποέργο 2: Κέντρο Κοινότητας – Κινητή Μονάδα, με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του
συνόλου των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
Κάθε Υποέργο περιγράφεται στο αντίστοιχο αναλυτικό και προτυποποιημένο Σχέδιο
Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΣΥΙΜ). Στο ΣΥΙΜ θα προσδιορίζονται αναλυτικά και διακριτά οι
δύο βασικές λειτουργίες του Δικαιούχου και, ειδικότερα:
η δημιουργία και λειτουργία «Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας» (στην συνέχεια και
«Κέντρο Κοινότητας ή Κ.Κ., ή ΚΚ) στην έδρα του Δήμου Σπάρτης, ως έδρα της Π.Ε.
Λακωνίας,
η δημιουργία και λειτουργία Κινητής Μονάδας (στη συνέχεια και Κ.Μ. ή ΚΜ), συνδεδεμένης
με το Κέντρο Κοινότητας και ευθύνη λειτουργίας στο σύνολο των Δήμων της Π.Ε.
Λακωνίας.
Ειδικότερα στο πλαίσιο της Πράξης και για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ο
ΦΟΡΕΑΣ Β αναλαμβάνει την αρμοδιότητα και ευθύνη να λειτουργήσει ως Δικαιούχος της
ΠΡΑΞΗΣ έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π)
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 και σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης ….
ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι Φορείς-Εταίροι αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και
δικαιώματα:
5.1. Ο Φορέας Α αναλαμβάνει:
Την Ωρίμανση της Πράξης 1, ήτοι την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας, τεχνικά δεδομένα,
χαρακτηριστικά, απαιτούμενες μελέτες, χρονοδιάγραμμα ενεργειών μέχρι την έναρξη
υλοποίησης, διάρκεια, προεκτιμούμενο κόστος, τρόπος χρηματοδότησης, καθορισμός
αρμοδιοτήτων και ευθυνών κ.λπ.,
Να παρέχει στο Φορέα Β τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του
και να συνεργάζεται μαζί του για την ωρίμανση και οργάνωση της «Πράξης 2», καθώς και
την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου και των Υποέργων της «Πράξης 2».
Την Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης με ίδια μέσα της «Πράξης 1»,
Τη διάθεση και παροχή πρόσβασης στο ΟΠΣ ΥΤΚΕ:
Ανάπτυξη, τήρηση και επικαιροποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των Ωφελουμένων και Διαχείρισης / Παρακολούθησης της
Κοινωνικής Ένταξης σε ατομικό / οικογενειακό επίπεδο (ΟΠΣ-ΥΤΚΕ), καθώς και
To ΟΠΣ-ΥΤΚΕ διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του «Συστήματος» του Περιφερειακού / Τοπικού
Δικτύου των Κοινωνικών Δομών και παρέχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα στελέχη
των Κ.Κ. και των Κ.Μ. Η συμπλήρωση, τήρηση και επικαιροποίησή του με ευθύνη των
αρμοδίων εξουσιοδοτημένων επιστημονικών στελεχών των Δικαιούχων είναι υποχρεωτική.
Στο πλαίσιο του ΟΠΣ-ΥΤΚΕ λειτουργεί Forum, ενώ παρέχονται εργαλεία μεταφοράς
τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, Οδηγοί, συμβουλές κ.λπ.
To ΟΠΣ-ΥΤΚΕ διαλειτουργεί με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ) του Υπουργείου
Εργασίας το οποίο προβλέπεται να αναπτυχθεί μελλοντικά,
Να σχεδιάζει κοινωνικές παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο, υιοθετώντας την “bottom-up”
προσέγγιση, αξιοποιώντας τις πληροφορίες και στοιχεία που παρέχουν: ο Φορέας Β, τα
κατά τόπους Κ.Κ. και οι Κινητές Μονάδες, στην υλοποίηση των τοπικών κοινωνικών
πολιτικών

