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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/14 Φεβρουαρίου 2014
Από το πρακτικό 7/14-2-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό 349/7-2-2014
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αρώνη Γεωργίου, που
δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό
στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν.
3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους
Δημοτικούς Συμβούλους ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Αριθ. Απόφ.20/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Η Αντιδήμαρχος εισηγούμενη το 3ο είπε:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/10 η Ελαφόνησος αποτελεί έναν από τους
μόλις τρακόσους είκοσι πέντε (325) Δήμους της επικράτειας.
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Τα τελευταία τρία (3), τουλάχιστον, έτη στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (κατ’ επέκταση
και στον Δήμο Ελαφονήσου) έχουν μεταφερθεί μία σειρά από πρόσθετες αρμοδιότητες χωρίς να
μεταφέρονται και οι αντίστοιχοι πόροι, έχει πολλαπλασιαστεί η γραφειοκρατία στα πλαίσια της
πάταξης της παρανομίας και της διαφάνειας, έχουν μειωθεί δραματικά οι θεσμοθετημένες
επιχορηγήσεις από την κεντρική διοίκηση (οι οποίες πολλές φορές εισπράττονται αλλά δεν
αποδίδονται), έχουν διευρυνθεί οι έλεγχοι και έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις αποστολής οικονομικών
και λοιπών στοιχείων προς τους περισσότερους φορείς της κεντρικής διοίκησης (που πολλές φορές
δύο ή περισσότεροι φορείς ζητάνε τα ίδια ακριβώς στοιχεία για τον ίδιο ή παρεμφερή λόγο).
Όπως αντιλαμβάνεστε όλα τα ανωτέρω γεγονότα, εκτός των άλλων, έχουν ως συνέπεια την αύξηση
του όγκου των εργασιών του υφιστάμενου προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε άλλο ένα γεγονός :
Σύμφωνα με την Ελληνική στατιστική αρχή ο Δήμος της Ελαφονήσου το 2001 είχε 745 μόνιμους
κατοίκους οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 296 μέχρι το 2011, οπότε και έφτασαν τους 1.041. Είμαστε
από τους λίγους Δήμους της Ελλάδας με εντυπωσιακά αυξανόμενο πληθυσμό ( 40% μέσα στην
δεκαετία 2001-2011 ) και με αρκετές επίσης, επιστροφές από τις πόλεις και εγκατάσταση νέων
ζευγαριών την τελευταία τριετία, καθότι παρά την γενική οικονομική κρίση η Ελαφόνησος έχει
αναπτυξιακή πορεία.
Ως γνωστόν ο Δήμος μας είναι ένας ιδιαίτερα δημοφιλής τουριστικός προορισμός που εκτός από το
φυσικό κάλος, έχει και το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους ακτοπλοϊκών εισιτηρίων Κατά
συνέπεια την τουριστική περίοδο ο πληθυσμός του Δήμου πολλαπλασιάζεται και πολλές φορές
αγγίζει τις 3.500 άτομα. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε το ανωτέρω προσωπικό καθαριότητας δεν
επαρκεί όχι μόνο για τους θερινούς μήνες αλλά ούτε καν για την υπόλοιπη περίοδο του έτους.
Παρά τις αυξημένες ανάγκες , για την κάλυψη των αναγκών αποκομιδής απορριμμάτων και
καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων της νήσου Ελαφονήσου υπάρχει μόλις ένας (1) εργάτης και
ένας (1) οδηγός απορριμματοφόρου.
Κατά συνέπεια λοιπόν ο Δήμος Ελαφονήσου αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού
Υπηρεσία της καθαριότητας.

