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Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα μία (31) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την 
με  αριθ.  2/27.1.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ.  κ. Δημητρίου Ζαγγίλα,  η 
οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε  νόμιμα,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι  παρίσταται ο 
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Α/
Α

Επίθετο Όνομα Α/
Α

Επίθετο Όνομα

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ευαγγελινός Δημήτριος
2 Λιόντας Γεώργιος 16 Σιμώνης Ιωάννης
3 Βορδός Χρήστος 17 Σταμούδης Ελευθέριος
4 Πλιάκος Αστέριος 18 Καπλάνης Θωμάς
5 Δημητριάδης Χρήστος 19 Παρθενιώτης Νικόλαος
6 Σαράντη Μαρία 20 Λαφαζάνης Βασίλειος
7 Ζούνη Στέλλα 21 Γκολόης Γεώργιος
8 Χλιούμης Ανδρέας 22
9 Λακρός Αλέξανδρος 23
10 Σοφοτάσιος Χρήστος 24
11 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 25
12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26
13 Παπανικολάου Ευτυχία 27
14 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Κυριάκου Ιφιγένεια
2 Πύρρος Ιωάννης
3 Αβέρης Αθανάσιος
4 Μπάτσιος Αστέριος
5 Γκλάβας Γεώργιος
6 Βαγιωνάς Αθανάσιος

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία,  για την 

τήρηση των πρακτικών. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε  η  κ.  Άννα  Ρόκου,  Πρόεδρος  Δ.Κ.  Πολυγύρου,  ο  κ.  Σαραφίδης  Αναστάσιος, 
Πρόεδρος  Δ.Κ.  Ορμύλιας,  η  κ.  Φωτεινή  Μπόλματη,  Πρόεδρος  Τ.Κ.  Ταξιάρχη  και  ο  κ. 
Κωνσταντίνος Βαγιωνάς, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου.

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Θωμάς  Καπλάνης  αποχώρησε  κατά  την  διάρκεια  της 
συζήτησης των έκτακτων θεμάτων.

Αριθμός θέματος: 26ο 
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Πολυγύρου-
Ν.Π.Δ.Δ. “Αριστοτέλης”- «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ»

Αριθμός Απόφασης : 37
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 26ο 
θέμα, έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε ότι: « Παρακαλώ να συζητήσουμε την 
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Πολυγύρου- Ν.Π.Δ.Δ. “Αριστοτέλης”- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ».

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η περιγραφή των όρων συνεργασίας των 
συμβαλλομένων μερών, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υπαλλήλων γενικών καθηκόντων στις διάφορες 
υπηρεσίες  και  εγκαταστάσεις  του  ΝΠΔΔ  «Ο  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  του  Δήμου  Πολυγύρου  για  την 
εξυπηρέτηση των σκοπών κοινής ωφέλειας και δημοσίου συμφέροντος. 

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι ο συντονισμός των συμβαλλομένων και 
συμμετεχόντων μερών καθώς επίσης και των εξωτερικών συνεργαζόμενων συλλόγων και φορέων, ώστε 
να παραχθούν οι μέγιστες δυνατές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για τους δημότες του Δήμου Πολυγύρου.

Το κόστος για την παροχή της «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα 
οκτώ χιλιάδων ευρώ (98.000,00€) με το Φ.Π.Α.

 Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συστήνεται όργανο με την ονομασία 
«Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης»  αποτελούμενη  από  τρία  (3)  μέλη,  ένα  από  κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος, οπότε για τον Δήμο Πολυγύρου προτείνουμε τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο 
Βορδό. 

Παρακαλώ το σώμα για την ομόφωνη ψήφιση της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης».
Στο  σημείο  αυτό  παρενέβη  ο  αρχηγός  της  μείζονος  μειοψηφίας  κ.  Κωνσταντίνος 

Μπογδάνος, ο οποίος διαφώνησε με την διαδικασία, θεώρησε παράτυπη την απόφαση καθώς 
δεν  υπήρχε  πρότερη  απόφαση  του  Ν.Π.Δ.Δ.  «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»,  ανέφερε  ότι  τέτοιου  είδους 
συμβάσεις  υπονομεύουν  την  οντότητα  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  έχουν  εργασιακές 
συνθήκες μεσαίωνα.