9

ΑΔΑ: ΩΞΟΦΩΚ9-ΨΦΜ
Να υποστηρίζει το Περιφερειακό / Τοπικό Δίκτυο των «διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας»
μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας σε επίπεδο Περιφέρειας και
Περιφερειακής Ενότητας .
Να παρέχει στο Δικαιούχο ειδικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και νομικής υποστήριξης,
διαθέτοντας το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό
Να συντονίζει την «Επιστημονική Ομάδα», στην οποία εκπροσωπούνται οι Φορείς-Εταίροι
με την συμμετοχή εξειδικευμένου στελέχους κάθε Φορέα-Εταίρου
Να μεριμνά και να επιτηρεί τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των Ωφελουμένων
Να ανιχνεύει τις ανάγκες σε δεξιότητες και τεχνογνωσία και να μεριμνά για την εκπαίδευση
και ενημέρωση των επιστημονικών στελεχών του Κ.Κ. και της Κ.Μ.
Την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από ειδικότητες που παρέχονται στους Δήμους
οριζόντια στην Π.Ε. (είτε στην ΚΜ είτε στην Κεντρική Μονάδα του ΚΚ), όπως υπηρεσίες
διαμεσολάβησης,
νομικής
υποστήριξης,
συμβουλών
διαχείρισης
οικογενειακού
προϋπολογισμού και άλλων θεμάτων κ.λπ., καθώς και «σύζευξης» παραπομπών
ωφελουμένων που δυνητικά καλύπτονται από ειδικές Δομές άλλης Π.Ε. και άλλου Φορέα.
Την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης της «Πράξης 1»,
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 πραγματοποιεί δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας, διάδοσης και διάχυσης καλών
πρακτικών, επιστημονική και τεχνική στήριξη και καθοδήγηση (coaching) των
επιστημονικών στελεχών των ΚΚ και ΚΜ,
Να παρέχει έντυπα και εργαλεία στα στελέχη των Φορέων Β και Γ για την συστηματική
ταυτοποίηση, την επιτόπου κοινωνική έρευνα και τον σχεδιασμό – παρακολούθηση
ατομικού πλάνου ένταξης σε επίπεδο ΚΚ και ΚΜ.
Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας,
Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης της Πράξης,
Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις Δομές και τις
λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει προσωπικό για την υλοποίηση της Πράξης, κατά
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας.
Να παραχωρεί τη χρήση ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων για τις
ανάγκες της Πράξης
Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Β την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή
διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της Δράσης και των Πράξεων που την
εξειδικεύουν,
Να συνεργάζεται με τους Φορείς Β και Γ για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή
της Δράσης και των Πράξεων «1» και «2».
Να παρέχει γραμματειακή, τεχνική και τεχνολογική υποστήριξη στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης που συγκροτείται στο πλαίσιο της παρούσας
5.2. Ο Φορέας Β αναλαμβάνει:
Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την «Πράξη 2», όπως αυτή περιγράφεται στο συνημμένο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Στο
πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας προβαίνει:
Στη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξή της στο ΕΠ «Πελοπόννησος»
2014-2020.
Στην υποβολή της τυποποιημένης Αίτησης για τη χρηματοδότηση της Πράξης στο ΕΠ
«Πελοπόννησος» 2014-2020.
Στη σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων των Υποέργων της Πράξης
Να παρέχει στο Φορέα Α τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του
και να συνεργάζεται μαζί του για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης, και των
Υποέργων αυτής και την υποβολή τους στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
Πελοπόννησος 2014-2020 και να προβαίνει στις τυχόν απαιτούμενες επικαιροποιήσεις /
τροποποιήσεις αυτών.
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Να συνεργάζεται με τον Φορέα Α για το σχεδιασμό κοινωνικών παρεμβάσεων σε τοπικό
επίπεδο, παρέχοντας αξιοποιήσιμες πληροφορίες και στοιχεία για το σκοπό αυτό, στο
πλαίσιο υλοποίησης των τοπικών κοινωνικών πολιτικών.
Να δέχεται από την Επιτελική Δομή, εξειδικευμένες υπηρεσίες, είτε στην ΚΜ είτε στην
Κεντρική Μονάδα του ΚΚ, από ειδικότητες που δεν διαθέτουν οι Φορείς Β και Γ, όπως
υπηρεσίες διαμεσολάβησης, νομικής υποστήριξης, συμβουλών διαχείρισης οικογενειακού
προϋπολογισμού και άλλων θεμάτων κ.λπ., καθώς και «σύζευξης» παραπομπών
ωφελουμένων που δυνητικά καλύπτονται από ειδικές Δομές άλλης Π.Ε. και άλλου Φορέα.
Να συνεργάζεται με τους Φορείς Γ για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο
Κέντρο Κοινότητας και στην Κινητή Μονάδα, αξιοποιώντας πληροφορίες, εξοπλισμό, μέσα
και χώρους που διαθέτουν οι τελευταίοι για την φιλοξενία και πρακτική λειτουργία της
Κινητής Μονάδας
Την Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «2» από κοινού με το
ΦΟΡΕΑ Α
Την υλοποίηση με ίδια μέσα της «Πράξης 2»
Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης
σύμφωνα με τα οριζόμενα Ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης 2014 - 2020
Να προβαίνει σε προγραμματισμό δράσης του Κ.Κ., καθώς και σε μηνιαίο προγραμματισμό
δράσης της Κ.Μ., σε συνεργασία με τους Φορείς Γ και υπό τον συντονισμό του Φορέα Α
