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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η  16/06/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.137

Πρακτικό της με αριθμό 20ης/16.06.2015,  συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, της 16ης του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 
2015.   

Στην  Καισαριανή  σήμερα, 16/06/2015, ημέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα  19.00 μ.μ , το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών , 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.6470 /12.06.2015, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι ένα (21) μέλη και 
ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι
                                                                                                               

   Κατημερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος Δ.Σ.  
      
  1. Πολυχρονάκης Συμεών 1.Αξιώτης Χρήστος
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Γαβρίλης  Γεώργιος
  3. Περρής Ιωάννης 3. Καμπάκας Αντώνης
  4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος 4.Βούρλος Δημήτρης
  5. Καραβασίλης Εμμανουήλ 5.Ιωαννίδης Θεόδωρος
  6. Χριστοφής Μιχαήλ 6. Μαζαράκη Έλλη
  7. Χατζηδημητράκης   Αργύριος
  8. Κολοβού Κων/να
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
10. Παπαγιάννης Ιωάννης
11. Βεχλίδη Μαρία
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
14. Βασιλάκη Αικατερίνη
15. Κοντόσταυλος Γεώργιος
16. Κατσαρέλης Νικόδημος
17. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος
18. Λυκούδης Αλεβίζος



19. Βοσκόπουλος Χρήστος
20. Αντωνόπουλος Δημήτρης
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
       

       Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  Δήμαρχος κ.   Σταμέλος Ηλίας 
και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών
της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΣΠΑΥ-ΚΕΔΗΚ-
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

Ο κ.  Πρόεδρος ο  οποίος  εισηγείται  το  πιο  πάνω θέμα της   ημερήσιας
διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΚ  25/2015 καθώς και την εισήγηση
του κ. Εξαρχόπουλου Αθανάσιου (αντικαθιστά τον πρόεδρο κ. Χριστοφή
Μιχάλη) η   οποία έχει ως εξής:   

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 8/6/2015

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:6247

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

     Όπως γνωρίζεται σε προηγούμενη συνεδρίαση  Εγκρίναμε την συνέχιση 
της απασχόλησής τριών (3) εργαζομένων  στην επιχείρηση, μετατρέποντας 
την υφιστάμενη σχέση εργασίας σε σύμβαση ΙΔΑΧ, και την υπογραφή 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΣΠΑΥ-ΚΕΔΗΚ-Δήμου Καισαριανής για την
απασχόληση ΑΜΕΑ.  Τώρα καλούμαστε να εγκρίνουμε την προγραμματική 
σύμβαση μεταξύ ΣΠΑΥ – ΚΕΔΗΚ – Δήμου Καισαριανής.

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΠΑΥ 2015

Για την εκτέλεση από κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες έργων
προστασίας και ανάδειξης του Φυσικού Περιβάλλοντος του Υμηττού

1. του  ΝΠΔΔ  με  την  επωνυμία  «Σύνδεσμος  Προστασίας  και
Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.)», με διεύθυνση Λεωφόρο Καρέα 12,
Βύρωνα,  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  του  Πρόεδρο  του  κ.
Βασίλη Βαλασόπουλο, Δήμαρχο Ηλιούπολης, αποκαλούμενος στο
εξής χάριν συντομία ως «Κύριος του Έργου»



2. του ΟΤΑ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που
εδρεύει στην Καισαριανή Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από το
Δήμαρχο  κ.  Ηλία  Σταμέλο,  αποκαλούμενος  στο  εξής  ΔΗΜΟΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

3. του  ΝΠΙΔ  με  την  επωνυμία  «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»  και  το  διακριτικό  τίτλο  «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  που  εδρεύει  στην  Καισαριανή
Αττικής  νόμιμα  εκπροσωπούμενη  από  τον  κ.  Μιχάλη  Χριστοφή
πρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της,  αποκαλούμενη  στη
συνέχεια για χάριν συντομία «Φορέας Υλοποίησης»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  συστατικές  πράξεις  των  παραπάνω  νομικών  προσώπων,  όπως

τροποποιήθηκαν, ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3463/2006 περί προγραμματικών

συμβάσεων
3. Τις λοιπές διατάξεις του ν. 3463 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) που

αφορούν  τη  λειτουργία  των  δημοτικών  επιχειρήσεων  και  των
συνδέσμων των δήμων και κοινοτήτων

4. Την  15/15  Απόφαση  της  ΚΕΔΗΚ  με  την  οποία  αποφασίστηκε  η
συνέχιση και  μετατροπή της σύμβασης σε σύμβαση ΙΔΑΧ τριών (3)
υπαλλήλων  ΑΜΕΑ  που  προσλήφθηκαν  και  απασχολήθηκαν  κατ'
εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. Νέων
Θέσεων  Εργασίας  Ατόμων  με  Αναπηρίες,  σε  δράσεις  έργου
προστασίας  και  της  ανάδειξης  του  Φυσικού  Περιβάλλοντος  στις
δασικές  εκτάσεις  του Υμηττού  αντικείμενο  και  της αρχικής σχετικής
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των μερών της παρούσας. 

