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Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 299 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 24 από 30-09-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε  την αριθ. 23/33827/20-09-2011  πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου και την υπ΄ αριθµ. 293/2011 πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

ΓΙΑ 
«Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης                                                                             

µεταξύ ∆ήµου Νέας Ιωνίας και Πηνελόπειου Ιδρύµατος» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ  ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                        ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ 

 

Μ Ε Λ Η 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, 
Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Α. Τσαούσης, Λ. Καραγιαννίδης, Γ. Ιωαννίδης, 

Π. Αβακουµίδης, Χ. Αναµουρλόγλου, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή, Π. Κωστάκης,                           
Σπ. Αµανατίδης, Α. ∆ηµητσάνου,  ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης, Φ. Αθυµαρίτου, Π. Μανούρης, 
Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ν. Μπράτιµος, Ι. Λαζαρίδης, Ν. ∆ακουτρός, Π. Τσουκαλάς, 

Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος, Ν. Κουκουλάρης, ∆. Κουκουλάρης,                            
Γ. Τσοµπανίδου,  ∆. Σακαλόγλου, Α. Χατζησαββίδης 

 
 

∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                  
Ν. Ιωαννίδης, Γ. Παπαδόπουλος, ∆. Θωµαΐδου, Π. Βλασσάς. 
 
Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του 
∆ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Π. 
Μπουρδούκο, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10.  

 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού δεν είχε προσέλθει ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.                    
Λ. Καραγιαννίδης, ενώ είχαν αποχωρήσει οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Πρ. Αβακουµίδης, 
Λ. Αθυµαρίτου,  Ν. Μπράτιµος, Γ. Τσοµπανίδου, ∆. Σακαλόγλου. 
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Στο σηµείο αυτό o Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Πέτρος Μπουρδούκος, 
ενηµερώνει ότι προσήλθε η Γραµµατέας του Σώµατος κ. Γεωργία Αναστασιάδου, η 
οποία αναλαµβάνει  τα καθήκοντα του Γραµµατέα. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ. 33824/20-09-
2011 εισήγηση,  η οποία έχει ως εξής: 

 

«Ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας και το Πηνελόπειο Ίδρυµα, πρόκειται να υπογράψουν Προγραµµατική 
Σύµβαση, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010. 

Για το λόγο αυτό σας υποβάλλουµε σχέδιο σύµβασης και παρακαλούµε όπως προβείτε στην: 

� Έγκριση των άρθρων της Προγραµµατικής Σύµβασης στο σύνολό τους 
� Εξουσιοδότηση του ∆ήµαρχου για την υπογραφή της.  

 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ – ΠΗΝΕΛΟΠΕΙΟΥ 

 

Στην Νέα Ιωνία σήµερα …………………………………… οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:  

 

A. Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας, ο οποίος εδρεύει στη Νέα Ιωνία (οδός Αγ. Γεωργίου 40 και 
Αντλιοστασίου – 14234), νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο κ. Ηρακλή Γκότση,  

B. Το Πηνελόπειο Ίδρυµα (Βρεφονηπιακός Σταθµός), το οποίο εδρεύει στη Νέα Ιωνία (οδός 
Φιλελλήνων 5 και Εργασίας – 14234), και θα καλείται στα επόµενα Πηνελόπειο νόµιµα 
εκπροσωπούµενο από την Πρόεδρό του κ. Φρειδερίκη Βλαχαντώνη,  

λαµβάνοντας υπ’ όψη:  

� τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) άρθρο 100 περί προγραµµατικών 
συµβάσεων, 

� την υπ’ αριθ. ……………….…. απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας µε 
την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης, 

� την υπ’ αριθ. …………….……. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Πηνελόπειου Ιδρύµατος µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας 
προγραµµατικής σύµβασης, 

συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Περιεχόµενα της σύµβασης  

Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση περιλαµβάνει τα εξής άρθρα:  

� Άρθρο   1 / Περιεχόµενα της σύµβασης  

� Άρθρο   2 / Προοίµιο  

� Άρθρο   3 / Αντικείµενό και σκοπός της σύµβασης  

� Άρθρο   4 / Προϋπολογισµός  - Πόροι – Χρηµατοδότηση  

� Άρθρο   5 / Χρονοδιάγραµµα – ∆ιάρκεια  

� Άρθρο   6 / ∆ικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων  

� Άρθρο   7 / Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής του αντικειµένου της σύµβασης 

� Άρθρο   8 / Επιτροπή Παρακολούθησης  

� Άρθρο   9 / Καταγγελία – Ποινική Ρήτρα  

� Άρθρο 10 / Τελικές διατάξεις 
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ΑΡΘΡΟ 2ο  

Προοίµιο 

Ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας στην προσπάθειά του να συµβάλλει στην εκτέλεση προγραµµάτων 
ανάπτυξης, στην κοινωνική συνοχή καθώς και στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων και του 
ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής, έχει ιδρύσει και λειτουργεί επτά (7) βρεφονηπιακούς 
σταθµούς, µε δυνατότητα φιλοξενίας 500 περίπου βρεφών και νηπίων, ώστε οι γονείς να 
συµµετέχουν ανεµπόδιστα στην ανάπτυξη και να εναρµονίζουν την επαγγελµατική µε την 
οικογενειακή ζωή.  

