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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
17Η Συνεδρίαση 16-05-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 86/2022
ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αναπτυξιακής Εταιρείας
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε. και του Δήμου Καισαριανής και του Δήμου ΕλληνικούΑργυρούπολης και του Δήμου Βύρωνα για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους
άστεγους των Δήμων Καισαριανής, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Βύρωνα.
Πρακτικό της με αριθμό 17ης/2022 τακτική; δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία θα διεξαχθεί την 16η του μηνός
ΜΑΙΟΥ έτους 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08:00 π. μ. στο δημοτικό κατάστημα,
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8859/12-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου.
Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο
10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης
του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Παραγυιού Άννα
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.
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Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 8937/13-05-2022 εισήγηση της προϊσταμένης
διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας καθώς και την Προγραμματική Σύμβαση
όπου έχουν ως εξής :
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις που αναφέρονται στην με Α.Π.: Δ13οικ./62914/28-08-2021 (ΑΔΑ:
63ΩΦ46ΜΤΛΚ-ΓΒ9) Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
2. Την με αριθ. 36184/04-06-2021 εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
3. Την ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων για την καταπολέμηση της έλλειψης στέγης
4. Το ΦΕΚ Α’ 235 26-11-2020
5. Το ΦΕΚ Β’ 2788 30-06-2021
6. Την με αρ. Πρωτ.24451/14/3/22 ΑΔΑ: ΩΥ1946ΜΤΛΚ-ΙΒΥ Απόφαση Έγκρισης σχεδίου για το
πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» με Δικαιούχους Φορείς τους Δήμους
Καισαριανής, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Βύρωνα, από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
7. Την με αρ. Απόφασης 189/2021, ΑΔΑ Ψ4ΜΔΩΕΨ-05Η, της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά
με την Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους
αστέγους» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελληνικού –
Αργυρούπολης, του Δήμου Καισαριανής, του Δήμου Βύρωνα και του Αναπτυξιακού
Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.», για τους σκοπούς του προγράμματος,
Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει αλλαγή στο πόσο της χρηματοδότησης της παραπάνω απόφασης
το οποίο ανερχόταν στο ποσόν των 744.440,52 ευρώ, καθότι προέκυψε περικοπή
προϋπολογισμού από πλευράς Διαχειριστικής και Υπουργείου και κατά συνέπεια υπάρχει
μείωση στο ποσό της εγγυητικής που με τα νέα δεδομένα ανέρχεται στο ποσό των 4.000
ευρώ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή όπως λάβει
απόφαση για:
1) Την έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελληνικού –
Αργυρούπολης, του Δήμου Καισαριανής, του Δήμου Βύρωνα και του Αναπτυξιακού
Οργανισμού «Ελληνικό – Ανέλιξη Α.Ε.» για τους σκοπούς του προγράμματος, η οποία
επισυνάπτεται
2) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως Νόμιμου Εκπροσώπου για την υπογραφή της παραπάνω
Προγραμματικής καθώς και όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ
της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.»
και
του Δήμου «Καισαριανής»
και
του Δήμου «Ελληνικού - Αργυρούπολης»
και
του «Δήμου Βύρωνα»

για το Πρόγραμμα
«Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους των Δήμων Καισαριανής,
Ελληνικού – Αργυρούπολης και Βύρωνα»

Ελληνικό, Μάιος 2022
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»
σήμερα ……………………………………….. μεταξύ