Με  την  παραπάνω απόφαση  συμφώνησε  και  η  ελάσσονα  παράταξη  του  κ.  Νικολάου 
Παρθενιώτη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 2 περ. (γ) και 

12 § 5 του Ν. 4019/2011, τις διατάξεις του άρθρου 100§§ 1,4 του Ν. 3852/2010, ως ισχύει σήμερα και μετά 
από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πολυγύρου- 

Ν.Π.Δ.Δ. “Αριστοτέλης”- «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ»
2. Ορίζει τακτικό μέλος του Δήμου Πολυγύρου στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8 της 

Προγραμματικής σύμβασης τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό. 
3. .Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο εκπρόσωπο του Δήμου για 

την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα περιέχει τα εξής:

Στον  Πολύγυρο  Χαλκιδικής  σήμερα,  την  ..  ………  2014,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου 
Πολυγύρου, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

α. ο  Οργανισμός  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  με  την  επωνυμία  Δήμος  Πολυγύρου,  που  εδρεύει  στον 
Πολύγυρο επί της οδού Πολυτεχνείου 50, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον  Δήμαρχο αυτού κ. Αστέριο 
Ζωγράφο ,

 β.  το  ΝΠΔΔ Πολιτιστικό-Αθλητικό-Μορφωτικό  Πρόσωπο  του  Δήμου  Πολυγύρου «Ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Σοφοτάσιο,

γ. η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και  Παραγωγικού Σκοπού με την επωνυμία 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ» και  τον  διακριτικό  τίτλο 
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Ελληνικού Ν. Αττικής, επί της οδού Κύπρου 172 
στην  Αργυρούπολη,  νόμιμα  εκπροσωπούμενη  από την  Πρόεδρο της  Διοικούσας  Επιτροπής κ.Κυριακή 
Γρηγοριάδου,

ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνουν και συμφωνούν αμοιβαία τα εξής:

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΞΜ-0ΤΡ
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Άρθρο 1 – Προοίμιο.
Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα με:
1.1. τις διατάξεις των άρθρων 2 περ. (γ) και 12 § 5 του Ν. 4019/2011.
1.2. τις διατάξεις του άρθρου 100§§ 1,4 του Ν. 3852/2010, ως ισχύει σήμερα.
1.3.  την  υπ’  αριθμόν  ……/2014  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Πολυγύρου.

 1.4 την υπ’ αριθμόν …………../2014 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του Δήμου Πολυγύρου
1.5.  την  υπ’ αριθμόν  …………../2014  απόφαση  της  Διοικούσας  Επιτροπής  της  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Άρθρο 2 – Περιεχόμενο της Σύμβασης.
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει:
1. Προοίμιο
2. Το περιεχόμενο της σύμβασης
3. Το αντικείμενο της Σύμβασης
4. Τον σκοπό της Σύμβασης 
5. Τα μέσα υλοποίησης
6. Τη χρηματοδότηση και τους πόρους, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των όρων της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης
7. Ρήτρα ακύρωσης και καθυστέρησης πληρωμής
8. Τις Εγκαταστάσεις και την υποδομή
9. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
10 . Τα όργανα διοίκησης 
11. Την κοινή επιτροπή 
12. Την διάρκεια της σύμβασης 
13. Τις συνέπειες σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς
14. Τις τελικές & μεταβατικές διατάξεις 
15. Ακροτελεύτιο άρθρο – Δικαίωμα προαίρεσης

Άρθρο 3 – Αντικείμενο της Σύμβασης.
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η περιγραφή των όρων συνεργασίας των 

συμβαλλομένων μερών,  με στόχο  την παροχή υπηρεσιών υπαλλήλων γενικών καθηκόντων στις  διάφορες 
υπηρεσίες και εγκαταστάσεις του ΝΠΔΔ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του Δήμου Πολυγύρου για την εξυπηρέτηση 
των σκοπών κοινής ωφέλειας και δημοσίου συμφέροντος. 