στην

Επίσης,
οι διατάξεις
του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», καθώς και του Ν. 4024/11,
βάση του οποίο επιβλήθηκε κατάργηση κενών οργανικών θέσεων, απόκλεισαν την κάλυψη της
υπηρεσίας καθαριότητας με το απαραίτητο προσωπικό και κατά συνέπεια ο Δήμος μας δεν θα
μπορέσει (άμεσα τουλάχιστον) να προσλάβει μόνιμο προσωπικό για να καλύψει τις πάγιες και
διαρκείς ανάγκες του.
Αναφορικά με την δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (οχτάμηνα) ή συμβάσεις μίσθωσης έργου :
Δυστυχώς και στον τομέα αυτό υπάρχουν δυσμενείς εξελίξεις λόγω ποσοστιαίας μείωσης των
εγκρίσεων και οι εγκρίσεις των συμβάσεων για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ή/και με συμβάσεις μίσθωσης έργου (αν εγκριθούν από την Π.Υ.Σ.) δεν θα
μπορέσουν να καλύψουν τις θεσμοθετημένες και βασικές ανάγκες του Δήμου.
Πλέον των ανωτέρω στις 30/01/2014 εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν πρωτοκ. οικ 3259/30-01-2014
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και τα Ν.Π.Ι.∆. της Αυτοδιοίκησης» (ΑΔΑ:
ΒΙΨ0Ν-Ν9Α). Στην ανωτέρω εγκύκλιο μνημονεύεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17
του Ν. 3870/2010 όπως αυτές ισχύουν, αναστέλλονται οι πάσης φύσεως προσλήψεις και
υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, για το δίµηνο χρονικό
διάστηµα που προηγείται των αυτοδιοικητικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων
αιρετών οργάνων και ότι «Λαµβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα,
οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νοµικά Πρόσωπα αυτών θα πρέπει να έχουν ήδη
στελεχωθεί µε το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων
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αναγκών, για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης
προγραµµάτων πριν την έναρξη της εκλογικής περιόδου».
Επιπλέον σύμφωνα με την μέχρι σήμερα εμπειρία του Δήμου Ελαφονήσου από την
αντίστοιχη διαδικασία των προηγούμενων ετών, οι εγκρίσεις που θα λάβουμε αναφορικά με τα
αιτήματα που θα υποβάλλουμε για την στελέχωση του νομικού μας προσώπου θα είναι μειωμένες
κατά 20% (σύμφωνα με τις διατάξεις του της παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010, όπως
ισχύουν), θα φτάσουν Δήμο Ελαφονήσου, στην καλύτερη των περιπτώσεων, στα τέλη του 2014 και
στην συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσουμε την χρονοβόρα διαδικασία του ΑΣΕΠ που θα διαρκέσει
περισσότερο από έναν μήνα. Ακόμα όμως και να λάβουμε τις εγκρίσεις άμεσα δεν θα μπορέσουμε
να τις εκτελέσουμε μέχρι τις 18 Μαρτίου του 2014.
Κατά συνέπεια είναι δεδομένο ότι ο Δήμος Ελαφονήσου δεν θα μπορέσει να καλύψει τις
ανάγκες του σε προσωπικό μέσω προσλήψεων με συμβάσεις μίσθωσης έργου ή ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τις 31/07/2014 λόγω των περιορισμών που μας επιβάλλονται
από την ανωτέρω κείμενη νομοθεσία.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4019/11, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είναι
αστικοί συνεταιρισμοί με κοινωνικό σκοπό οι οποίες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, οι οποίες αφορούν στην ένταξη της
οικονομικής και κοινωνικής ζωής των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού
β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες αφορούν στην
παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού - προνομιακού χαρακτήρα σε
συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία
και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις
γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, οι οποίες
αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της
συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας,
αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και
επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της
απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή
περιφερειακής ανάπτυξης.
Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 5, του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου :
«Οι Κοιν.Σ.Επ. ως συμβαλλόμενοι μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με
αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των
αντισυμβαλλομένων, τηρουμένων, κατά τα λοιπά, των αναφερομένων στο άρθρο 100 του ν.
3852/2010 (Α' 87)».
Κατά συνέπεια ο Δήμος Ελαφονήσου μπορεί να προβεί σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης με
μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό.
Μετά από έρευνα που πραγματοποιήσαμε, καταλήξαμε στην συνεργασία με την Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση «Σαρακήνικο Κοιν.Σ.Επ.» η οποία μπορεί να καλύψει τις ανωτέρω
ανάγκες.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο :
Α) Την λήψη απόφασης για την ανάθεση μέρους της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε
κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση
Β) Την έγκριση της δαπάνης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση με τίτλο «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Σαρακήνικο»
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Γ) Την διάθεση πίστωσης ύψους 40.394,16 € που είναι γραμμένη στον ΚΑ 00.6736.05 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