Την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης της «Πράξης 2»
Την υποστήριξη της ταυτοποίησης των ωφελουμένων, την τήρηση και επικαιροποίηση του
ΟΠΣ –ΥΤΚΕ, καθώς και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων
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 απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης της Πράξης.
Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, τα οποία γνωρίζουν σε βάθος τις Δομές
και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει προσωπικό για την υλοποίηση της Πράξης ,
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας
Να παραχωρεί τη χρήση ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων για τις
ανάγκες της Πράξης
Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας,
Να συντάσσει με την υποστήριξη του ΦΟΡΕΑ Α τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, να τις κοινοποιεί στο ΦΟΡΕΑ Α και να
τις αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Πελοπόννησος 20142020.
Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της «Πράξης 2», σε
συνεργασία με τον ΦΟΡΕΑ Α.
Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Α την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή
διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της «Πράξης 2»
5.3 Οι Φορείς Γ αναλαμβάνουν:
Να συνεργάζονται με τους Φορείς Α και Β για την άρτια, ποιοτική, αποτελεσματική και
στοχευμένη υλοποίηση της «Πράξης 2»
Να συνεργάζονται με τον Φορέα Α για το σχεδιασμό κοινωνικών παρεμβάσεων σε τοπικό
επίπεδο, παρέχοντας αξιοποιήσιμες πληροφορίες και στοιχεία για το σκοπό αυτό, στο
πλαίσιο υλοποίησης των τοπικών κοινωνικών πολιτικών
Να φιλοξενούν σε οικεία Δομή, να παρέχουν τον αναγκαίο χώρο, εξοπλισμό και μέσα και,
γενικότερα, να διευκολύνουν την Κινητή Μονάδα κατά την προγραμματισμένη επίσκεψη
και πραγματοποίηση συναντήσεων, συνεδριών κ.λπ. με ωφελούμενους και την παροχή των
λοιπών υπηρεσιών προς τον Φορέα και τους ωφελούμενους
Να δέχονται από την Επιτελική Δομή, εξειδικευμένες υπηρεσίες (μέσω της ΚΜ), από
ειδικότητες που δεν διαθέτουν οι Φορείς Β και Γ, όπως υπηρεσίες διαμεσολάβησης, νομικής
υποστήριξης, συμβουλών διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού και άλλων θεμάτων
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κ.λπ., καθώς και «σύζευξης» παραπομπών ωφελουμένων που δυνητικά καλύπτονται από
ειδικές Δομές άλλης Π.Ε. και άλλου Φορέα.
Να διαθέτουν τις Κοινωνικές Δομές και να συνεργάζονται με τους Φορείς Α και Β ως προς
τις δυνητικές συστηματικές και στοχευμένες (εξατομικευμένες) παροχές προς τους
ωφελούμενους στα διοικητικά τους όρια.
Να υλοποιούν -σύμφωνα με την εξατομικευμένη προσέγγιση- το ατομικό πλάνο ένταξης
του ωφελούμενου, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στον Φορέα επιστημονικά στελέχη, αλλά και
τα στελέχη των Φορέων Α και Β.
Να παραχωρούν τη χρήση ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων για τις
ανάγκες της Πράξης.
Να παρέχουν έγκαιρα στο Φορέα Β την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή
διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της Πράξης.
Να συνεργάζονται με τους Φορείς Α και Β για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή
της Πράξης.
Να ορίσουν τον εκπρόσωπο του Δήμου-Εταίρου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της «Πράξης 2» της Προγραμματικής
Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των …………….. Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
έμμεσων δαπανών, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.
Η χρηματοδότηση της Πράξης πραγματοποιείται από το Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020
και συγκεκριμένα από τον Άξονα Προτεραιότητας 2Α, Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii.
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020, εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα
χρηματοδοτικά στοιχεία της Πράξης.
Ο Φορέας Β δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι οποιουδήποτε τρίτου,
που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει
με την ολοκλήρωση της υλοποίησης της Πράξης.
H διάρκεια υλοποίησης της Πράξης καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
και εφ’ όσον παραταθεί η υλοποίηση της πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020.
ΑΡΘΡΟ 8
«ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ»
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
8.1. 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 Τρίπολη.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:
έναν (1) εκπρόσωπο του ΦΟΡΕΑ Α, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής με τον
αναπληρωτή του
έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Β με τον αναπληρωτή του και
έναν (1) εκπρόσωπο (από τον κάθε φορέα) των «Φορέων Γ», με τον αναπληρωτή του.
Οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών, πρέπει να προέρχονται κατά προτίμηση από
αντίστοιχες οργανικές μονάδες των φορέων τους, που έχουν αρμοδιότητα σχετική με το
φυσικό αντικείμενο του Έργου (σημ.: και εφόσον είναι δυνατό να κατέχουν θέσεις ευθύνης
στις Μονάδες αυτές).

