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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Σερασκέρης Εμμ. 

ΤΗΛ:    2132030629 

ΦΑΞ:   2132030630                                                       

 

 

                                                                             

Προς : Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

 

 

Αγ. Στέφανος,  25/1/2019 

Αρ. Πρωτ. : 5419 

ΘΕΜΑ: «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Διονύσου και του Ν.Π.Δ.Δ «ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Δ.Κ Δροσιάς”. 

 

Έχοντας υπόψη :  

1. Tις διατάξεις των  άρθρων  65 «Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου» και 100 

«Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε   με τις διατάξεις του Ν. 

4555/2018 και ισχύει. 

2. Την  με αριθμό 5/2019 απόφαση του  Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Δ.Κ Δροσιάς” 

3. Το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης.(άρθρο 100 Ν. 3852/2010) 

 

 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
1. Την έγκριση της αριθ. 5/2019 απόφασης του  Δ.Σ του ΝΠ «ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Δ.Κ Δροσιάς” και τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμο Διονύσου 

και του Ν.Π. «ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Δ.Κ Δροσιάς” για την 

υλοποίηση της δράσης «Ενδυνάμωση Παροχής υπηρεσιών του Οίκου Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ  στους δημότες Διονύσου όπως αυτή αναλυτικά παρουσιάζεται στο 

συνημμένο σχέδιο  και ειδικότερα την εκχώρηση εργασιών φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης 

,ύδρευσης, ηλεκτροδότησης,  θέρμανσης (αγορά πετρελαίου) και προμήθειας μη εξειδικευμένου 

εξοπλισμού στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου καθως και την παραχώρηση επιλογής 

ενός ωφελουμένου, που να ανήκει στην κατηγορία των απόρων, στο Δήμο. 

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει κάθε έγγραφο/δικαιολογητικό που απαιτείται. 
 

 

                                                                   Ο Δήμαρχος 

 

                                                           Διονύσιος Ζαμάνης 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 

 

Μεταξύ  

του  Ιδρύματος «Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας  ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» 

 
και  

του « Δήμου  Διονύσου » 

 

για την Δράση 

«Ενδυνάμωση Παροχής Υπηρεσιών του Οίκου Ευγηρίας  «ΘΕΟΔΩΡΟΣ και 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» στους δημότες του Δήμου Διονύσου»  

 

[Αγ. Στέφανος, ..-12-2018]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«Ενδυνάμωση Παροχής Υπηρεσιών του Οίκου Ευγηρίας  «ΘΕΟΔΩΡΟΣ και 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» στους δημότες του Δήμου Διονύσου» 

 

Στον Αγ. Στέφανο , σήμερα την ..-12-2018, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων : 

 

1. του  Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας  «ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» που 

εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς  επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 19, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρό κ. Μαργάρα Νικόλαο και ο οποίος θα αποκαλείται 

στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Λειτουργίας»  

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

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχό κ. Ζαμάνη Διονύσιο, και ο οποίος θα αποκαλείται 

εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» 

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως 

αυτές ισχύουν κάθε φορά : 

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

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 

100  αυτού. 

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

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

3. Την Απόφαση υπ’ αριθμ…………. του Διοικητικού Συμβούλιου  του Ιδρύματος  για την 

υποβολή πρότασης υπογραφής προγραμματικής σύμβασης, προς το Δήμο Διονύσου. 

4. Την Απόφαση υπ’ αριθμ ……… του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ……για την 

έγκριση των όρων της παρούσης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Ζαμάνη 

Διονύσιου για την υπογραφή της. 

5. Την Απόφαση υπ’ αριθμ. ……. του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος  για την 

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

Νικόλαου για την υπογραφή της. 

 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Δροσιάς με τις αριθ. 24/2003 και 26/2004 αποφάσεις του προέβη στην 

σύσταση Κοινοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ». 

Το αριθ. 193/2005 Προεδρικό Διάταγμα σύστασης του Ιδρύματος δημοσιεύθηκε στο αριθ. 235/τΑ/28-

9-2005 ΦΕΚ. Ακολούθως ο πρώην Δήμος Δροσιάς προέβη σε τροποποίησή του με εναρμόνιση στις 

διατάξεις του Ν. 3463/2006(ΔΚΚ) και το αριθ.198/2008 Π.Δ δημοσιεύθηκε στο αριθ. (266/τΑ/31-12-

2008 ΦΕΚ). 