Άρθρο 4 – Σκοπός προγραμματικής σύμβασης
Το ΝΠΔΔ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του Δήμου Πολυγύρου έχει την ανάγκη υπηρεσιών προσώπων, που θα 

του προσφέρουν υπηρεσίες υπαλλήλων γενικών καθηκόντων στις διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες σήμερα είναι 
σοβαρά  υποστελεχωμένες,  με  αποτέλεσμα  να  είναι  αντικειμενικά  αδύνατη  η  ομαλή  λειτουργία  τους. 
Ειδικότερα, το ΝΠΔΔ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του Δήμου Πολυγύρου έχει την ανάγκη υλοποίησης, γενικών 
υπηρεσιών  σε  διάφορα  κτίρια  και  εγκαταστάσεις  (αίθουσες  εκδηλώσεων,  ωδείο,  δημοτικές  βιβλιοθήκες, 
γηπεδικές  εγκαταστάσεις,  κλειστά  γυμναστήρια,  θέατρα  κ.ά.)  καθώς  επίσης  την  ανάγκη  επιμέλειας, 
υποστήριξης,  παρακολούθησης  και  οργάνωσης  πολιτιστικών,  αθλητικών,  θρησκευτικών,  εκπαιδευτικών, 
ενημερωτικών, εκθεσιακών, εορταστικών, επετειακών κ.ά. εκδηλώσεων στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο του 
Δήμου.  Ενδεικτικά  αναφέρουμε:  άνοιγμα  και  κλείσιμο  χώρων,  παρακολούθηση  και  συντονισμός 
συμμετεχόντων  (φορέων  ή  πολιτών),  ηχητική  και  φωτιστική  ή  άλλη  τεχνική  υποστήριξη  με  χρήση  των 
υπαρχουσών υποδομών κλπ. Η δραστηριότητα αυτή είναι αδύνατη να εκτελεστεί μεμονωμένα από τον το  
ΝΠΔΔ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και τις υπηρεσίες του, αφενός λόγω του όγκου και της έκτασης των εργασιών και 
των χώρων και αφετέρου, διότι υφίσταται απαγόρευση προσλήψεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ 
επιπλέον  δεν  έλαβε  έγκριση  απαλλαγής  από  την  ανωτέρω  απαγόρευση  από  την  Τριμελή  Διυπουργική 
Επιτροπή, για την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού και προσωπικού γενικών καθηκόντων. 

Σκοπός  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης  είναι  ο  συντονισμός  των  συμβαλλομένων  και 
συμμετεχόντων μερών καθώς επίσης και των εξωτερικών συνεργαζόμενων συλλόγων και φορέων, ώστε να 
παραχθούν οι μέγιστες δυνατές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για τους δημότες του Δήμου Πολυγύρου.

Άρθρο 5 – Μέσα υλοποίησης.
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Η  συγκεκριμενοποίηση  και  υλοποίηση  των  στόχων  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης  θα 
επιδιωχθεί με την υποστήριξη των παρακάτω δραστηριοτήτων: 

5.1. Με την πρόσληψη εκ μέρους της «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» εργαζομένων, κατά τα παρακάτω 
αναφερόμενα.

 5.2.  Με  τη  συνεχή  καθοδήγηση  και  παρακολούθηση  από  τη  «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» των 
εργαζομένων που θα κληθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 

 5.3.  Με την παροχή χρήσης των χώρων, εγκαταστάσεων και  των σχετικών υλικών εκ μέρους του 
ΝΠΔΔ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» προς τη «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» 

 5.4.  Με  τη  σχετική  λογιστική,  διοικητική  και  οργανωτική  υποστήριξη  της  «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» προς το ΝΠΔΔ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» για την υλοποίηση της συγκεκριμένης προγραμματικής  
σύμβασης.

Συγκεκριμένα,  για  την  εξυπηρέτηση  των  ως  άνω  αναγκών  του  ΝΠΔΔ «Ο  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  θα 
προσληφθούν από τη «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» : 

Α) ένας υπάλληλος γενικών καθηκόντων με απασχόληση 5 ώρες ημερησίως ο οποίος θα εργασθεί και 
σε συγκεκριμένες 20 αργίες (Κυριακές) στην 12μηνης διάρκειας απασχόλησή του. 