Δ) Την έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης (Διαβάζεται το σχέδιο της
προγραμματικής σύμβασης)
Στη συνέχεια αφού εξέθεσε τα ανωτέρω η αντιδήμαρχος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά και αυτό μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την ανάθεση μέρους της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κοινωνική συνεταιριστική
επιχείρηση
Β) Την έγκριση της δαπάνης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση με τίτλο «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Σαρακήνικο»
Γ) Την διάθεση πίστωσης ύψους 40.394,16 € που είναι γραμμένη στον ΚΑ 00.6736.05 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
Δ) Την έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης ως ακολούθως :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ο
ΑΡΘΡΟ 1 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η προγραμματική σύμβαση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα άρθρα :
1) Τα Περιεχόμενα
2) Το Προοίμιο
3) Το Αντικείμενο της Σύμβασης
4) Ο Προϋπολογισμός – οι Πόροι
5) Η Κοινή Επιτροπή
6) Τα Δικαιώματα και οι Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
7) Η Διάρκεια – το Χρονοδιάγραμμα της σύμβασης
8) Το θεσμικό Πλαίσιο
9) Τελικές διατάξεις
10) Ακροτελευταίο άρθρο
ο
ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/10 η Ελαφόνησος αποτελεί έναν από τους
τριάκοσους είκοσι πέντε (325) Δήμους της επικράτειας με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από
τον Καλλικράτη και τις επιπλέον ανάγκες που δημιουργούνται σε κάθε αναπτυσσόμενο και
ανερχόμενο τουριστικά τόπο.
Ύστερα από σειρά μέτρων που ελήφθησαν με τους Νόμους. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα εφαρμογής, ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», Ν. 4024/11, βάση
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του οποίο επιβλήθηκε κατάργηση κενών οργανικών θέσεων, απόκλεισαν την κάλυψη της
υπηρεσίας καθαριότητας με το απαραίτητο προσωπικό και κατά συνέπεια ο Δήμος Ελαφονήσου
δεν θα μπορέσει (άμεσα τουλάχιστον) να προσλάβει μόνιμο προσωπικό για να καλύψει τις πάγιες
και διαρκείς ανάγκες του.
Ειδικότερα στον Δήμο Ελαφονήσου, ιδιαίτερες ελλείψεις
υπάρχουν στην υπηρεσία της
καθαριότητας, αφού δεν μπορούν με έναν μόνο εργάτη να καλυφθούν οι υπέρογκες ανάγκες
αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων της νήσου Ελαφονήσου.
Ο Δήμος Ελαφονήσου δεν θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του σε προσωπικό μέσω
προσλήψεων λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία και προκειμένου
να μην υποβαθμιστούν οι υφιστάμενες υποδομές, η διοίκηση του Δήμου αφού διερεύνησε και
αξιολόγησε κάθε δυνατή λύση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, κατέληξε στην πρόταση
της συνεργασίας με μία κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η ανάθεση στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση όλων
των απαραίτητων εργασιών/υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου για την άσκηση
της αρμοδιότητας της αποκομιδής απορριμμάτων και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων
και των κτιριακών του εγκαταστάσεων για την χρονική περίοδο α π ό το ν Μ ά ρτ ιο το υ 20 14
έως και τον Δεκέμβριο του 2014 (ή α π ό υπ ογρα φή ς τη ς σ ύμ β α σ η ς με α να λο γ ι κή
με ί ωσ η τη ς α π οζ η μί ωσ η ς ) . Για την υλοποίηση των ανωτέρω παρεχόμενων υπηρεσιών
η Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση έχει ή θα προσλάβει και θα παρέχει στον Δήμο :
 Δυο (2) εργάτες καθαριότητας, πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα που θα
διαρκέσει από την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης μέχρι τις 31/12/2014.
Συνολικά, το προσωπικό που έχει ή θα προσλάβει η επιχείρηση για την κάλυψη των αναγκών της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στα δυο (2) άτομα.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΟΡΟΙ
Το κόστος υλοποίησης των όρων της σύμβασης (παρεχόμενων υπηρεσιών) που θα βαρύνει τον
Δήμο Ελαφονήσου θα ανέλθει στο ύψος των σαράντα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων
ευρώ και δεκαέξι λεπτών του ευρώ (40.394,16 €), συμπεριλαμβανομένου του προβλεπομένου από
την κείμενη ισχύουσα φορολογική νομοθεσία ποσοστού ΦΠΑ.. Για την υλοποίηση της ανωτέρω
δαπάνης έχει προβλεφθεί διαθέσιμη, επαρκής και εξειδικευμένη πίστωση στον προυπολογισμό
δαπανών του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Δ. 00.6471.01 με
περιγραφή «Δαπάνη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση»,
ύψους 55.000,00 €. Η δαπάνη για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα καλυφθεί από
ιδίους πόρους του Δήμου ενώ η κοστολόγηση της κάθε δράσης αποδεικνύεται από τον αναλυτικό
προϋπολογισμό ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
αυτής .
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για την διασφάλιση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης θα οριστεί κοινή
επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν :
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α ) εκ μέρους του φορέα (Δήμος Ελαφονήσου) Τακτικά μέλη