Οι ανάγκες για φιλοξενία παιδιών της περιοχής, όπως αυτή καταγράφεται τα τελευταία χρόνια 
(από αιτήσεις µητέρων), είναι περίπου 800 βρέφη και νήπια.  

Στόχος του ∆ήµου ήταν και είναι να εξυπηρετήσει, αν είναι δυνατόν, το σύνολο της ζήτησης.  

Έτσι είχε προνοήσει και είχε σχεδιάσει µελέτες για την ίδρυση 2 ακόµα βρεφονηπιακών 
σταθµών στα πλαίσια του επιχειρησιακού του προγράµµατος µέχρι το 2015.  

Αυτό όµως καθίσταται σήµερα σχεδόν αδύνατο υπό τις παρούσες συνθήκες οικονοµικής 
κρίσης σε Εθνικό επίπεδο. 

Η σηµερινή οικονοµική κρίση και η δηµοσιοοικονοµική πολιτική περιορισµού των δαπανών της 
Γενικής Κυβέρνησης σε έργα και υπηρεσίες και ο περιορισµός των προσλήψεων, αναγκάζει 
τον ∆ήµο να προβεί στη σύναψη της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης για την παροχή 
υπηρεσιών (φιλοξενία παιδιών), µε την οποία και πόροι εξοικονοµούνται και συνδυάζονται και 
αλληλοσυµπληρώνονται τα διατιθέµενα µέσα µε άλλο κατάλληλο φορέα. Τις υπηρεσίες αυτές 
δεν θα µπορούσε να προσφέρει σήµερα ο ∆ήµος για διάφορους λόγους (έλλειψη επαρκών 
πόρων, ανεπάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής και προσωπικού, κ.λ.π.).    

Επειδή 

� στα όρια του ∆ήµου Νέας Ιωνίας Αττικής υπάρχει και λειτουργεί βρεφονηπιακός 
σταθµός του κοινωφελούς ιδρύµατος «Πηνελόπειο», που σκοπός του είναι η φύλαξη 
και επιµέλεια βρεφών και νηπίων, 

� ο Νόµος 3852/10 (Καλλικράτης) άρθρο 100 προβλέπει την σύναψη προγραµµατικών  
συµβάσεων µεταξύ Ο.Τ.Α. και Κοινωφελών ιδρυµάτων υπό σχετικές προϋποθέσεις, 

� ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας Αττικής επιθυµεί να εξυπηρετεί τους σκοπούς και τους στόχους 
του, όπως περιγράφονται παραπάνω, και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις παρούσες 
οικονοµικές συνθήκες,  

αποφάσισε όπως προβεί στην σύναψη της παρούσας σύµβασης µε το «Πηνελόπειο» για την 
φύλαξη, φιλοξενία και επιµέλεια 50 βρεφών.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Αντικείµενο και σκοπός της σύµβασης 

Αντικείµενο της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι η συνεργασία και ο συντονισµός 
δράσης των συµβαλλοµένων φορέων που αποσκοπούν στην φιλοξενία και επιµέλεια 50 
παιδιών ηλικίας από 10 µηνών µέχρι 5,5 ετών εργαζοµένων µητέρων, της περιοχής του ∆ήµου 
Ν. Ιωνίας, µε τήρηση όλων των σχετικών εθνικών διατάξεων και κανονισµών.  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Προϋπολογισµός – Πόροι – Χρηµατοδότηση  

4.1. Προϋπολογισµός 

Ο προϋπολογισµός της συνολικής δαπάνης του έργου της προγραµµατικής σύµβασης είναι:  

 

α/α Είδος ∆απάνης Ποσό 

α. ∆απάνες διοίκησης  - επίβλεψης – προσωπικού  68.245 € 

β. Τρόφιµα  9.400 € 

γ. Λειτουργικά έξοδα  14. 205 € 

δ. Συντηρήσεις – Λοιπά  7.650 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 99.500 € 
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 4.2. Πόροι  

Οι εξασφαλισµένοι πόροι για τη χρηµατοδότησή του είναι:  

α/α Είδος ∆απάνης Ποσό 

α. Από πόρους του ∆ήµου Ν. Ιωνίας   50.000 € 

β. Από το Κοινωφελές Ίδρυµα Πηνελόπειο  

(Από τροφεία που καταβάλλουν οι ωφελούµενοι γονείς 
φιλοξενούµενων παιδιών)  

 

 

49.500 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 99.500 € 

Ο υπολογισµός κόστους του έργου προκύπτει από αναγωγή των ποσών του Προϋπολογισµού 
έτους 2011 του Πηνελόπειου.  

