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Απόσπασμα από το 11o   Πρακτικό 
Αριθμ. Αποφ. 171
Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη 16o 
Συνεδρίαση της 16/4/2014 
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ.που δόθηκε η πρόσκληση 28373/8/4/2014
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα 
2.Βρεττός Μιχάλης 2.Αφουξενίδης Θεόφιλος 
3.Γκίκας Παναγιώτης 3.Βρεττός Σπύρος 
4.Γκίκας Χρήστος 4.Γρηγοριάδης Ευστάθιος 
5.Γρηγοριάδης Παναγιώτης 5.Ελευθεριάδης Παντελής 
6.Ελευθεράκου Ελένη 6.Θανοπούλου Ιωάννα 
7.Ελευθεριάδης Στυλιανός 7.Κασσαβός Ιωάννης 
8.Καλάργαλης Ιωάννης 8.Κόνταρης Χρύσανθος 
9.Κατσανδρής Ιωάννης 9.Κοπαλάς Σταύρος 
10.Κορνιλάκης Παναγιώτης 10.Λαζάρου Βασίλειος 
11.Ντούρος Παναγιώτης 11.Μουκάνης Μαρίνος 
12.Ξαγοράρης Νικόλαος 12.Μπουζιάνης Νικόλαος 
13.Πετάκος Γεώργιος 13.Μπράχου Αναστασία 
14.Σαββίδη Κυριακή 14.Οικονόμου Ευθύμιος 
15.Σαββίδης Κωνσταντίνος 15.Παντελιά Εύη 
16.Χριστοπούλου Σοφία 16.Πολυμενέας Παναγιώτης 
17.Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος 17.Ρούσσας Κωνσταντίνος 

18.Σαββίδης Σπυρίδων 
19.Στριφτός Σπυρίδων 
20.Τοπαλλιανίδης Βασίλειος 
21.Τραβασάρος Αθανάσιος 
22.Φυτάς Αθανάσιος 
23.Χαραλαμπίδης Θεόδωρος 
24.Χαριτίδη Μαρία 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.  Ντούρος Σωτήρης νόμιμα προσκεκλημένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση

ΘΕΜΑ:«Προγραμματική Σύμβαση, στο πλαίσιο υλοποίησης του  
χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ «Αχαρνείς, Κοιτίδες  
Απασχόλησης», με την ΚΟΙΝΣΕΠ «ΒΙΟΔΡΟΜΕΑΣ».
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Ο Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου κος Βρεττός Μιχαήλ λόγο 
απουσίας του Προέδρου κου Μπουζιάνη Νικόλαου κηρύσσει την έναρξη της 
επαναλαμβανόμενης για τρίτη φορά της 11ης συνεδρίασης  στις 15-4-2014 
σήμερα 16-4-2014 και ώρα 14:00 που με βάση την απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών που αφορά τον Πρότυπο κανονισμό λειτουργίας Δημοτικού 
Συμβουλίου άρθρο 7 παράγραφος 3.  (Απαρτία – Λήψη αποφάσεων )  και 
προβλέπει νόμιμη απαρτία του 1/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. και 
φέρνει προς συζήτηση στο Σώμα το   16ο  θέμα που αφορά «Προγραμματική 
Σύμβαση, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος  
ΤΟΠΕΚΟ «Αχαρνείς, Κοιτίδες Απασχόλησης», με την ΚΟΙΝΣΕΠ 
«ΒΙΟΔΡΟΜΕΑΣ ….» που εισηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Αχαρνών κ. 
Κρημνιανιώτης Νικόλαος, που αφορά την «Προγραμματική Σύμβαση, 
στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος 
ΤΟΠΕΚΟ «Αχαρνείς, Κοιτίδες Απασχόλησης», με την ΚΟΙΝΣΕΠ 
«ΒΙΟΔΡΟΜΕΑΣ»
“Στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», 