Β) τρείς υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, πλήρως απασχολούμενοι, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, 
Γ) ένας υπάλληλος γενικών καθηκόντων,  πλήρως απασχολούμενος, για χρονικό διάστημα εννέα (9) 

μηνών και 
Δ) δύο (2)διοργανωτές εκδηλώσεων, για χρονικό διάστημα12 μηνών.

Άρθρο 6 – Πόροι και έσοδα.
Οι πόροι για την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων θα προέρχονται από τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ 

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». 
Το συμφωνηθέν αντάλλαγμα για την παροχή της «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» συμφωνείται το ποσό 

των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (78.900,00 €), πλέον του προβλεπομένου από την κείμενη  
ισχύουσα φορολογική νομοθεσία ποσοστού Φ.Π.Α. 

 Η ανωτέρω δαπάνη για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης των 78.900,00 ευρώ μαζί με το 
ΦΠΑ  (18.147,00  €) δηλαδή  συνολικά  ενενήντα  επτά  χιλιάδες  σαράντα  επτά  ευρώ  (97.047,00€)  θα 
καταβάλλεται  τμηματικά  στην ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  ως εξής:  στους  πρώτους  εννέα  (9)  μήνες  η 
καταβολή θα γίνεται σε ισόποσες συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός 
ευρώ και 53 λεπτών (8.481,53 €) και στους υπόλοιπους τρείς (3) μήνες οι αντίστοιχες δόσεις θα είναι των έξι 
χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ και 38 λεπτών (6.904,38 €) εκάστη, από την ημερομηνία υπογραφής 
της Προγραμματικής Σύμβασης.

Ως ημερομηνία καταβολής του μηνιαίου παρασχεθέντος συμβατικού τιμήματος ορίζεται η πρώτη ημέρα 
του επόμενου μήνα από εκείνον κατά την διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι  υπηρεσίες  και  σε  
ενδεχόμενο που ημέρα αυτή είναι αργία, η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για  την  υλοποίηση  της  ανωτέρω  δαπάνης  έχει  προβλεφθεί  διαθέσιμη,  εξειδικευμένη  και  επαρκής 
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  εξόδων  του  οικονομικού  έτους  2014  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.Δ. 
……………… και στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015.

 Στο  παραπάνω  συμβατικό  τίμημα  περιλαμβάνονται  τα  γενικά  και ειδικά  έξοδα  της  δεύτερης 
συμβαλλομένης, καθώς και οι εισφορές στα κάθε είδους ταμεία και κρατήσεις που την βαρύνουν αναφορικά 
με  τη  συγκεκριμένη  εργασία  των  επτά  προαναφερθέντων  προσώπων.  Ρητά  συμφωνείται  ότι  η  δεύτερη 
συμβαλλόμενη ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρου συμφωνηθέντος ποσού.

Αναλυτικά  το  μηνιαίο  κόστος  της  μισθοδοσίας  όπως  και  τα  λοιπά  κόστη  της  Προγραμματικής 
Σύμβασης  εμφαίνονται  σε  σχετικό  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  το  οποίο  συνοδεύει  την  παρούσα  και  αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Άρθρο 7 – Ρήτρα ακύρωσης και καθυστέρησης πληρωμής.
 Σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής  ακύρωσης  των  εργασιών  και  υπηρεσιών  που  αναφέρονται  στην 

παρούσα  σύμβαση  κατά  τη  διάρκεια  υλοποίησής  της  από  αποκλειστική  υπαιτιότητα  του ΝΠΔΔ  «Ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».,  που  δεν  οφείλονται  σε  λόγους  ανωτέρας  βίας,  θα καταβληθεί  στη  «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»  ως  δίκαια,  εύλογη  και  από  τώρα συμφωνηθείσα  ποινική  ρήτρα,  ποσό  που  αντιστοιχεί  σε 
ποσοστό ύψους 10% επί του υπόλοιπου ανεκτέλεστου μέρους της παρούσας σύμβασης. 