4.3. Τρόπος Χρηµατοδότησης  

1. Οι πόροι που απαιτούνται για τη χρηµατοδότηση του έργου µέχρι την ολοκλήρωσή 
του και αφορούν το ποσό των 50.000 € του ∆ήµου Ν. Ιωνίας θα καταβάλλονται απ’ 
ευθείας στο Πηνελόπειο ως εξής:  

i. Προκαταβολή το 30% µε την εγγραφή των 50 βρεφών – νηπίων στον 
Βρεφονηπιακό σταθµό του Πηνελόπειου.  

ii. Το 30% µε την ολοκλήρωση του 50% του συνολικού συµβατικού έργου.  

iii. Το 40% µε την ολοκλήρωση του συνολικού συµβατικού έργου.  

Η καταβολή θα γίνεται σταδιακά όπως παραπάνω ύστερα από γραπτή έγκριση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης.  

2. Τα τροφεία θα καταβάλλονται από τις ωφελούµενες µητέρες στο Πηνελόπειο σε 
δόσεις, όπως αυτές καθορίζονται στην Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Πηνελόπειου υπ’ αριθ. …………. 

3. Το Πηνελόπειο για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσης σύµβασης λαµβάνει 
όλα τα απαραίτητα µέτρα και ενέργειες για τις επιχορηγήσεις που διασφαλίζουν την 
απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου της προγραµµατικής σύµβασης, έστω και αν 
τελικώς οι δαπάνες υλοποίησης του έργου υπερβούν τον ανωτέρω προϋπολογισµό.  .   

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Χρονοδιάγραµµα - ∆ιάρκεια 

Η προγραµµατική σύµβαση είναι ετήσια (από ……….. έως 31/8/2012) σύµφωνα µε αναλυτικό 
πρόγραµµα προόδου που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της.    

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης παρατείνεται για 4 ακόµη µήνες (έως 31-12-2012) για 
διοικητική και οικονοµική τακτοποίηση εκκρεµοτήτων.  

Ενδεχόµενη παράταση για συµπληρωµατικό αντικείµενο µπορεί να δοθεί, ύστερα από 
εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και συµφωνία των συµβαλλοµένων,  µε γραπτή 
επέκταση / τροποποίηση της παρούσας σύµβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων 

6.1  Ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας αναλαµβάνει:  

1. Να χρηµατοδοτήσει το έργο µε το ποσό των 50.000 € κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 
της παρούσας σύµβασης.  
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2. Να βοηθήσει το Πηνελόπειο στην ορθή υλοποίηση του έργου παρέχοντας κάθε 
απαιτούµενη διοικητική και τεχνική υποστήριξη σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο 
σχεδιασµό και µε βάση τις εισηγήσεις των αρµοδίων οργάνων και υπηρεσιών.  

 

6.2   Το Πηνελόπειο αναλαµβάνει: 

1. Την υλοποίηση του έργου της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης κατά τρόπο 
πλήρη, άρτιο και εµπρόθεσµο και µε τήρηση του προϋπολογισµού του.  

2. Την λήψη όλων των απαραίτητων συµπληρωµατικών αδειοδοτήσεων και 
επιχορηγήσεων που απαιτούνται για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύµβασης.  

3. Την επιµελή επίβλεψη του έργου (σε συνεργασία µε αρµόδια στελέχη και 
συνεργάτες που θα υποδείξει ο ∆ήµος).  

4. Την χρηµατοοικονοµική παρακολούθηση και τον έγκαιρο προγραµµατισµό της 
υλοποίησης του έργου, ώστε να γίνονται οι κατάλληλες προτάσεις, εισηγήσεις και 
ενέργειες που αφορούν την υλοποίησή του.  

Συµφωνείται ότι η ευθύνη εξασφάλισης των απαιτούµενων πόρων αφορά τον ∆ήµο, 
µόνο για το συµβατικό ποσό των 50.000 € και το Πηνελόπειο βαρύνεται για την 
πλήρη και έγκαιρη εξασφάλιση αυτών που απαιτούνται για την πλήρη υλοποίηση 
του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.  

5. Την αναλυτική ενηµέρωση του ∆ήµου Ν. Ιωνίας για την πρόοδο του έργου µέσω της 
Επιτροπής Παρακολούθησης αλλά και µε ειδικές παρουσιάσεις (π.χ. στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ή στο ∆ήµαρχο) όταν αυτό ζητηθεί.  