5. Τις: 9/15 Α.Δ.Σ του Σ.Π.Α.Υ. (ΑΔΑ6O3ZOΡ2Ψ-5ΙΖ), ….../15 Α.Δ.Σ του
Δήμου  Καισαρινής  (ΑΔΑ………..)  ………/15  Α.Δ.Σ.  της  ΚΕΔΗΚ
(ΑΔΑ……..),  με  τις  οποίες  εγκρίνεται  η  σύναψη  της  παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης, προκειμένου οι ανωτέρω εργαζόμενοι με
την απασχόλησή τους να εξακολουθήσουν για ένα έτος να συνεχίσουν
να  υλοποιούν  έργο  συναφές  με  την  προστασία  και  ανάδειξη  του
Φυσικού Περιβάλλοντος στις δασικές εκτάσεις του Υμηττού.

Συμφώνησαν  στη  σύναψη  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης  που
περιλαμβάνει:

Άρθρο 1.  Περιεχόμενα
Σκοπός
Αντικείμενο της σύμβασης – Περιγραφή του έργου 
Τρόπος εκτέλεσης των δράσεων
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών
Επιλογή προσωπικού -Πόροι και Χρηματοδοτήσεις



Χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης  των  δράσεων-Διάρκεια  ισχύος  της  σύμβασης-
Έναρξη ισχύος της σύμβασης
Σύσταση Επιτροπής Διαιτησίας, Παρακολούθησης της τήρησης των όρων της
παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 2. Σκοπός

Σκοπός  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης  είναι  η  υλοποίηση  του
έργου της προστασίας  και  της ανάδειξης  του  Φυσικού Περιβάλλοντος  στις
δασικές εκτάσεις του Υμηττού με τη συμμετοχή 3ων εργαζομένων της ΚΕΔΗΚ
κατηγοριών ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι ομοίως εργάστηκαν κατά τα
πρώτα 4 έτη από την πρόσληψή τους μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ. 

Άρθρο 3. Αντικείμενο της σύμβασης – Περιγραφή του έργου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση έργων ανάδειξης του Φυσικού
Περιβάλλοντος του Υμηττού με την ενεργό συμμετοχή κατηγοριών ατόμων με
ειδικές ανάγκες, τα οποία θα  θα εργάζονται ώστε να βελτιωθεί η αισθητική
αξία του δάσους προς όφελος των κατοίκων των Δήμων και των επισκεπτών.
Στις  δράσεις  θα  περιλαμβάνονται  εμπλουτισμός,  ανάπτυξη  και  προστασία
πρασίνου,  καθώς  και  δράσεις  συμβολής  στην  περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση.  
Συγκεκριμένα  τα  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες  θα  απασχοληθούν  για  την
φροντίδα  της  διατήρηση  της  καθαριότητας  των  χώρων  πρασίνου,  της
συντήρησης  των  δασικών  εγκαταστάσεων-χώρων  αναψυχής  (μονοπάτια
περιήγησης, ξύλινοι τραπεζοπάγκοι, παγκάκια, λοιποί χώροι ενημέρωσης και
ανάπαυσης  των επισκεπτών)

Άρθρο 4. Τρόπος εκτέλεσης των δράσεων

Οι  δράσεις  εκτελούνται  από  τον  Φορέα  Υλοποίησης  (ΚΕΔΗΚ)  με  τη
συμμετοχή  κατηγοριών  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες  υπό  την  επίβλεψη  και
εποπτεία επιστημονικού προσωπικού (δασοπόνο,  δασολόγο κ.λπ.)  που θα
διαθέτουν ο ΣΠΑΥ και ο Δήμος Καισαριανής.