Στο Ελληνικό,
των παρακάτω
συμβαλλομένων :
1. της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο
Ελληνικό, επί της οδού Αργυρουπόλεως 94-96, Τ.Κ. 16451, Αργυρούπολη, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ξηνταβελώνη Πέτρο και ο οποίος θα
αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Διαχειριστής Φορέας»
2. του Δήμου Καισαριανής, που εδρεύει στην Καισαριανή, επί της οδού Βρυούλων &
Κλαζομενών Τ.Κ. 16121, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Βοσκόπουλος
Χρήστος, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας
«Δικαιούχος Φορέας 1»
3. του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, που εδρεύει στο Ελληνικό, επί της
Λεωφόρου Κύπρου 68 Τ.Κ. 16452, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.
Κωνσταντάτος Γιάννης, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν
συντομίας «Δικαιούχος Φορέας 2»
4. του Δήμου Βύρωνα, που εδρεύει στο Βύρωνα, επί της οδού Καραολή & Δημητρίου
36-44 Τ.Κ. 16233, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κατωπόδης Γρηγόρης,
και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Δικαιούχος
Φορέας 3»
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική 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. Την με αριθ. 19425/1519/15-4-2021 (ΑΔΑ:Ω2ΣΧ46ΜΤΛΚ-3ΞΝ) απόφαση
ανάληψης δέσμευσης πίστωσης,
3. Την με αριθ. 36184/04-06-2021 εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων,
4. Τις με Αριθμό ………………………………… Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των
συμβαλλομένων μερών για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής
Σύμβασης και την υπογραφή της.
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων, προέβη στη δημοσίευση πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης και Κοινωνικής φροντίδας για
τους αστέγους και ειδικότερα για την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία
για τους αστέγους», ως μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος της έλλειψης στέγης, που
αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το Κράτος Πρόνοιας της Ελλάδας. Στο
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πλαίσιο της ανωτέρω πολιτικής, το Σχέδιο που υλοποιείται με την παρούσα Σύμβαση
στοχεύει στην άμεση μετάβαση των ωφελούμενων σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης στους
Δήμους Καισαριανής, Ελληνικού – Αργυρούπολης και Βύρωνα.
Ο Διαχειριστής Φορέας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για
τους αστέγους» προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Στέγαση και Εργασία για
τους αστέγους των Δήμων Καισαριανής, Ελληνικού – Αργυρούπολης και Βύρωνα», η
οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες
έλλειψης στέγης και λειτουργεί συμπληρωματικά, στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων
πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης αυτής, με στόχο την εξάλειψη του
φαινομένου της έλλειψης στέγης. Οι άστεγοι μπορούν να μεταβούν σε αυτόνομες
μορφές διαβίωσης, μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής
φροντίδας και να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής υπηρεσιών
συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης. 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
Η παρούσα σύμβαση καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών
για την υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους των Δήμων
Καισαριανής, Ελληνικού – Αργυρούπολης και Βύρωνα».
Το έργο στοχεύει σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης στους
Δήμους Καισαριανής, Βύρωνος και Ελληνικού-Αργυρούπολης και θα λειτουργεί
συμπληρωματικά, στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης
αυτής.
Βασικό στόχο του Έργου αποτελεί η μείωση του φαινομένου της έλλειψης στέγης στην
περιοχή παρέμβασης αλλά και η επανένταξη των αστέγων στον κοινωνικό ιστό, μέσω της
παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής ένταξης/επανένταξης.
Οι ειδικοί στόχοι του Έργου προσδιορίζονται ως εξής:
α. Η άμεση μετάβαση αστέγων σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης, μέσω της παροχής
υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας.
β. Η κινητοποίηση για επανένταξη αστέγων στον κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής
υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης.
Το Έργο περιλαμβάνει τους ακόλουθους πυλώνες ενεργειών:
1. Επιδότηση ενοικίου για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, καθώς και κάλυψη δαπανών
για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού.
2. Υπηρεσίες ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία.
3. Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με συμπληρωματικές
κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.
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Στο πλαίσιο του παρόντος έργου οι προαναφερθείσες δράσεις θα εφαρμοστούν στους Δήμους
Καισαριανής, Βύρωνος και Ελληνικού-Αργυρούπολης.
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της
αρμοδιότητας υλοποίησης του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους
των Δήμων Καισαριανής, Ελληνικού – Αργυρούπολης και Βύρωνα»» για λογαριασμό
των Δικαιούχων Φορέων του Έργου από το Διαχειριστή Φορέα.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας
σύμβασης, ο Διαχειριστής Φορέας αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό των
Δικαιούχων Φορέων της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου και
να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):
1. Οργάνωση και σχεδιασμός υλοποίησης.
2. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης που αφορούν στην Υλοποίηση του «Έργου».
3. Την έκδοση των σχετικών Προσκλήσεων και ολοκλήρωσης της διαδικασίας
πρόσληψης έκτακτου προσωπικού
4. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
5. Σύνταξη και υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν την
Υλοποίηση του «Έργου» .
6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
7. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην
εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
8. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Ο Διαχειριστής Φορέας (ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά):
 Διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα της υποβολής όλων των απαραίτητων
δικαιολογητικών και εκθέσεων προς την Αρχή Διαχείρισης και την ευθύνη της
συνολικής υλοποίησης του Σχεδίου, συνυπογράφοντας με τον Δικαιούχο Φορέα τις
Εκθέσεις Υλοποίησης και αναλαμβάνει:


Σχεδιάζει και υλοποιεί σε συνεργασία με του Δικαιούχος Φορείς ενέργειες
δημοσιότητας



Έχει την κύρια ευθύνη υλοποίησης του έργου όπως περιγράφεται στο άρθρο 5
«Πυλώνες Ενεργειών» με αριθ. Δ13οικ./42815/2021 Κ.Υ.Α.
Υποβάλει στην Αρχή Διαχείρισης και στην Επιτροπή Εποπτείας του άρθρου 9 παρ.2 της
με αριθ. Δ13οικ./42815/2021 Κ.Υ.Α. Διμηνιαία Δελτία Δεικτών και Εκθέσεις
Υλοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου εντός δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών από τη συμπλήρωση κάθε διμήνου υλοποίησης του Σχεδίου
καθώς και κάθε άλλου εγγράφου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση και
την ΚΥΑ.
Καταρτίζει και κοινοποιεί στους Δικαιούχους Φορείς τις αναφορές προόδου για την
εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου
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Προετοιμάζει και υποβάλει όλα τα απαιτούμενα έγραφα για την υλοποίηση,
πιστοποίηση υλοποίησης και πληρωμή της Πράξης



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.



Παρέχει στους Δικαιούχους Φορείς τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή
του και να συνεργάζεται μαζί του για την υλοποίηση του «Έργου».



Ορίζει τον εκπρόσωπό του στην Ομάδα Έργου σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.



Παρέχει έγκαιρα στην ΕΙΕΑΔ την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή
διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.



Προβαίνει στις απαιτούμενες
χρηματοδότησης του «Έργου».



Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του
«Έργου».



Συνεργάζεται με τους «Δικαιούχους Φορείς» για την ενημέρωση του κοινού και την
προβολή του «Έργου».

ενέργειες

για

τη

διασφάλιση

της

ομαλής

2.2. Οι Δικαιούχοι Φορείς αναλαμβάνουν:
 Να υποβάλουν Βεβαίωση Έναρξης Υλοποίησης, που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης,
συνοδεύεται από την υποβολή εγκεκριμένου οριστικού αναλυτικού
χρονοδιαγράμματος ενεργειών και τον ορισμό του Επιστημονικού Υπευθύνου και
Ομάδας Έργου και υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του
 Να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης για τους ωφελούμενους του
Σχεδίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 4 της με αριθ. Δ13οικ./42815/2021
Κ.Υ.Α.,
 Να διαθέτουν επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα,
προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.


Να ελέγχουν στο πλαίσιο της Ομάδας Έργου, ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και
να τα παραλαμβάνουν βάσει των σχετικών συμβάσεων.



Να μεριμνούν για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε
συνεργασία με τον Διαχειριστή Φορέα.



Να αναλάβουν εξολοκλήρου και ισόποσα την κάλυψη της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης του «Έργου», το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 3% του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού ήτοι 4.000,00€ έκαστος.
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 400.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .
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Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής αρχής
του προγράμματος (ΕΙΕΑΔ), εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα
χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και
λήγει με την ολοκλήρωση του «Έργου».
ΑΡΘΡΟ 5
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η ομάδα Έργου σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος (3.2.1) ορίζεται
από τους Δικαιούχους Φορείς με κοινή απόφαση και σε αυτή μετέχουν υποχρεωτικά:
1. ο/η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η,
2. το προσωπικό που θα προσληφθεί από τον Διαχειριστή Φορέα για την
υλοποίηση του Έργου (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Διοικητικός/Οικονομικός
Υπεύθυνος/η)
3. έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Δικαιούχο Φορέα με τον αναπληρωτή του.
Η ομάδα έργου είναι αρμόδια για τον γενικό συντονισμό και την αξιολόγηση της
πορείας υλοποίησης του έργου. Συνεδριάζει σε μηνιαία βάση κατόπιν πρόσκλησης του
Επιστημονικού Υπεύθυνου και διαμορφώνει το πλάνο υλοποίησης του σχεδίου, όπως
αναφέρεται στον Οδηγό Εφαρμογής «Αρμοδιότητες Ομάδας Έργου» (3.2.2)
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
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Φορέας Διαχείρισης και οι Δικαιούχοι Φορείς ευθύνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Έργου για την καλή εκτέλεση των
προβλεπόμενων, έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας
και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).
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ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Διαχειριστής Φορέας εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τους Δικαιούχους του
Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της
μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 9
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 Ομάδα
Διαχείρισης Έργου, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο
πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι
δυνατή:
Α) η απασχόληση του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων
Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων
μεταξύ διαχειριστή φορέα και δικαιούχων.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Διαχειριστή η υποκατάστασή του από
τρίτο για την υλοποίηση του Έργου.
11.2 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη
λήξη ή λύση αυτής, ο Διαχειριστής Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη
γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και
διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των Δικαιούχων
Φορέων, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά
την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 12
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