6. Την συµµετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης.  

7. Να υποβάλλει οικονοµικό απολογισµό του Πηνελόπειου ανά εξάµηνο, όπου θα 
εµφανίζεται ξεχωριστά η υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης.  

8. Να τεκµηριώνει τις δαπάνες και τα έσοδα µε βάση νόµιµα παραστατικά και 
δικαιολογητικά.  

9. Να τηρεί σε ειδικό φάκελο τα στοιχεία που σχετίζονται µε την υλοποίηση του έργου 
της σύµβασης. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι διαθέσιµα σε οποιονδήποτε έλεγχο 
διενεργηθεί από τα αρµόδια όργανα.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο      

Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής του αντικειµένου της σύµβασης  

Το έργο που θα υλοποιηθεί µε την παρούσα προγραµµατική σύµβαση, αφορά την συνδροµή 
και την παροχή υπηρεσιών στους δηµότες, κατοίκους και εργαζόµενους στην περιοχή ευθύνης 
του ∆ήµου Νέας Ιωνίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο   

Επιτροπή Παρακολούθησης  

Με την παρούσα προγραµµατική σύµβαση ορίζεται 5µελής Επιτροπή Παρακολούθησης, που 
αποτελείται από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών, οι οποίοι ορίζονται µε αποφάσεις 
των αρµοδίων οργάνων τους.  

Στην Επιτροπή αυτή ο ∆ήµος ορίζει 3 µέλη ως εκπροσώπους του (1 δηµ. σύµβουλο, 1 
παιδαγωγό, 1 οικονοµικό στέλεχος), το Πηνελόπειο ορίζει 2 µέλη ως εκπροσώπους του (1 
παιδαγωγό, 1 διοικητικό – οικονοµικό στέλεχος), ως και αναπληρωτές αυτών. Επίσης ο ∆ήµος 
ορίζει τον γραµµατέα της Επιτροπής. 

Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου της 
σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους της, καθώς και η ρύθµιση όλων των θεµάτων, τεχνικών 
και διαδικαστικών, που τυχόν θα προκύπτουν κατά την πορεία της.  

Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης θα εισηγούνται στα συµβαλλόµενα µέρη τυχόν 
απαραίτητες αλλαγές στην πορεία υλοποίησης του έργου της σύµβασης.  
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Επίσης η Επιτροπής Παρακολούθησης θα πιστοποιεί την εξέλιξη υλοποίησης του έργου της 
σύµβασης και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος, ώστε να καταβάλλονται τα ποσά που 
απαιτούνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω στο άρθρο 4 παρ. 4.3.  

Με έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, δύναται να ανατίθενται νέες αρµοδιότητες 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης, πλέον των οριζοµένων από την παρούσα σύµβαση. 

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να αντικαθιστά εκπρόσωπό του στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης, µε απόφασή του, που θα κοινοποιείται στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος.  

Η Επιτροπής Παρακολούθησης συνεδριάζει κάθε δύο µήνες τακτικά. Επίσης έκτακτα όταν το 
ζητήσει η πλειοψηφία των µελών της.  

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι εκπρόσωπος (ο δηµοτικός σύµβουλος) του 
∆ήµου, τον οποίο αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ο νόµιµος 
αναπληρωτής του. 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται από τον 
γραµµατέα αυτής.  

Ο πρόεδρος ή τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης µπορούν να ζητήσουν να κληθούν σε 
συνεδριάσεις πρόσωπα ικανά λόγω των ειδικών γνώσεών τους ή της εµπειρίας τους για την 
παροχή πληροφοριών ή απόψεων σχετικά µε τα συζητούµενα θέµατα.  

 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες 

� Εισηγείται στους συµβαλλοµένους κάθε τι που κρίνει σκόπιµο για την καλή εκτέλεση της 
προγραµµατικής σύµβασης.  

� Πιστοποιεί την καλή εκτέλεση των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

� Γνωµοδοτεί σχετικά µε την επίλυση κάθε διαφωνίας σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής 
της προγραµµατικής σύµβασης που πιθανόν να προκύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά οποιοδήποτε άλλο 
συλλογικό όργανο των συµβαλλοµένων, το οποίο κατά την κείµενη νοµοθεσία είναι απαραίτητο 
να γνωµοδοτεί ή να αποφασίζει, τηρουµένων πάντως των ισχυόντων επί προγραµµατικών 
συµβάσεων.         

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Καταγγελία – Ποινική Ρήτρα.  