κωδ.  MIS  375832,  από  το  Δήμο  Αχαρνών  ως  Εταίρος  της  Αναπτυξιακής 
Σύμπραξης  «ΑΧΑΡΝΕΙΣ,  ΚΟΙΤΙΔΕΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,  που  χρηματοδοτείται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-
2013»,  της  δράσης  3:  «Τοπικές  δράσεις  κοινωνικής  ένταξης  για  ευάλωτες 
ομάδες»  της  Κατηγορίας  Παρέμβασης  1:  «Πρόληψη  και  αντιμετώπιση 
κοινωνικού  αποκλεισμού  ευπαθών  ομάδων  του  πληθυσμού»  του  Θεματικού 
Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου 
δυναμικού  σε  μια  κοινωνία  ίσων  ευκαιριών»  (αριθ.  απόφασης  ένταξης 
2.25434/οικ.4.2869/ 22-10-2012, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη 
και την Κοινωνική Οικονομία).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ- 87Α, 
προβλέπεται: «Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης 
μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι 
περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική 
Ένωση  Δήμων  Ελλάδας  και  η  Ένωση  Περιφερειών,  τα  νομικά  πρόσωπα 
δημοσίου  δικαίου,  τα  οποία  συνιστούν  ή  στα  οποία  συμμετέχουν  οι 
προαναφερόμενοι  φορείς,  καθώς  και  Ν.Π.Ι.Δ.  στα  οποία  συμμετέχουν  ή 
συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και  η Ένωση Περιφερειών,  οι 
επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το 
Δημόσιο,  μεταξύ τους ή και  με φορείς  του δημόσιου τομέα της παρ.  6 του 
άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές 
συμβάσεις  επιτρέπεται  και  η  συμμετοχή  επιχειρήσεων  των  Ο.Τ.Α.,  Κέντρων 
Επαγγελματικής  Κατάρτισης  (Κ.Ε.Κ.)  με  οποιαδήποτε  νομική μορφή και  αν 
λειτουργούν,  των  Περιφερειακών  Ταμείων  Ανάπτυξης,  επιμελητηρίων, 
επιστημονικών  φορέων  δημοσίου  δικαίου,  Ερευνητικών  Πανεπιστημιακών 
Ινστιτούτων  (Ε.Π.Ι.),  συνεταιρισμών,  ενώσεων  συνεταιρισμών  και  εργοδοτικών 
και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων…..»

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 4019/2011, ΦΕΚ-216 
Α/30-9-11,  ορίζεται  ότι:  «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)”).

Με την με αρ. 47/2012 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου 
αποφασίστηκε: 
«..  1.  Η  συμμετοχή  του  Δήμου  Αχαρνών  στην  Αναπτυξιακή  Σύμπραξη 
«ΑΧΑΡΝΕΙΣ,  ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»  με  αντικείμενο  την  υλοποίηση  του 
έργου  «Τοπικές  δράσεις  κοινωνικής  ένταξης  για  ευάλωτες  ομάδες  στο  Δήμο 
Αχαρνών»,  «Κοιτίδες  Απασχόλησης»   στο  πλαίσιο  της  δράσης  3:  «Τοπικές 
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δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 
1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση 
του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του 
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού»  2007-
2013».
2.  Η αποδοχή όλων των όρων της 2.1507/οικ. 4.60/23-01-2012 Πρόσκλησης 
και της ΚΥΑ   2.475/οικ.3.33/11.01.2012 (ΦΕΚ 16 τεύχος Β’)
3.    Η  αποδοχή  υποβολής  αίτησης-φακέλου  για  την  επιβεβαίωση  της 
διαχειριστικής επάρκειας της Σύμπραξης και τη δέσμευση του Δήμου Αχαρνών 
και  έγκρισης των Εγχειριδίων Διαδικασιών  (σύμφωνα με  της  απαιτήσεις  της 
επάρκειας  διαδικασιών)  μετά  τη  συγκρότηση  σε  σώμα  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου των Αναπτυξιακών Συμπράξεων.
 4. Η παροχή εξουσιοδότησης προς τον νόμιμο εκπρόσωπό του Δήμου Αχαρνών 
κ. Ντούρο Σωτήριο, για να  υπογράψει την έγγραφη συμφωνία για τη σύσταση 
της  Αναπτυξιακής  Σύμπραξης:   «ΑΧΑΡΝΕΙΣ,  ΚΟΙΤΙΔΕΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», 
καθώς κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί για τη σύσταση των 
Συμπράξεων ως Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών» βάσει του άρθρου 18 
του Ν.4019/2011 (ΦΕΚ 216Α).
5. Ο ορισμός του κ. Ντούρου Σωτήριου ως εκπρόσωπου του Δήμου Αχαρνών 
στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Αναπτυξιακής  Σύμπραξης,  καθώς  και  του  κ. 
Αναγνωστόπουλου Παναγιώτη ως αναπληρωματικό μέλος, ο οποίος θα είναι και 
αντίκλητος για την παραλαβή και παράδοση οποιονδήποτε εγγράφων…»