 Επίσης,  σε  περίπτωση  που  από  υπαιτιότητα  της  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  δεν  εκτελείται 
προσηκόντως η παρούσα σύμβαση το ΝΠΔΔ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» έχει δικαίωμα να απαιτήσει ως ποινική 
ρήτρα χρηματική αποζημίωση που αναλογεί σε ποσοστό επίσης ύψους 10% επί του υπόλοιπου ανεκτέλεστου 
μέρους της παρούσας σύμβασης.
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Επίσης,  σε  ενδεχόμενη  καθυστέρηση  εξόφλησης  των  στο  άρθρο  6  συμφωνηθεισών  μηνιαίων 
καταβολών, θα έχουν ισχύ οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003.

Άρθρο 8 – Εγκαταστάσεις και υποδομή.
Για  την  υλοποίηση  των  στόχων  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης,  οι  συμβαλλόμενοι 

συμφωνούν  ότι  είναι  απαραίτητη  η  λειτουργικότητα  των  χώρων  και  εγκαταστάσεων  του ΝΠΔΔ  «Ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και  η  εξασφάλιση  από  το  ΝΠΔΔ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» της  απαραίτητης  υποδομής  σε  
εξοπλισμό  και  μέσα.  Αυτός  ο  εξοπλισμός  συνίσταται  σε  διάφορα  υλικά,  συστήματα  καθώς και  τεχνικές 
υποδομές και την γραμματειακή υποστήριξη των εργασιών - υπηρεσιών.

Άρθρο 9 – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.
 Για  την  υλοποίηση  των  στόχων  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης,  έκαστο  των 

συμβαλλομένων μερών αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση:
α) να προσλάβει και να παρέχει στο δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. τους αναλυτικά στο άρθρο 5 αναφερόμενους 

εργαζόμενους με τις αντίστοιχες ειδικότητες,
β)  να  ολοκληρώσει  εμπρόθεσμα  και  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  το  συμφωνηθέν 

αντικείμενο,
γ)  να  συμμετέχει  στη  Κοινή  Επιτροπή  του  άρθρου  11  και  να  παρέχει  κάθε  δυνατή  και  αναγκαία 

πληροφορία  και  βοήθεια  στα  πλαίσια  των  αρμοδιοτήτων  της  για  την  εμπρόθεσμη  υλοποίηση  όσων 
προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση και

δ)  να  καταβάλλει,  πλέον  των  οικονομικών  υποχρεώσεών  της  προς  τους  εργαζόμενους  που  θα 
προσλάβει,  και τις ασφαλιστικές τους εισφορές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εξυπακούεται ότι η 
υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών δεν ισχύει για τους αμειβόμενους με απόδειξη δαπάνης. 

Το ΝΠΔΔ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση :
α)  να  καταβάλλει  εμπρόθεσμα και  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο 6,  στην  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών κατόπιν Πρακτικού Καλής Εκτέλεσης,  το οποίο θα 
συνυπογράφουν όλα τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Άρθρο 11 της Σύμβασης). Η μηνιαία  
αποπληρωμή θα γίνεται με βάση τα οικονομικά στοιχεία που θα παραδίδει η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στο  
ΝΠΔΔ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και  θα  περιλαμβάνονται  υποχρεωτικά  οι  ώρες  απασχόλησης  και  το  κόστος 
μισθοδοσίας των εργαζομένων. 

β)  να  παρέχει,  στην  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ όλους  τους  διαθέσιμους  πόρους  (εγκαταστάσεις, 
υλικό κ.α.), που είναι αναγκαία για τη υλοποίηση του Αντικειμένου που θα κριθούν απαραίτητα για την άρτια 
ολοκλήρωση του Αντικειμένου.

γ) να συμμετέχει, μέσω εκπροσώπου του, στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 11.
Ο Δήμος Πολυγύρου αναλαμβάνει την υποχρέωση :
α) Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 11.
β) Να παρέχει στο ΝΠΔΔ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» την κατάλληλη διοικητική υποστήριξη για την σύναψη 

και την παρακολούθηση της προγραμματικής σύμβασης.