Ρητά συµφωνείται ότι αντισυµβατική συµπεριφορά από οποιοδήποτε των συµβαλλοµένων 
µερών, παρέχει στο έτερο συµβαλλόµενο µέρος τη δυνατότητα να καταγγείλει τη 
Προγραµµατική Σύµβαση αυτή αξιώνοντας κάθε νόµιµη αποζηµίωση λοιπά συµβαλλόµενα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Τελικές διατάξεις.  

� Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης απαιτεί συµφωνία των 
συµβαλλοµένων µερών, που θα αποδεικνύεται εγγράφως.  

� Η παρούσα σύµβαση ρυθµίζει όλα τα θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση του 
έργου της και τις σχέσεις των συµβαλλοµένων. 

� Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στους όρους της παρούσας, ρυθµίζεται σύµφωνα µε την 
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.  

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συµβαλλόµενοι, προς απόδειξη 
των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) πρωτότυπα και αφού αναγνώσθηκε, 
υπογράφηκε νόµιµα και έλαβε κάθε συµβαλλόµενος από ένα (1) αντίτυπο αυτής». 

 

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται διάφορες απόψεις όπως αυτές 
διατυπώνονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές. 
2. Αφού έλαβε υπόψη του: 
� την υπ’ αριθµ. 33824/20-09-2011 εισήγηση 
� τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(επί παρόντων –31- ∆ηµοτικών Συµβούλων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 
λόγω µη προσέλευσης του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Λ. Καραγιαννίδη και                  

µετά την αποχώρηση των κ.κ Πρ. Αβακουµίδη, Λ. Αθυµαρίτου, Ν. Μπράτιµου,                     
Γ. Τσοµπανίδου, ∆. Σακαλόγλου)  

 
µε ψήφους 27 ΥΠΕΡ,  4 ΚΑΤΑ (οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Π. Τσουκαλάς,                            

Θ. Χαµαλίδης, Β. Πατσάκος, Σ. Μαλαγάρη),   
 

 
1. Την σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 

3852/2010, µεταξύ του ∆ήµου Ν. Ιωνίας και του Πηνελόπειου Ιδρύµατος, σύµφωνα 
µε τα παρακάτω άρθρα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Περιεχόµενα της σύµβασης  

   Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση περιλαµβάνει τα εξής άρθρα:  

� Άρθρο   1 / Περιεχόµενα της σύµβασης  

� Άρθρο   2 / Προοίµιο  

� Άρθρο   3 / Αντικείµενό και σκοπός της σύµβασης  

� Άρθρο   4 / Προϋπολογισµός  - Πόροι – Χρηµατοδότηση  

� Άρθρο   5 / Χρονοδιάγραµµα – ∆ιάρκεια  

� Άρθρο   6 / ∆ικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων  

� Άρθρο   7 / Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής του αντικειµένου της σύµβασης 

� Άρθρο   8 / Επιτροπή Παρακολούθησης  

� Άρθρο   9 / Καταγγελία – Ποινική Ρήτρα  

� Άρθρο 10 / Τελικές διατάξεις 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Προοίµιο 

Ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας στην προσπάθειά του να συµβάλλει στην εκτέλεση 
προγραµµάτων ανάπτυξης, στην κοινωνική συνοχή καθώς και στην αξιοποίηση των 
τοπικών πόρων και του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής, έχει ιδρύσει και 
λειτουργεί επτά (7) βρεφονηπιακούς σταθµούς, µε δυνατότητα φιλοξενίας 500 
περίπου βρεφών και νηπίων, ώστε οι γονείς να συµµετέχουν ανεµπόδιστα στην 
ανάπτυξη και να εναρµονίζουν την επαγγελµατική µε την οικογενειακή ζωή.  

Οι ανάγκες για φιλοξενία παιδιών της περιοχής, όπως αυτή καταγράφεται τα 
τελευταία χρόνια (από αιτήσεις µητέρων), είναι περίπου 800 βρέφη και νήπια.  

Στόχος του ∆ήµου ήταν και είναι να εξυπηρετήσει, αν είναι δυνατόν, το σύνολο της 
ζήτησης.  
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Έτσι είχε προνοήσει και είχε σχεδιάσει µελέτες για την ίδρυση 2 ακόµα 
βρεφονηπιακών σταθµών στα πλαίσια του επιχειρησιακού του προγράµµατος µέχρι 
το 2015.  

Αυτό όµως καθίσταται σήµερα σχεδόν αδύνατο υπό τις παρούσες συνθήκες 
οικονοµικής κρίσης σε Εθνικό επίπεδο. 