 Με  την  υπ.  αρ.  πρωτ.   2.13244/4.1916/28-05-2012  απόφαση της 
Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του 
Υπουργείου  Εργασίας  και  Κοινωνικής  Ασφάλισης  εντάχθηκε  η  πράξη 
«ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης 
ενσωμάτωση  του συνόλου  του  ανθρώπινου δυναμικού σε  μια  κοινωνία  ίσων 
ευκαιριών»  του  Ε.Π.  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού»,  κατηγορία 
παρέμβασης  1:  «Πρόληψη  και  αντιμετώπιση  του  κοινωνικού  αποκλεισμού 
ευπαθών  ομάδων  του  πληθυσμού»,  Δράση  3  «Τοπικές  δράσεις  κοινωνικής 
ένταξης για ευάλωτες ομάδες». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο.»

Σύμφωνα  με  την  εγκεκριμένη  από  την  Ειδική  Υπηρεσία  για  την 
Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Απόφαση Υλοποίησης με Ιδία 
Μέσα, στόχος της παρέμβασης είναι απασχόληση ωφελούμενων οι οποίοι θα 
δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις στους τομείς:

α) Δημιουργία  Αστικού  Αγροκτήματος,
β)  Δημιουργία   αγοράς  προώθησης  αγροτικών  προϊόντων.  στην  θέση 
Προφήτης  Ηλίας  του  Δήμου  Αχαρνών,  η  οποία  θα  περικλείει  στους 
κόλπους της δύο (2) κοινωνικές  επιχειρήσεις αγροτικών  προϊόντων και μία 
κοινωνική επιχείρηση προώθησης αγροτικών προϊόντων μέσω e-shop.
γ)  Δημιουργία  επιχειρηματικών  δομών παροχής κατ’  οίκον υπηρεσιών 
φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη οικογενειών,
δ) Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνται στην 
καθαριότητα,  ευπρέπεια,  διακόσμηση  κλπ  των  μνημείων  ταφής  και 
άναμμα καντηλιών.
ε) Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς ανακύκλωσης υλικών, 
τηγανέλαιων για την παραγωγή βιοντίζελ και υλικών συσκευασίας από την 
βιομηχανική περιοχή.

Με την με αριθμ. 7/23.01.2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών αποφάσισε: 
την παραχώρηση Δημοτικών χώρων ως εξής:

• Στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑ 
ΑΧΑΡΝΑΙΣ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»  της  χρηματοδοτούμενης  πράξης  «Αχαρνείς, 
Κοιτίδες Απασχόλησης» (Κωδ. MIS:375832) η οποία θα απασχοληθεί με 
τη δημιουργία Αστικού Αγροκτήματος να παραχωρηθεί χώρος δέκα (10) 
τετραγωνικών  μέτρων  ως  έδρα στον  χώρο  που  στεγάζεται  η  Δημοτική 
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Κοινωφελής  Επιχείρηση  Δήμου  Αχαρνών,  1ος όροφος,  Πλατεία  Αγίου 
Νικολάου 3, ΤΚ 13675, Αχαρναί.

• Στην  Κοινωνική  Συνεταιριστική  Επιχείρηση  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«ΕΡΜΗΣ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» της  χρηματοδοτούμενης  πράξης  «Αχαρνείς, 
Κοιτίδες Απασχόλησης» (Κωδ. MIS:375832) η οποία θα απασχοληθεί με 
τη δημιουργία αγοράς προώθησης αγροτικών προϊόντων να παραχωρηθεί 
χώρος  δέκα  (10)  τετραγωνικών  μέτρων  ως  έδρα  στον  χώρο  ενός 
καταστήματος  στο  Εμπορικό  Κέντρο  των  Εργατικών  Κατοικιών  του 
Προφήτη Ηλία (παραχωρηθέν στο Δήμο Αχαρνών κατά χρήση από τον 
Ο.Ε.Κ),  που  βρίσκεται  στην  περιοχή  των  Εργατικών  Κατοικιών  - 
Προφήτη  Ηλία  και  περικλείεται  από  τις  οδούς  Μεγ.  Βασιλείου,  Αχ. 
Ιππέων, Μιλτιάδου και Λιοσίων, ΤΚ 13678, Αχαρναι.