12

ΑΔΑ: ΩΞΟΦΩΚ9-ΨΦΜ
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι φορείς
ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και η Επιτροπή συγκροτείται με
την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Φορέα Α, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη
της παροχής της αναγκαίας γραμματειακής, τεχνικής και τεχνολογικής υποστήριξης στην
Επιτροπή.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να συνεδριάζει στην Έδρα οποιουδήποτε
Φορέα/Εταίρου της παρούσης.
8.2. 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 με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (φαξ, e-mail, ταχυδρομείο κλπ).
Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα
θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της.
8.3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης υποστηρίζεται από το εξειδικευμένο προσωπικό
του Φορέα Α που έχει την ολοκληρωμένη γνώση του αντικειμένου της παρούσας
Σύμβασης. Το εξειδικευμένο αυτό προσωπικό αποτελεί την «Επιστημονική Ομάδα», η
οποία, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που
σχετίζονται με την υλοποίηση της Πράξης, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές
γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Επιστημονικής Ομάδας δεν είναι δεσμευτικές για
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
8.4. 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 τους συμβαλλόμενους φορείς.
Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην
Επιτροπή.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής,
καθορίζονται με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 9
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 10
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΩΝ
Ο συμβαλλόμενοι φορείς ευθύνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έναντι των τρίτων κάθε
συμβαλλόμενος Φορέας ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τους υπόλοιπους Φορείς.
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ΑΡΘΡΟ 11
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Β εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τους ΦΟΡΕΙΣ Α και Γ έναντι των τρίτων
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της άσκησης της αρμοδιότητας ως
δικαιούχος της Πράξης.
ΑΡΘΡΟ 12
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 της έδρας του ΦΟΡΕΑ Α.
ΑΡΘΡΟ 13
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της Πράξης της παρούσας σύμβασης και στο
πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι
δυνατή:
α) η απασχόληση προσωπικού του ΦΟΡΕΑ Α στο Φορέα Β ή/και στο Φορέα Γ και
αντίστροφα αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό
ορίζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων φορέων, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων των
συμβαλλόμενων Φορέων για τις ανάγκες της Πράξης.
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
14.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στους Φορείς Β και Γ η υποκατάστασή τους από
τρίτους για την υλοποίηση της ΠΡΑΞΗΣ. Αν χωρέσει υποκατάσταση, τότε οι Φορείς Β και Γ
ευθύνονται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του ΦΟΡΕΑ Α, ενώ συγχρόνως λύεται η
παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Β ή του Φορέα Γ.
14.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα που θα συνταχθούν από τους Φορείς στο
πλαίσιο υλοποίησης της ΠΡΑΞΗΣ θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του αντίστοιχου Φορέα, ο
οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα.
14.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη
ή λύση αυτής, ο Φορέας Β και οι Φορείς Γ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη
γνωστοποιήσουν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και
διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΦΟΡΕΑ Α,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την
υλοποίηση της ΠΡΑΞΗΣ και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.
ΑΡΘΡΟ 15
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 σε οκτώ πρωτότυπα, έλαβε
δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το όγδοο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1.
Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Φορέας Α)
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης
2.
Για το Δήμο Σπάρτης, (Φορέας Β)
Ο Δήμαρχος ………………………….
3.
Για τους λοιπούς Δήμους Φορείς - Εταίρους και τα Νομικά τους Πρόσωπα (Φορείς Γ)
Για το Δήμο ανατολικής Μάνης
Ο Δήμαρχος ………………………….
Για το Δήμο Ελαφονήσου
Ο Δήμαρχος ………………………….
Για το Δήμο Ευρώτα
Ο Δήμαρχος ………………………….
Για το Δήμο Μονεμβασίας
Ο Δήμαρχος ………………………….
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΠΡΑΞΗΣ 2»
1. Τίτλος Πράξης Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο
Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.
1.1 τίτλος Υποέργου 1: Κέντρο Κοινότητας – Κεντρική Μονάδα, στο Δήμο Σπάρτης.
1.2 τίτλος Υποέργου 2: Κέντρο Κοινότητας – Κινητή Μονάδα, με ευθύνη κάλυψης των
αναγκών του συνόλου των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): Δήμος Σπάρτης
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): Δήμος Σπάρτης
4. Φορέας λειτουργίας: Δήμος Σπάρτης
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης 1:
Η Πράξη οργανώνεται σε δύο (2) Υποέργα, περιγράφεται στα αντίστοιχα αναλυτικά και
προτυποποιημένα Σχέδιο Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΣΥΙΜ). Στα ΣΥΙΜ προσδιορίζονται
αναλυτικά και διακριτά οι δύο βασικές λειτουργίες του Δικαιούχου και, ειδικότερα:
η δημιουργία και λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» στην έδρα του Δήμου Σπάρτης, ως
έδρα της Π.Ε. Λακωνίας,
η δημιουργία και λειτουργία Κινητής Μονάδας, συνδεδεμένης με το Κέντρο Κοινότητας, με
ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Π.Ε. Λακωνίας.
Η Πράξη υλοποιείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Δήμων της Π.Ε. Λακωνίας.
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας
7. Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός Υποέργου 1
…………… €
Προϋπολογισμός Υποέργου 2
…………… €
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης
…………… €
8. Διάρκεια υλοποίησης
Υποέργο
Υποέργο 1
Υποέργο 2
Σύνολο Πράξης