Η σηµερινή οικονοµική κρίση και η δηµοσιοοικονοµική πολιτική περιορισµού των 
δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης σε έργα και υπηρεσίες και ο περιορισµός των 
προσλήψεων, αναγκάζει τον ∆ήµο να προβεί στη σύναψη της παρούσας 
προγραµµατικής σύµβασης για την παροχή υπηρεσιών (φιλοξενία παιδιών), µε την 
οποία και πόροι εξοικονοµούνται και συνδυάζονται και αλληλοσυµπληρώνονται τα 
διατιθέµενα µέσα µε άλλο κατάλληλο φορέα. Τις υπηρεσίες αυτές δεν θα µπορούσε 
να προσφέρει σήµερα ο ∆ήµος για διάφορους λόγους (έλλειψη επαρκών πόρων, 
ανεπάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής και προσωπικού, κ.λ.π.).    

Επειδή 

� στα όρια του ∆ήµου Νέας Ιωνίας Αττικής υπάρχει και λειτουργεί 
βρεφονηπιακός σταθµός του κοινωφελούς ιδρύµατος «Πηνελόπειο», που 
σκοπός του είναι η φύλαξη και επιµέλεια βρεφών και νηπίων, 

� ο Νόµος 3852/10 (Καλλικράτης) άρθρο 100 προβλέπει την σύναψη 
προγραµµατικών  συµβάσεων µεταξύ Ο.Τ.Α. και Κοινωφελών ιδρυµάτων υπό 
σχετικές προϋποθέσεις, 

� ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας Αττικής επιθυµεί να εξυπηρετεί τους σκοπούς και τους 
στόχους του, όπως περιγράφονται παραπάνω, και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις 
παρούσες οικονοµικές συνθήκες,  

αποφάσισε όπως προβεί στην σύναψη της παρούσας σύµβασης µε το 
«Πηνελόπειο» για την φύλαξη, φιλοξενία και επιµέλεια 50 βρεφών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Αντικείµενο και σκοπός της σύµβασης 

Αντικείµενο της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι η συνεργασία και ο 
συντονισµός δράσης των συµβαλλοµένων φορέων που αποσκοπούν στην 
φιλοξενία και επιµέλεια 50 παιδιών ηλικίας από 10 µηνών µέχρι 5,5 ετών 
εργαζοµένων µητέρων, της περιοχής του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, µε τήρηση όλων των 
σχετικών εθνικών διατάξεων και κανονισµών.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Προϋπολογισµός – Πόροι – Χρηµατοδότηση  

4.1. Προϋπολογισµός 

Ο προϋπολογισµός της συνολικής δαπάνης του έργου της προγραµµατικής 
σύµβασης είναι:  

 

α/α Είδος ∆απάνης Ποσό 

α. ∆απάνες διοίκησης  - επίβλεψης – προσωπικού  68.245 € 

β. Τρόφιµα  9.400 € 

γ. Λειτουργικά έξοδα  14. 205 € 

δ. Συντηρήσεις – Λοιπά  7.650 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 99.500 € 
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4.2. Πόροι  

Οι εξασφαλισµένοι πόροι για τη χρηµατοδότησή του είναι:  

α/α Είδος ∆απάνης Ποσό 

α. Από πόρους του ∆ήµου Ν. Ιωνίας   50.000 € 

β. Από το Κοινωφελές Ίδρυµα Πηνελόπειο  
(Από τροφεία που καταβάλλουν οι ωφελούµενοι γονείς 
φιλοξενούµενων παιδιών)  

 
 

49.500 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 99.500 € 

Ο υπολογισµός κόστους του έργου προκύπτει από αναγωγή των ποσών του 
Προϋπολογισµού έτους 2011 του Πηνελόπειου.  

4.3. Τρόπος Χρηµατοδότησης  

1. Οι πόροι που απαιτούνται για τη χρηµατοδότηση του έργου µέχρι την 
ολοκλήρωσή του και αφορούν το ποσό των 50.000 € του ∆ήµου Ν. Ιωνίας θα 
καταβάλλονται απ’ ευθείας στο Πηνελόπειο ως εξής:  

i. Προκαταβολή το 30% µε την εγγραφή των 50 βρεφών – νηπίων στον 
Βρεφονηπιακό σταθµό του Πηνελόπειου.  

ii. Το 30% µε την ολοκλήρωση του 50% του συνολικού συµβατικού έργου.  

iii. Το 40% µε την ολοκλήρωση του συνολικού συµβατικού έργου.  

Η καταβολή θα γίνεται σταδιακά όπως παραπάνω ύστερα από γραπτή έγκριση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης.  

2. Τα τροφεία θα καταβάλλονται από τις ωφελούµενες µητέρες στο Πηνελόπειο 
σε δόσεις, όπως αυτές καθορίζονται στην Απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Πηνελόπειου υπ’ αριθ. …………. 