1

Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.
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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 πέντε πρωτότυπα,
έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το πέμπτο θα υποβληθεί στην
Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος (ΕΙΕΑΔ)

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης: «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους των Δήμων Καισαριανής,
Ελληνικού – Αργυρούπολης και Βύρωνα»
2. Φορέας πρότασης (Διαχειριστής φορέας):


Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.»

3. Δικαιούχοι Φορείς:


Δήμος Καισαριανής



Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης



Δήμος Βύρωνα

4. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης
Το έργο στοχεύει σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης στους
Δήμους Καισαριανής, Βύρωνος και Ελληνικού-Αργυρούπολης και θα λειτουργεί
συμπληρωματικά, στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης
αυτής.
Βασικό στόχο του Έργου αποτελεί η μείωση του φαινομένου της έλλειψης στέγης στην
περιοχή παρέμβασης αλλά και η επανένταξη των αστέγων στον κοινωνικό ιστό, μέσω της
παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής ένταξης/επανένταξης.
Οι ειδικοί στόχοι του Έργου προσδιορίζονται ως εξής:
α. Η άμεση μετάβαση αστέγων σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης, μέσω της παροχής
υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας.
β. Η κινητοποίηση για επανένταξη αστέγων στον κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής
υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης.
Το Έργο περιλαμβάνει τους ακόλουθους πυλώνες ενεργειών:
1. Επιδότηση ενοικίου για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, καθώς και κάλυψη δαπανών
για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού.
2. Υπηρεσίες ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία που περιλαμβάνουν:
3. Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με συμπληρωματικές
κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν, ιδίως:
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου οι προαναφερθείσες δράσεις θα εφαρμοστούν στους Δήμους
Καισαριανής, Βύρωνος και Ελληνικού-Αργυρούπολης.
Εκτιμάται ότι από το έργο θα ωφεληθούν 25 νοικοκυριά και συνολικά 31 άστεγοι της περιοχής
παρέμβασης.
5. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης
Δήμος Καισαριανής
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Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Δήμος Βύρωνα
6. Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός Πράξης
Συνολικές Δαπάνες Στέγασης

208.400,00 €

Συνολικές Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης

75.960,80 €

Δαπάνες προσωπικού

102.000,00 €

Έμμεσες δαπάνες

13.639,20 €

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης

400.000,00 €

7. Διάρκεια υλοποίησης
2

έτη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

12.000,00 €

Ποσό που αναλογεί σε κάθε Δήμο:
Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: 4.000,00 €
Δήμος Καισαριανής: 4.000,00 €
Δήμος Βύρωνα: 4.000,00 €

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική
Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη :



Την εισήγηση της προϊσταμένης διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και
Πρόνοιας
Την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Αναπτυξιακής Εταιρείας
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.» και του Δήμου Καισαριανής –Δήμου ΕλληνικούΑργυρούπολης και Δήμου Βύρωνα
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Μειοψηφούντος του συμβούλου κ. Πολυχρονάκη Συμεών ο οποίος ψηφίζει ΚΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α)Εγκρίνει την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Ελληνικού – Αργυρούπολης, του Δήμου Καισαριανής, του Δήμου Βύρωνα και του
Αναπτυξιακού Οργανισμού «Ελληνικό – Ανέλιξη Α.Ε.» για τους σκοπούς του
προγράμματος, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο ως Νόμιμο Εκπρόσωπο για την υπογραφή της
παραπάνω Προγραμματικής καθώς και όλων των απαραίτητων συνοδευτικών
εγγράφων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 86/2022
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή
16/05/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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