………………………….., με την ιδιότητα μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Ελαφονήσου.
 ……………………………………., με την ιδιότητα του Δημοτικού συμβούλου του Δήμου
Ελαφονήσου και αναπληρωματικά οι…………….. και………………………………….
β) εκ μέρους της ΚΟΙΝ. ΣΥΝ. ΕΠ.:
 Η κα Λιάρου Περσεφόνη με την ιδιότητα της Προέδρου της «Σαρακήνικο Κοιν.Σ.Επ.» της
Διοικούσας Επιτροπής της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
 Ο κος Κοντραφούρης Αλέξανδρος με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Διοικούσας
Επιτροπής της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Έργο της Κοινής Επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά η εποπτεία για την πιστή εφαρμογή όλων των
όρων της Σύμβασης.
Στα μέλη του εν λόγω συλλογικού οργάνου δεν θα χορηγείται αμοιβή / αποζημίωση, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 όπως αυτές ισχύουν.
Τις πρώτες πέντε (5) μέρες του επόμενου μήνα, τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής που εκπροσωπούν
την Κοιν. Συν. Επιχ. θα συντάσσουν μία έκθεση με τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά
την διάρκεια του μήνα το οποίο θα το υποβάλλουν στους ανωτέρω εκπροσώπους του Δήμου για
έλεγχο και έγκριση.
Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης στο Δήμο της ανωτέρω έκθεσης, τα
μέλη της ανωτέρω επιτροπής που εκπροσωπούν το Δήμο, ελέγχουν και εγκρίνουν τις
πραγματοποιηθείσες εργασίες συντάσσοντας ένα πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
Μετά την ολοκλήρωση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών τα ανωτέρω μέλη της επιτροπής που
εκπροσωπούν το Δήμο συντάσσουν και υπογράφουν το Οριστικό Πρωτόκολλο Παραλαβής το
οποίο κοινοποιούν στους εκπροσώπους της Κοιν. Συν. Επιχ.
Από την υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής η σύμβαση θεωρείται ότι έχει λυθεί
και οι δύο συμβαλλόμενοι έχουν απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις τους με εξαίρεση τις
υποχρεώσεις που οφείλονται στην πληρωμή των υποχρεώσεων του Δήμου έναντι της Κοιν. Συν.
Επιχ. Σε περίπτωση που δεν υπογραφεί το ανωτέρω πρωτόκολλο για οποιοδήποτε λόγο, οι
παρεχόμενες εργασίες θεωρούνται αποπερατωμένες, εάν παρέλθει ένας μήνας, από την
πραγματοποίηση