3. Το Πηνελόπειο για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσης σύµβασης 
λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα και ενέργειες για τις επιχορηγήσεις που 
διασφαλίζουν την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου της προγραµµατικής 
σύµβασης, έστω και αν τελικώς οι δαπάνες υλοποίησης του έργου υπερβούν 
τον ανωτέρω προϋπολογισµό.  .   

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Χρονοδιάγραµµα - ∆ιάρκεια 

Η προγραµµατική σύµβαση είναι ετήσια (από ……….. έως 31/8/2012) σύµφωνα µε 
αναλυτικό πρόγραµµα προόδου που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1 και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της.    

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης παρατείνεται για 4 ακόµη µήνες (έως 31-12-
2012) για διοικητική και οικονοµική τακτοποίηση εκκρεµοτήτων.  

Ενδεχόµενη παράταση για συµπληρωµατικό αντικείµενο µπορεί να δοθεί, ύστερα 
από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και συµφωνία των συµβαλλοµένων,  
µε γραπτή επέκταση / τροποποίηση της παρούσας σύµβασης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων 

   6.1  Ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας αναλαµβάνει:  

3. Να χρηµατοδοτήσει το έργο µε το ποσό των 50.000 € κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 4 της παρούσας σύµβασης.  
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4. Να βοηθήσει το Πηνελόπειο στην ορθή υλοποίηση του έργου παρέχοντας κάθε 
απαιτούµενη διοικητική και τεχνική υποστήριξη σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο 
σχεδιασµό και µε βάση τις εισηγήσεις των αρµοδίων οργάνων και 
υπηρεσιών.  

  

 6.2   Το Πηνελόπειο αναλαµβάνει: 

1. Την υλοποίηση του έργου της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης 
κατά τρόπο πλήρη, άρτιο και εµπρόθεσµο και µε τήρηση του 
προϋπολογισµού του.  

2. Την λήψη όλων των απαραίτητων συµπληρωµατικών αδειοδοτήσεων και 
επιχορηγήσεων που απαιτούνται για την απρόσκοπτη υλοποίηση του 
έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.  

3. Την επιµελή επίβλεψη του έργου (σε συνεργασία µε αρµόδια στελέχη και 
συνεργάτες που θα υποδείξει ο ∆ήµος).  

4. Την χρηµατοοικονοµική παρακολούθηση και τον έγκαιρο 
προγραµµατισµό της υλοποίησης του έργου, ώστε να γίνονται οι 
κατάλληλες προτάσεις, εισηγήσεις και ενέργειες που αφορούν την 
υλοποίησή του.  

Συµφωνείται ότι η ευθύνη εξασφάλισης των απαιτούµενων πόρων αφορά 
τον ∆ήµο, µόνο για το συµβατικό ποσό των 50.000 € και το Πηνελόπειο 
βαρύνεται για την πλήρη και έγκαιρη εξασφάλιση αυτών που απαιτούνται 
για την πλήρη υλοποίηση του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.  

5. Την αναλυτική ενηµέρωση του ∆ήµου Ν. Ιωνίας για την πρόοδο του 
έργου µέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης αλλά και µε ειδικές 
παρουσιάσεις (π.χ. στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή στο ∆ήµαρχο) όταν αυτό 
ζητηθεί.  

6. Την συµµετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης.  

7. Να υποβάλλει οικονοµικό απολογισµό του Πηνελόπειου ανά εξάµηνο, 
όπου θα εµφανίζεται ξεχωριστά η υλοποίηση του αντικειµένου της 
σύµβασης.  

8. Να τεκµηριώνει τις δαπάνες και τα έσοδα µε βάση νόµιµα παραστατικά 
και δικαιολογητικά.  

9. Να τηρεί σε ειδικό φάκελο τα στοιχεία που σχετίζονται µε την υλοποίηση 
του έργου της σύµβασης. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι διαθέσιµα σε 
οποιονδήποτε έλεγχο διενεργηθεί από τα αρµόδια όργανα.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο      

Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής του αντικειµένου της σύµβασης  

Το έργο που θα υλοποιηθεί µε την παρούσα προγραµµατική σύµβαση, αφορά την 
συνδροµή και την παροχή υπηρεσιών στους δηµότες, κατοίκους και εργαζόµενους 
στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Νέας Ιωνίας.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο   

Επιτροπή Παρακολούθησης  

Με την παρούσα προγραµµατική σύµβαση ορίζεται 5µελής Επιτροπή 
Παρακολούθησης, που αποτελείται από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών, 
οι οποίοι ορίζονται µε αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων τους.  