Με την αριθ. 14722/19-05-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση  της 

συστατικής πράξης Κοινοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ και  κωδικοποίηση της σε ενιαίο κείμενο εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η αύξηση 

της ετήσιας επιχορήγησης που προέρχεται από το Δήμο σε 70.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με την απόφαση υπ.αριθ. 4886/14-06-2018 της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & 

Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στο  Δημοτικό Οίκο 

Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, δυναμικότητας 18 κλινών. 

Ο φορέας λειτουργίας στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του, προγραμματίζει την 

υλοποίηση της Δράσης «Ενδυνάμωση Παροχής Υπηρεσιών του Οίκου Ευγηρίας  «ΘΕΟΔΩΡΟΣ και 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» στους δημότες του Δήμου Διονύσου» , η οποία θα αναφέρεται στο εξής 

χάριν συντομίας «η Δράση». 

 

Δεδομένου ότι: 

 

 Ο Φορέας Λειτουργίας, παρέχει υπηρεσίες σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και δεν 

μπορεί να καλύψει σε επίπεδο τεχνογνωσίας και χρηματοδότησης  όλες τις απαιτήσεις 

για την απρόσκοπτη λειτουργία και παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελουμένους, 

 Ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την απαραίτητη ικανότητα  (τεχνικές και οικονομικές 

υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν 

λόγω έργου, ενώ παράλληλα θα καλύψει δυο (2) θέσεις ωφελουμένων 
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Αποφασίζεται ότι: 

 

 Για την καλύτερη υλοποίηση του έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη 

σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το 

γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

υλοποίηση της Δράσης «Ενδυνάμωση Παροχής Υπηρεσιών του Οίκου Ευγηρίας  «ΘΕΟΔΩΡΟΣ και 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» στους δημότες του Δήμου Διονύσου»  

Η δράση αφορά σε μία σειρά κοινών υποχρεώσεων-παρεμβάσεων στη καθημερινή λειτουργία 

του φορέα λειτουργίας, με στόχο την  αποτελεσματικότητα  των παρεχόμενων υπηρεσιών 

στους δημότες Διονύσου.  

Απώτερο στόχο αποτελεί η ενίσχυση και ενδυνάμωση της ικανότητας του φορέα λειτουργίας, 

μέσω της υποστήριξης του από το φορέα υλοποίησης στις κατηγορίες χρηματοδότησης και 

διάθεσης υπηρεσιών.  

Συγκεκριμένα, η δράση  περιλαμβάνει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των υπηρεσιών και του 

προϋπολογισμού του φορέα λειτουργίας για την κάλυψη αναγκών στις κατηγορίες υπηρεσιών 

καθαριότητας, φύλαξης, τυχόν συντηρήσεων & και επισκευών, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και 

θέρμανσης (αγορά πετρελαίου), καθώς και μη εξειδικευμένου εξοπλισμού. Επιπλέον μετά από 

εισήγηση ενός εκ των δυο συμβαλλόμενων μερών και συμφωνία και των δυο, δύναται η υλοποίηση 

εξειδικευμένων παρεμβάσεων του φορέα λειτουργίας μέσω χρηματοδότησης του φορέα υλοποίησης. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης  και για τους σκοπούς της παρούσας 

σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την αρμοδιότητα  για λογαριασμό του  φορέα 

λειτουργίας όλων των συναφών υποχρεώσεων έναντι τρίτων για την κάλυψη των παραπάνω 

αναγκών, ενώ ο  φορέας λειτουργίας αναλαμβάνει την υποχρέωση της συνεχούς λειτουργιάς του 

ιδρύματος , τη διαφύλαξη της προτεραιότητας των δημοτών που ανήκουν στους δυνητικούς 
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ωφελούμενους του ιδρύματος και εκχωρεί στο δήμο τη δυνατότητα επιλογής ενός (1) 

ωφελούμενου που ανήκει στην κατηγορία των απόρων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

 

2.1. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

 Όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο 

άρθρο 1 της παρούσης.  

 Την ένταξη στο προϋπολογισμό του κωδικών που αφορούν στην υλοποίηση 

υποχρεώσεων του άρθρου 1 της παρούσης. 

 Την υλοποίηση σειράς εσωτερικών διαδικασιών που οδηγούν στην υλοποίηση 

υποχρεώσεων του άρθρου 1 της παρούσης (έγκριση πίστωσης, διενέργεια μελέτης, 

διαγωνιστική διαδικασία, ανάδειξη αναδόχου, υλοποίηση έργου, ανάληψη δαπάνης 

,πληρωμές).  