-

υλοποίηση

από

την

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

όλων

των

απαραίτητων

παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς να έχει προβληθεί από το Δήμο οποιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση
ως προς το παρασχεθέν έργο ή από τότε που ο φορέας νέμεται και χρησιμοποιεί το έργο εξ’
ολοκλήρου. Σε αυτήν την περίπτωση, θεωρείται ότι από την χρονική στιγμή αυτή η
παρούσα σύμβαση λύεται και δεν έχει ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση ο Δήμος έναντι της
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με εξαίρεση τις υποχρεώσεις που οφείλονται στην πληρωμή των υποχρεώσεων του
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Δήμου έναντι της Κοιν. Συν. Επιχ.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Η ΚΟΙΝ. ΣΥΝ. ΕΠ. αναλαμβάνει την υποχρέωση :
α) Για την υλοποίηση των όρων της σύμβασης η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση να έχει ή
να προσλάβει και να παρέχει στον Δήμο το προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 3 της
παρούσας.
β) Να ολοκληρώσει το συμφωνηθέν Αντικείμενο.
γ) Να συμμετέχει στη Κοινή Επιτροπή του άρθρου 5 και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία
πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων
προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.
Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση :
α) Να καταβάλλει εμπρόθεσμα (εντός 1 μήνα από την έκδοση του νόμιμου παραστατικού) στην
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών
β) Να παραχωρήσει κατά χρήση στους εργαζόμενους και τα μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. όλους τους
διαθέσιμους πόρους (ακίνητα, εγκαταστάσεις, μηχανήματα και μέσα), που θα κριθούν απαραίτητα
για την άρτια ολοκλήρωση του Αντικειμένου
γ) Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 5.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ως χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης ορίζεται εκείνο από την ημερομηνία υπογραφής της
από τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου 2014 ενώ θα πρέπει να τονιστεί
ότι η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει μετά από την υποβολή όλων των απαραίτητων
δικαιολογητικών και τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας από τις υπηρεσίες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Διευκρινίζεται ότι στο προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα δεν περιλαμβάνονται χρόνοι τυχόν
εγκρίσεων από αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίοι θα επιμηκύνουν ανάλογα την διάρκεια της
Σύμβασης.
Με την παραλαβή όλου του Αντικειμένου θα συνταχθεί πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και
από την υπογραφή αυτού η παρούσα σύμβαση λύεται και δεν έχει ουδεμία περαιτέρω
υποχρέωση ο Δήμος έναντι της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με εξαίρεση τις υποχρεώσεις που οφείλονται στην
πληρωμή των υποχρεώσεων του Δήμου έναντι της Κοιν. Συν. Επιχ. Σε περίπτωση που δεν
υπογραφεί αυτό για οποιοδήποτε λόγο, οι παρεχόμενες εργασίες θεωρούνται αποπερατωμένες, εάν
παρέλθει ένας μήνας, από την πραγματοποίηση - υλοποίηση από την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ όλων των
απαραίτητων παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς να έχει προβληθεί από το Δήμο οποιαδήποτε
αντίρρηση ή ένσταση ως προς το παρασχεθέν έργο ή από τότε που ο φορέας νέμεται και
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χρησιμοποιεί το έργο εξ’ ολοκλήρου. Σε αυτήν την περίπτωση, θεωρείται ότι από την χρονική
στιγμή αυτή η παρούσα σύμβαση λύεται και δεν έχει ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση ο Δήμος
έναντι της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ με εξαίρεση τις υποχρεώσεις που οφείλονται στην πληρωμή των
υποχρεώσεων του Δήμου έναντι της Κοιν. Συν. Επιχ..