Στην Επιτροπή αυτή ο ∆ήµος ορίζει 3 µέλη ως εκπροσώπους του (1 δηµ. σύµβουλο, 
1 παιδαγωγό, 1 οικονοµικό στέλεχος), το Πηνελόπειο ορίζει 2 µέλη ως 
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εκπροσώπους του (1 παιδαγωγό, 1 διοικητικό – οικονοµικό στέλεχος), ως και 
αναπληρωτές αυτών. Επίσης ο ∆ήµος ορίζει τον γραµµατέα της Επιτροπής. 

Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης του 
έργου της σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους της, καθώς και η ρύθµιση όλων των 
θεµάτων, τεχνικών και διαδικαστικών, που τυχόν θα προκύπτουν κατά την πορεία 
της.  

Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης θα εισηγούνται στα συµβαλλόµενα µέρη 
τυχόν απαραίτητες αλλαγές στην πορεία υλοποίησης του έργου της σύµβασης.  

Επίσης η Επιτροπής Παρακολούθησης θα πιστοποιεί την εξέλιξη υλοποίησης του 
έργου της σύµβασης και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος, ώστε να 
καταβάλλονται τα ποσά που απαιτούνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω στο 
άρθρο 4 παρ. 4.3.  

Με έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, δύναται να ανατίθενται νέες 
αρµοδιότητες στην Επιτροπή Παρακολούθησης, πλέον των οριζοµένων από την 
παρούσα σύµβαση. 

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να αντικαθιστά εκπρόσωπό του στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης, µε απόφασή του, που θα κοινοποιείται στο άλλο συµβαλλόµενο 
µέρος.  

Η Επιτροπής Παρακολούθησης συνεδριάζει κάθε δύο µήνες τακτικά. Επίσης έκτακτα 
όταν το ζητήσει η πλειοψηφία των µελών της.  

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι εκπρόσωπος (ο δηµοτικός 
σύµβουλος) του ∆ήµου, τον οποίο αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύµατος ο νόµιµος αναπληρωτής του. 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται από τον 
γραµµατέα αυτής.  

Ο πρόεδρος ή τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης µπορούν να ζητήσουν να 
κληθούν σε συνεδριάσεις πρόσωπα ικανά λόγω των ειδικών γνώσεών τους ή της 
εµπειρίας τους για την παροχή πληροφοριών ή απόψεων σχετικά µε τα 
συζητούµενα θέµατα.  

 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες 

� Εισηγείται στους συµβαλλοµένους κάθε τι που κρίνει σκόπιµο για την καλή 
εκτέλεση της προγραµµατικής σύµβασης.  

� Πιστοποιεί την καλή εκτέλεση των παρεχόµενων υπηρεσιών.  
� Γνωµοδοτεί σχετικά µε την επίλυση κάθε διαφωνίας σχετικά µε τον τρόπο 

εφαρµογής της προγραµµατικής σύµβασης που πιθανόν να προκύψει µεταξύ 
των συµβαλλοµένων.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά οποιοδήποτε 
άλλο συλλογικό όργανο των συµβαλλοµένων, το οποίο κατά την κείµενη νοµοθεσία 
είναι απαραίτητο να γνωµοδοτεί ή να αποφασίζει, τηρουµένων πάντως των 
ισχυόντων επί προγραµµατικών συµβάσεων.         

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Καταγγελία – Ποινική Ρήτρα.  

Ρητά συµφωνείται ότι αντισυµβατική συµπεριφορά από οποιοδήποτε των 
συµβαλλοµένων µερών, παρέχει στο έτερο συµβαλλόµενο µέρος τη δυνατότητα να 
καταγγείλει τη Προγραµµατική Σύµβαση αυτή αξιώνοντας κάθε νόµιµη αποζηµίωση 
λοιπά συµβαλλόµενα. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο  

Τελικές διατάξεις.  

� Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης απαιτεί 
συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, που θα αποδεικνύεται εγγράφως.  

� Η παρούσα σύµβαση ρυθµίζει όλα τα θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση 
του έργου της και τις σχέσεις των συµβαλλοµένων. 

 
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στους όρους της παρούσας, ρυθµίζεται σύµφωνα µε την 
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

2. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου κ. Ηρακλή Γκότση για την υπογραφή της 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ηµέρα. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

O Γραµµατέας ∆.Σ. 
Γ. Αναστασιάδου 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή,                                 
Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου,                              

Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός,                   
Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης, Ε. Αµανατίδου-
Χατζηπαυλή, Π. Κωστάκης, Σπ. Αµανατίδης,                       

Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης,              
Α. ∆ηµητσάνου, Π. Μανούρης, Μ. Καναβός,              

Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης, Ν. ∆ακουτρός,              
Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη,                    

Β. Πατσάκος, Ν. Κουκουλάρης, ∆. Κουκουλάρης,             
Α. Χατζησαββίδης 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                  
από τα πρακτικά 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος  Μπουρδούκος  
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