Άρθρο 5. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Οι  συμβαλλόμενοι  με  την  υπογραφή  της  παρούσης,  αναλαμβάνουν
δικαιώματα και υποχρεώσεις ως κατωτέρω:
α) Ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ):
- Εγκρίνει το προϋπολογισμό και χρηματοδοτεί τις δράσεις σύμφωνα με όσα
ορίζονται αναλυτικότερα στο επόμενο άρθρο 7. 
- Διαθέτει τον προσωπικό του για την συνεπικουρία στο σχεδιασμό ανάπτυξης
των επιμέρους δράσεων για την υλοποίηση του έργου.
β) Η Κοινωφελής Επιχείρηση Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ)

 Υλοποιεί τις δράσεις που απορρέουν από την παρούσα Π.Σ. Για την
προστασία  και  ανάδειξη  του  Φυσικού  Περιβάλλοντος  στις  δασικές
εκτάσεις του Υμηττού και στα όρια του Δήμου Καισαριανής.



 Διαθέτει το προσωπικό της αποτελούμενο από κατηγορίες ατόμων με
ειδικές ανάγκες, για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας 

γ) Ο Δήμος Καισαριανής έχοντας την ευθύνη για την περιβαλλοντική πολιτική
εντός των ορίων του 
-επιβλέπει την υλοποίηση της παρούσας και αξιολογεί τα αποτελέσματά της. 
-  διαθέτει  τους  αναγκαίους  χώρους  και  συμμετέχει  στο  σχεδιασμό  των
δράσεων για την υλοποίηση του έργου.
- διαθέτει το προσωπικό του για την συνεπικουρία στο σχεδιασμό ανάπτυξης
των επιμέρους δράσεων για την υλοποίηση του έργου.

Άρθρο 6. Πόροι - Χρηματοδότηση 

Η συμμετοχή έκαστου συμβαλλόμενου αναλύεται ως εξής: 

α) Η ΚΕΔΗΚ καταβάλει στο προσωπικό της την τακτική μισθοδοσία για
όλο το χρονικό διάστημα της παρούσας σύμβασης

β) Ο ΣΠΑΥ λαμβάνει από την ΚΕΔΗΚ τα μισθοδοτικά στοιχεία των τριών
εργαζομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα και για συνολικό χρονικό
διάστημα 12 μηνών και μέσω χρηματικού εντάλματος καταβάλλει στην
ΚΕΔΗΚ  το  αντίστοιχο  Ήτοι  ο  ΣΠΑΥ  δεσμεύεται  απολύτως  ότι  θα
καταβάλλει  στην  Κοινωφελή  Επιχείρηση  Καισαριανής  για  το  έτος
υλοποίησης του προγράμματος, το μισθό των απασχολούμενων και τις
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.

γ) ο  Δήμος  Καισαριανής  δεν  συμμετέχει  χρηματοδοτικά  στην  διάρκεια
υλοποίηση της παρούσας.

Άρθρο 7. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης δράσεων. Έναρξη και Χρόνος 
ισχύος της σύμβασης 

Το  χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης  της  παρούσης  προγραμματικής  σύμβασης
ορίζεται  ισόχρονο δηλαδή μονοετές  και  ως ημερομηνία  έναρξης  ορίζεται  η
1/6/2015 και ημερομηνία λήξης η 31/5/2016.  

Άρθρο 8. Προϋπολογισμός τακτικών αποδοχών υπαλλήλων

Ο προϋπολογισμός των τακτικών αποδοχών των τριών υπαλλήλων 
προβλέπεται στο ποσό των 44.478,36 όπως αναλυτικά αναφέρεται 
παρακάτω:

Προϋπολογισμός για 3 εργαζόμενους  AMEΑ για 1 χρόνο.

60.00.00.0000   Αμοιβές προσωπικού    35.708,40
60.00.00.0003   Εργοδοτικές εισφορές     8.769,96

Σύνολο                             44.478,36



Άρθρο 9. Επιτροπή παρακολούθησης  

Συγκροτείται 3μελής Επιτροπή παρακολούθησης των όρων της σύμβασης και
απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου φορέα, που μαζί με 
τον αναπληρωτή του ορίζονται από τον αντίστοιχο φορέα. Σκοπός της είναι:

1. Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την 
ερμηνεία και εφαρμογή των όρων της παρούσας Π.Σ.

2. Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων, αναγκαίων για 
την εφαρμογή των όρων της παρούσας Π.Σ.

3. Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΣΠΑΥ-ΚΕΔΗΚ-ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συμεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εμμανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδημητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12) 
Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16)Κοντόσταυλος Γεώργιος 17) Κατσαρέλης 
Νικόδημος  18) Σοφιανόπουλος Δημήτριος 19) Λυκούδης Αλεβίζος 
20)Βοσκόπουλος Χρήστος 21) Αντωνόπουλος Δημήτριος . 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   17/06/2015
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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