• Στην  Κοινωνική  Συνεταιριστική  Επιχείρηση  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»  της  χρηματοδοτούμενης  πράξης 
«Αχαρνείς,  Κοιτίδες  Απασχόλησης»  (Κωδ.  MIS:375832)  η  οποία  θα 
απασχοληθεί με τη δημιουργία δομών παροχής κατ’  οίκον υπηρεσιών 
φροντίδας  σε  εξαρτώμενα  μέλη  οικογενειών,  να  παραχωρηθεί  χώρος 
δέκα (10)  τετραγωνικών  μέτρων ως  έδρα στον  χώρο που στεγάζεται  η 
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών, 1ος όροφος, Πλατεία 
Αγίου Νικολάου 3, ΤΚ 13675, Αχαρναί.

• Στην  Κοινωνική  Συνεταιριστική  Επιχείρηση  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«ΛΥΧΝΟΣ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»  της  χρηματοδοτούμενης  πράξης  «Αχαρνείς, 
Κοιτίδες  Απασχόλησης»  (Κωδ.  MIS:375832)  η  οποία  θα  απασχοληθεί 
στην  καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση κλπ των μνημείων ταφής και 
άναμμα  καντηλιών  να  παραχωρηθεί  χώρος  δέκα  (10)  τετραγωνικών 
μέτρων  ως  έδρα  στον  χώρο  που  στεγάζεται  η  «Επενδυτική  Αχαρνών» 
Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Αχαρνών,  Νέο Νεκροταφείου 
Δήμου Αχαρνών, Αναπαύσεως 1, ΤΚ 13674, Αχαρνές.

• Στην  Κοινωνική  Συνεταιριστική  Επιχείρηση  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  Βιοδρομέας»  της  χρηματοδοτούμενης  πράξης  «Αχαρνείς, 
Κοιτίδες Απασχόλησης» (Κωδ. MIS:375832) η οποία θα απασχοληθεί με 
τη  ανακύκλωση υλικών,  τηγανέλαιων  για  την παραγωγή βιοντίζελ  και 
υλικών  συσκευασίας  από  την  βιομηχανική  περιοχή  να  παραχωρηθεί 
χώρος δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων ως έδρα στο κτήριο του Δήμου 
Αχαρνών, Τομπάζη 10 & Ανέμων, ΤΚ 13672, Αχαρναί.
Η επιλογή των ωφελουμένων της πράξης έγινε κατόπιν των υπ. αριθμ. 