Άρθρο 10 – Όργανα διοίκησης.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να έχουν από κοινού την ευθύνη της διοίκησης, παρακολούθησης 

και τήρησης των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

Άρθρο 11 – Κοινή Επιτροπή
Για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης συνιστάται  

Κοινή Επιτροπή από τρία μέλη , αποτελούμενη:
1. Από τον  κ. Χρήστο Σοφοτάσιο , ως εκπρόσωπό του και Πρόεδρο του ΝΠΔΔ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».
2. Από τον κ. Χρήστο Βορδό ως εκπρόσωπο του Δήμου Πολυγύρου.
3. Από την εκπρόσωπο της ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. κα  Κυριακή Γρηγοριάδου, Πρόεδρο της 

Διοικούσας Επιτροπής αυτής.
Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του ΝΠΔΔ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».
Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο και η παρούσα Σύμβαση και η πρωτοβουλία για τη 

σύγκλισή της ανήκει στο ΝΠΔΔ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
Στα μέλη του εν λόγω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή / αποζημίωση, σύμφωνα προς τις 

διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010. (ΦΕΚ Α΄40/15.3.2010).
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Άρθρο 12 – Διάρκεια της σύμβασης.
Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης άρχεται με την υπογραφή της και λήγει με την 

συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών 

Άρθρο 13 – Αντισυμβατική συμπεριφορά.
1. Η παράβαση οιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ως 

ουσιώδεις, από οιοδήποτε των συμβαλλομένων μερών, παρέχει σε κάθε άλλο το δικαίωμα να αξιώσει την  
αποκατάσταση  των  αντισυμβατικών  ενεργειών  σε  εύλογο  χρόνο.  Σε  περίπτωση  άρνησης  ή  αδυναμίας  ή 
αμέλειας προς αποκατάσταση, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την Προγραμματική 
Σύμβαση, σύμφωνα προς την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

2. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των 
όρων της παρούσας Σύμβασης, οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν από την Επιτροπή του άρθρου 11 της 
παρούσας, θα επιλύονται από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 14 – Τελικές διατάξεις
Η  μη  άσκηση  δικαιωμάτων  ή  η  παράλειψη  εκπλήρωσης  υποχρεώσεων από  οποιοδήποτε  εκ  των 

συμβαλλομένων μερών ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την παρούσα Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη 
λήψη μέτρων προβλεπομένων από τη Σύμβαση αυτή από οιοδήποτε  εκ  των  συμβαλλομένων μερών,  δεν 
μπορεί να θεωρηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από τα δικαιώματά 
τους ή  αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση. 

 

Άρθρο 15 – Ακροτελεύτιο άρθρο – Δικαίωμα προαίρεσης

 Το ΝΠΔΔ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» έχει το δικαίωμα να αυξήσει μονομερώς το πλήθος των παρεχόμενων 
υπηρεσιών/εργασιών  που  θα  υλοποιήσει  η  «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ»  με  παράλληλη  αύξηση  του 
συμβατικού ποσού της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα 
τοις  εκατό  (10%)  επί  της  συνολικής  αξίας  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  και  μετά  από  απόφαση  του 
Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Πολυγύρου,  αν  διαπιστώσει  ότι  απαιτείται  μεγαλύτερος  αριθμός 
απασχολούμενου προσωπικού για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.  Για την εκτέλεση της ανωτέρω 
απόφασης απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 11 της παρούσας.

 Γίνεται  μνεία  ότι  το  παρόν  συνοδεύεται  από  παράρτημα-ανάλυση  κόστους  (γίνεται  σχετική 
αναφορά στο άρθρο 6) που αποτελεί συνέχεια και μέρος του παρόντος.

 Η παρούσα προγραμματική σύμβαση συντάχθηκε σε δεκαπέντε αντίτυπα, πέντε για κάθε φορέα, τα 
οποία  υπογράφονται  από  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των  φορέων  και  αποκτά  πλήρη  ισχύ  μετά  την 
υπογραφή της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το ΝΠΔΔ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
Για τον Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Για την ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΝ.Σ.ΕΠ.
Επί της απόφασης μειοψήφησε η μείζονα και η δεύτερη ελάσσονα μειοψηφίας, για τους λόγους 

που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 37/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 10-2-2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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