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η υπό σύναψη προγραμματική σύμβαση θα διέπεται από :
α) τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/10, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου 8 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ-85 Α/11-4-12)
β) τις διατάξεις του Ν. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»
γ) τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13
δ) Οι διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
ε) Κάθε σχετική διάταξη που μπορεί να προκύψει μετά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης
και μέχρι την λήξη της σύμβαση
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΡΗΤΡΕΣ
1) Καμία τροποποίηση της σύμβασης αυτής δεν αναγνωρίζεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση και
των δύο (2) συμβαλλόμενων μερών. Για κάθε αλλαγή των όρων της παρούσας σύμβασης θα
πρέπει να γνωμοδοτήσει σχετικά η Κοινή επιτροπή του άρθρου 5 της παρούσας.
2) Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή/και η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από τα
δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του, ή αναγνώριση των δικαιωμάτων στα
συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζεται από αυτή τη σύμβαση.
3) Σε περίπτωση μη πιστής εφαρμογής της παρούσας σύμβασης με υπαιτιότητα της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., ο
Δήμος αποκτά μονομερώς το δικαίωμα της μη καταβολής του αντικειμένου του έργου. Αναλόγως,
στην περίπτωση υπαιτιότητας του Δήμου, η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., δύναται μονομερώς να διακόψει τις
υπηρεσίες της, δικαιούται δε το μέρος της χρηματοδότησης του έργου που θα ανταποκρίνεται στις
μέχρι τότε παρασχεθείσες υπηρεσίες της.
4) Σε ενδεχόμενο που η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση καθυστερήσει την εκτέλεση των
παρεχόμενων υπηρεσιών της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών ή εκτελέσει
πλημμελώς τα συμβατικά της καθήκοντα επικαλούμενη οποιονδήποτε λόγο αδυναμίας εκτέλεσης
έως και ανωτέρα βία, τότε δύναται να της επιβληθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
χρηματική ρήτρα που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του ποσού της αμοιβής που αντιστοιχεί
στον συγκεκριμένο μήνα. Η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκδίδεται μετά από
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στοιχειοθετημένη εισήγηση των μελών της κοινής επιτροπής του άρθρου 5 που προέρχονται από
τον Δήμο και τα οποία έχουν ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της πιστής τήρησης των όρων
της παρούσας σύμβασης. Σε ενδεχόμενο που προκύψει διαφωνία ανάμεσα στα ανωτέρω μέλη τότε
συντάσσεται εισήγηση με τις απόψεις του κάθε μέλους η οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό
Συμβούλιο το οποίο και λαμβάνει την τελική απόφαση. Εξαίρεση των ανωτέρω αποτελεί το
ενδεχόμενο αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του Δήμου οπότε και δεν
επιβάλλεται καμία χρηματική ρήτρα.
5) Για οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει ανάμεσα στα δύο μέρη αρμόδια είναι τα Ελληνικά
δικαστήρια.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2014

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ απασχόληση
1 υπαλλήλου καθαριότητας

Μάρτιος -Δεκέμβριος 2014

16.420,39 €

16.420,39 €

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ απασχόληση
1 υπαλλήλου καθαριότητας

Μάρτιος -Δεκέμβριος 2014

16.420,39 €

16.420,39 €

ΑΞΙΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

32.840,78 €

32.840,78 €

Φ.Π.Α. 23%
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (συμπεριλαμβανομένου φ.π.α.)

7.553,38 €
40.394,16 €

7.553,38 €
40.394,16 €

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2014
Αφού ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό 7/14-2-1014, αναγνώστηκε και
υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΏΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