πρωτ. 5/25.10.2012 και 116/29.04.2013 Δημόσιων Προσκλήσεων Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και των με αριθμ πρωτ. 113/10.04.2013  και 212/30.05.2013 
Πρακτικών Επιλογής υποψηφίων ωφελουμένων.
Κατόπιν  των  ανωτέρω  και  λαμβάνοντας  ως  γνώμονα  ότι  οι  κοινωνικές 
συνεταιριστικές  επιχειρήσεις  της  ανωτέρω  χρηματοδοτούμενης  πράξης, 
παράγουν κοινωνικό έργο και προάγουν τα τοπικά συμφέροντα, προτείνουμε:
Α)  Την  δημιουργία  πενταμελούς  επιτροπής  παρακολούθησης  αποτελούμενη 
από  τρείς  δημοτικούς  υπαλλήλους  (ένας  από  την  Δ/νση  Προγραμματισμού 
Οργάνωσης και Πληροφορικής, ένας από την Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και 
ένας  από   την  Δ/νση  Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης)  καθώς  και  δύο 
δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αχαρνών
Β)  την  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  «Μνημονίου 
Συνεργασίας -   Προγραμματικών όρων με την ΚΟΙΝΣΕΠ ΒΙΟΔΡΟΜΕΑΣ», με 
τους κάτωθι προγραμματικούς όρους:
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Βασικός  σκοπός  της  παρούσας  προγραμματικής  σύμβασης,  είναι  η 
διευκόλυνση της λειτουργίας Κοιν. Συν. Επ. που θα έχει ως κύριο μέλημα την 
παροχή υπηρεσιών και παραγωγή προϊόντων για την ικανοποίηση αναγκών των 
κατοίκων του Δήμου Αχαρνών. 
Ειδικότερα η «ΒΙΟΔΟΡΜΕΑΣ Κοιν.Σ.Επ» θα μεριμνά για:
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α) Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων δημοτικών αποβλήτων (οικιακά 
απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες 
και ιδρύματα) χωριστά συλλεγέντων μερών (χαρτιά και χαρτόνια, γυαλιά, 
μέταλλα, βρώσιμα έλαια και λίπη) 
β) Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων από συσκευασίες (χαρτί 
και χαρτόνι, μέταλλο, γυαλί)
γ) Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων από κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (γυαλί, μέταλλα)
δ) άλλων ειδών αποβλήτων καθώς και άλλων υλικών που παράγονται από τους 
κατοίκους και τις επιχειρήσεις 
ε) ανακύκλωση διαχείριση απορριμμάτων (χαρτί, πλαστικό γυαλί, αλουμίνιο, 
κλπ)
στ) οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας στα παραπάνω 
θέματα
θ) οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία της περιοχής σε 
σχετικά θέματα σε συνεργασία με ειδικευμένους φορείς
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για πέντε (5) έτη από την υπογραφή της 
και ανανεώνεται αυτοδίκαια για ένα επιπλέον χρόνο, μετά από σύμφωνη γνώμη 
της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  όπως  προβλέπεται  στο  αρ.  5  της 
Προγραμματικής Σύμβασης,  και  εφόσον η  Κοιν.Σ.Επ δεν  διαγραφεί  από το 
Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
Η Προγραμματική σύμβαση μπορεί επίσης να καταγγελθεί από οποιονδήποτε 
από τους συμβαλλόμενους μετά από διάστημα 1 μηνός από την υπογραφή της.
Η  σύμβαση  μπορεί  να  καταγγελθεί  σε  περίπτωση  που  δεν  πληρούνται  οι 
προϋποθέσεις –δικαιώματα που αναφέρονται στο αρ. 4 της παρούσης.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Ο  πρώτος  εκ  των  συμβαλλόμενων,  ΔΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ  (α’  συμβαλλόμενος) 
αναλαμβάνει να καλύψει:
1.Tη φιλοξενία της Κοιν.Σ.Επ (β’ συμβαλλόμενο) σε χώρο 10 τ.μ. επί της οδού 
Τομπάζη  10  &  Ανέμων,  Τ.Κ  13672,  για  πέντε  έτη  από  την  υπογραφή  της 
παρούσας.
2.Την κάλυψη των παρακάτω λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ).
3. Αναλαμβάνει να διευκολύνει τον β’ συμβαλλόμενο στην οργάνωση δράσεων 
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα ανακύκλωσης 
4.  Αναλαμβάνει  να  διευκολύνει  τον  β’  συμβαλλόμενο  στην  οργάνωση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία της περιοχής σε σχετικά θέματα σε 
συνεργασία με ειδικευμένους φορείς
Δύναται να
1.Να έχει συντονιστικό ρόλο στην πληροφόρηση των δημοτών.
2.  Ελέγχει  και  θα  παρακολουθεί  την  ποιότητα  των  υπηρεσιών  που 
προσφέρονται από τη ΒΙΟΔΡΟΜΕΑΣ Κοιν.Σ.Επ μέσω της διαδικασίας ελέγχου 
που περιγράφεται στο αρ. 5 της παρούσας και να προβαίνει σε συστάσεις προς 
αυτή.
Ο Δήμος Αχαρνών ΔΕΝ θα εμπλέκεται σε κανένα βαθμό στην πληρωμή της 
Κοιν. Σ.Επ από τους ιδιώτες. 
Ο  δεύτερος  των  συμβαλλομένων  «ΒΙΟΔΡΟΜΕΑΣ  Κοιν.Σ.Επ.»  (β’ 
συμβαλλόμενος) 
Οφείλει να:
1. Παρέχει συστηματικές υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 2 
της παρούσας. 
2. Συνεργάζεται, μέσω των στελεχών και του προσωπικού του, αρμονικά με τα 
όργανα διοίκησης και το προσωπικό του Δήμου Αχαρνών, με απώτερο στόχο 
την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
3. Μεριμνά για την καλή και ορθή χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού που τυχόν του παρασχεθεί. Σε περίπτωση φθοράς ή 
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καταστροφής του εξοπλισμού ο συμβαλλόμενος β’  οφείλει να αποκαταστήσει 
την ζημία με δικά του έξοδα.
Να τηρεί όλες τις διατάξεις της σύμβασης που έχει υπογράψει με το ΔΗΜΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Για  την  παρακολούθηση  της  υλοποίησης  του  φυσικού  αντικειμένου  της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης θα ορισθεί έπειτα από αποφάσεις των 
κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων,  3μελής Επιτροπή Παρακολούθησης,  ως 
ακολούθως:

1. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος, ως πρόεδρος
2. Πετάκος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως μέλος
3. Μαρία  Ντούρου,  Προϊστάμενη  Δ/νσης  Κοινωνικής  Πολιτικής, 

Φαλαγγίτης  Βασίλειος,  Προϊστάμενος  Τμήματος  Απασχόλησης  και 
Επιχειρηματικότητας, ως μέλος

4. Φαλαγγίτης  Βασίλειος,  Προϊστάμενος  Τμήματος  Απασχόλησης  και 
Επιχειρηματικότητας, ως μέλος

5. Δουλάμη  Φωτεινή,  Υπάλληλος  της  Δ/νσης  Προγραμματισμού 
Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως μέλος

Α. Κριτήρια Ελέγχου της Διαδικασίας
Η διαδικασία ελέγχου θα υλοποιηθεί μέσω:
Τυχαίων ελέγχων που θα γίνονται από την επιτροπή τόσο στις εγκαταστάσεις της 
Κοι.Σ.Επ. όσο και κατά την διάρκεια την παροχής υπηρεσιών.
Κατ’ ιδίαν συνεντεύξεις με τους ιδιώτες ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών
Την εξέταση τυχόν παραπόνων ή καταγγελιών από τους ιδιώτες
Β.  Υποχρεώσεις  Επιτροπής  Παρακολούθησης  εκτός  από  την  διαδικασία 
ελέγχου όπως αναγράφεται παραπάνω η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως 
υποχρέωση να:
Παρακολουθεί  την  εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών 
και να συντάσσει έκθεση, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.
Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την 
υλοποίηση της σύμβασης .
Λαμβάνει απόφαση για παράταση της ισχύος της σύμβασης ή την καταγγελία 
αυτής.
Να κάνει γραπτές ή / και προφορικές συστάσεις στον νόμιμο εκπρόσωπο της 
Κοιν. Σ. Επ.
Να  διαβιβάζει  προτάσεις,  προτεραιότητες  και  παρατηρήσεις  με  σκοπό  την 
βελτίωση των δράσεων και ενεργειών.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΡΗΤΡΕΣ
Η Επιτροπή  Παρακολούθησης  είναι  αρμόδια  για  την  επίλυση  των  πιθανών 
διαφορών  ή  διαφωνιών  που  ενδέχεται  να  προκύπτουν  μεταξύ  των 
συμβαλλομένων  για  την  εφαρμογή  της  παρούσας  σύμβασης.  Η  παράβαση 
οποιουδήποτε  από  τους  όρους  αυτής  της  σύμβασης,  που  θεωρούνται  όλοι 
ουσιώδεις από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το 
δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο 
χρόνο.  Σε  περίπτωση αρνήσεως,  αδυναμίας  ή  αμέλειας  προς  αποκατάσταση 
από  πλευράς  του  ενός  μέρους,  ο  αντισυμβαλλόμενος  έχει  το  δικαίωμα  να 
καταγγείλει την σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε 
θετική ή αποθετική ζημιά.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η παράβαση των υποχρεώσεων εκ μέρους της Κοιν. Σ. Επ (όπως αναφέρονται 
στο  αρ.  4  της  παρούσας)  αποτελεί  λόγο  επιβολής  κατ’αυτής  των  κατωτέρω 
κυρώσεων 
Α) Γραπτή ή/ και προφορική σύσταση
Β)  Παύση  των  υπηρεσιών  που  θα  προσφέρει  ο  ΔΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ  στην 
«ΒΙΟΔΡΟΜΕΑΣ Κοιν. Σ. Επ.»
Γ) Οριστική καταγγελία σύμβασης και απομάκρυνση της Κοιν. Σ. Επ.  
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Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται μεμονωμένα ή σωρευτικά ανάλογα με την 
συχνότητα ή την σοβαρότητα της παράβασης.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ –ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Καθ’  όλη  την  διάρκεια  της  παρούσας  αλλά  και  μετά  την  λύση  της  ή  με 
οποιοδήποτε τρόπο λήξη του προγράμματος, η Κοιν. Σ. Επ έχει την υποχρέωση 
να  τηρήσει  εμπιστευτικές  και  να  μην  γνωστοποιήσει  σε  κανέναν  τρίτο 
πληροφορίες ή έγγραφα που αποτελούν προσωπικά δεδομένα ωφελουμένων, τα 
οποία  θα  περιέλθουν  σε  γνώση  της  κατά  την  παροχή  υπηρεσιών  και  την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε  τροποποίηση  ή  παράταση  της  παρούσας  προγραμματικής 
σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως έπειτα από συμφωνία των συμβαλλομένων 
μερών.
Η μη άσκηση  δικαιωμάτων  ή  η  παράλειψη  υποχρεώσεων  από  οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο  μέρος  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  παραίτηση  των 
συμβαλλομένων μερών από το δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την παρούσα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :

1) την  εισήγηση  του  Γενικού  Γραμματέα  Αχαρνών  κ.  Κρημνιανιώτη 
Νικόλαου,

2) το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010,
3) την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 4019/2011
4) την με αρ. 47/2012 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου
5) την υπ. αρ. πρωτ.  2.13244/4.1916/28-05-2012 απόφαση της Ειδικής 

Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

6) την με αριθμ. 7/23.01.2014 Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών
7) τις υπ. αριθμ. πρωτ. 5/25.10.2012 και 116/29.04.2013 Δημόσιες 

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των με αριθμ πρωτ. 
113/10.04.2013  και 212/30.05.2013 Πρακτικών Επιλογής 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α)  Την  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  «Μνημονίου 
Συνεργασίας -  Προγραμματικών όρων με την ΚΟΙΝΣΕΠ ΒΙΟΔΡΟΜΕΑΣ» (αριθμ. 
Μητρώου: Δ00477), σύμφωνα με τους αναφερόμενους στην εισήγηση όρους.
Β) Τον ορισμό 3μελούς επιτροπής για την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
φυσικού  αντικειμένου  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης,  ως 
ακολούθως:

1 Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος, ως πρόεδρος
2.Πετάκος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως μέλος
3.Μαρία Ντούρου, Προϊστάμενη Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Φαλαγγίτης 
Βασίλειος,  Προϊστάμενος  Τμήματος  Απασχόλησης  και 
Επιχειρηματικότητας, ως μέλος
4.Φαλαγγίτης  Βασίλειος,  Προϊστάμενος  Τμήματος  Απασχόλησης  και 
Επιχειρηματικότητας, ως μέλος
5Δουλάμη Φωτεινή, Υπάλληλος της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης 
και Πληροφορικής, ως μέλος

Γ) Τις πιο πάνω ενέργειες τις αναθέτει στον κ. Δήμαρχο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Βρεττός Μιχάλης,           
Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ---
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Γκίκας Παναγιώτης, Γκίκας Χρήστος, 
Γρηγοριάδης Παναγιώτης, Ελευθεράκου Ελένη, Ελευθεριάδης Στυλιανός, 
Καλάργαλης Ιωάννης, Κατσανδρής Ιωάννης, Κορνιλάκης Παναγιώτης, Ντούρος 
Παναγιώτης, Ξαγοράρης Νικόλαος, Πετάκος Γεώργιος, Σαββίδη Κυριακή, 
Σαββίδης Κωνσταντίνος, Χριστοπούλου Σοφία, Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΝΤΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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