Διάρκεια σε μήνες
36
36
36

1

Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους
βασικούς δείκτες εκροών
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9. Αναλυτική Κοστολόγηση της Πράξης
«ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ψ1
Α1.: ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Υποέργο 1)
Προσωπικό
Άτομα
Μήνες
Μισθός
Σύνολο
(ανάλογα με την Π.Ε. και
σε συμφωνία με την
Πρόσκληση)
…………. €
Κοινωνικός Λειτουργός
………
12
…………. €
Ψυχολόγος

……….

12

………… €

ΣΥΝΟΛΟ Α1

………… €
………………. €

Α2.: ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ για ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
(Υποέργο 2)
Μισθός
/
Άτομα/Με
Μίσθιο
Προσωπικό (ενδ.)
ταφορικά
Μήνες
Σύνολο
Μεταφορικού
Μέσα
Μέσου
Κοινωνικός Λειτουργός

………

12

Ψυχολόγος

………

12

Οδηγός

………

12
Α2.1 ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Α2.2 Χρήση Οχήματος
Υποστήριξης
των
………
12
Επισκέψεων της Κινητής
Μονάδας
ΣΥΝΟΛΟ Α2
Α3. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Κ.Κ & Κ.Μ (Α1+Α2.1)
………………. €
Α4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κ.Κ & Κ.Μ (Α3*20%)
………………. €
Α5. ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Α2.2+Α3+Α4)
………………. €
Α6. ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (Α5Χ3) – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
………………. €
Β. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Ηρακλής Τριχείλης για την υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης και κάθε άλλου εγγράφου που θα αφορά στην εν λόγω πράξη στο
μέλλον.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26/2017.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Απούσα
Βελιώτης Ευστάθιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Χριστάκος Σταύρος Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
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Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Σπυριδάκου Θεοδούλη
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Παπαδάκη Ευγενία

17