 Τη  διάθεση τυχόν διαθέσιμου προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει τις 

αναφερόμενες εργασίες του άρθρου 1 της παρούσης. 

 Να παρέχει στο Φορέα Λειτουργίας τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή 

του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση μελετών, αιτημάτων και όπου 

αλλού απαιτείται. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

καθώς και τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Λειτουργίας την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 

οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της Δράσης. 

 Να διεξάγει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση των δράσεων που 

προβλέπονται στη παρούσα, κατόπιν αιτήματος του φορέα λειτουργίας.  

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία της δράσης, μετά την ολοκλήρωσή της, είτε 

αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα. 

 Να συνεργάζεται με το Φορέα Λειτουργίας για την ενημέρωση του κοινού και την 

προβολή του Έργου.  

 Να ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης σε ότι αυτή ζητήσει. 

  

 

2.2. Ο Φορέας Λειτουργίας αναλαμβάνει: 
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 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η λειτουργιά του φορέα. 

 Να ενημερώνει έγκαιρα το φορέα Υλοποίησης για την αναγκαιότητα παρέμβασης του 

σε θέματα που αφορούν στο άρθρο 1 της παρούσης. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

καθώς και τον αναπληρωτή του, καθώς και τον γραμματέα της επιτροπής με τον 

αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 

 Να ενημερώνει την επιτροπή Παρακολούθησης σε ότι αυτή ζητήσει. 

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των 

σχετικών συμβάσεων. 

 Να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό του σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν 

από τη παρούσα σύμβαση. 

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 

οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία της δράσης, μετά την ολοκλήρωσή της, είτε 

αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα. 

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

προβολή της Δράσης.  

 Να εκχωρήσει την επιλογή δυο ωφελούμενων σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσης. 

 Να εξασφαλίσει τη συνεχή λειτουργία του ιδρύματος. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΡΟΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Οι πόροι χρηματοδότησης της παρούσης προγραμματικής σύμβασης παρέχονται από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου, ενώ η δαπάνη που προκύπτει από την ένταξη δυο δημοτών ειδικής 

κατηγορίας (απόρων), καλύπτεται από το ίδρυμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και διαρκεί για 

τρια έτη, με αναθεώρηση των όρων της μετά από οκτώ μήνες, κατόπιν μελέτης που 

αναλαμβάνει ο φορέας λειτουργίας και σύμφωνη γνώμη του φορέα υλοποίησης . 

Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία 

των συμβαλλόμενων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης του έργου.  
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την 

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τον Αγ. Στέφανο.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :  

 έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Διονύσου, τον……………………. με αναπληρωτή του 

τον………………………………………., ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής 

 δύο (2) εκπρόσωπους του Οίκου Ευγηρίας  «ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ», , 

τους ……………………………………………..με αναπληρωτές τους, τους…………………………. και  

 δύο (2) εκπρόσωπους, τον …………………. από το Δήμο Διονύσου με αναπληρωτή του, 

τον……………………………………. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δύναται νε αντικαθίστανται μετά από απόφαση του 

νόμιμου εκπροσώπου εκάστου συμβαλλόμενου και ενημέρωση των λοιπών συμβαλλόμενων 

μερών. 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 

όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των 

εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών 

κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε 

διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των 

όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 

αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως 

εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση 

και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό 

που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα 

μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, 

μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί 

των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση Της Δράσης, αλλά δεν 

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

Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε 

από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη 

διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη 

του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του 
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αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. 

Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των 

παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, 

καθορίζονται με αποφάσεις της.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

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

όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε 

από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση 

και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των 

όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια 

του Δήμου Διονύσου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 

μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 

μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η 

καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από 

δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα 

μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη 

των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται και μονογράφεται σε τέσσερα  (4) 

πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο (2). 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 



 10 
    

 

Για το δημοτικό του Οίκο Ευγηρίας  

«ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» 

     Για το Δήμο Διονύσου

 

 

      Ο Πρόεδρος 

Του Δ.Σ του Ν.Π 

       Ο Δήμαρχος  

 

Μαργάρας Νικόλαος 

 

           Ζαμάνης Διονύσιος
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