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Αχαρνές, 19/04/2016 

 

Αριθμ. πρωτ.: 1327 

 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Στις Αχαρνές σήμερα την 19η  του μήνα Απριλίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

π.μ.,. στο Γραφείου Προέδρου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, που βρίσκεται 

στις Αχαρνές, στη διεύθυνση Αγ. Τριάδος 39, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 
 

1. ο κος Γεώργιος Δασκαλάκης, με την ιδιότητα του Προέδρου, που θα αποκαλείται εφεξής ο 

«Εργοδότης»  
και 

2. η κα Γεωργία Καμπόλη, με Α.Φ.Μ. 141795371, Δ.Ο.Υ.: Αγίων Αναργύρων και αριθμό 
δελτίου ταυτότητας ΑΚ 767219/29-09-2013/Τ.Α. Άνω Λιοσίων, με έδρα στην οδό  Δ. 

Σολωμού  14, 13 341 Άνω Λιόσια-Αττικής, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα ο 
«Ανάδοχος»,  
 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:  
 

1. Την περ. γ’ της παρ. 2, του άρθρου 103, του Ν. 3463/2006.  

2. Τις Διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006.  

3. Τις Διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε 

με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

4. Τις Διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν.3731/2008.  

5. Τις Διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995. 

6. Τις Διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010. 

7. Τις Διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.  

8. Την με αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  

9. Το με αριθμ. πρωτ. 1242/14-04-16 αποδεικτικό ανάρτησης. 
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10. Την με αριθμ. 143/01-04-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 

11. Την με αριθμ. 6/2016 μελέτη της Δ/νσης Υποστήριξης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 

12. Την με αριθμ. 29/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: 

7ΨΖ5ΟΞΤΩ-ΙΡΟ), που αφορά στην ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 22.800,00 

€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %, για τις ανωτέρω υπηρεσίες. 

13. Την με αριθμ. 27 και με αριθμ. πρωτ. 1230/13-04-2016 απόφαση Προέδρου, που 

αφορά στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών  

14. Την με αριθμ. πρωτ.1231/16 περιληπτική διακήρυξη.  

15. Την οικονομική προσφορά της κας Γεωργίας Καμπόλη, με αρ. πρωτ. 1276/15-04-

2016. 

16. Το με αριθμ. πρωτ. 1308/18-04-2016 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Προσφορών. 

17. Την με αριθμ. 32 και με αριθμ. πρωτ. 1309/18-04-2019 απόφαση Προέδρου  που 

αφορά στην απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών υποστήριξης, στην κα Γεωργία 

Καμπόλη . 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

 
στη δεύτερη των συμβαλλομένων τις υπηρεσίες  Ψυχολόγου, η οποία θα παρέχει 

δραστηριότητα σχετική με την κατανόηση και την ερμηνεία  ψυχικών φαινομένων και  

εκδηλώσεων φυσιολογικής ή παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, τόσο των ατόμων όσο και των 

κοινωνικών ομάδων, στα πλαίσια του λειτουργικού σκοπού του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΧΑΡΝΩΝ, συνολικού ποσού 22.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. 

 

Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει τις υπηρεσίες Ψυχολόγου, με τους κατωτέρω όρους: 

Ως συνολική τιμή συμφωνείται το ποσό των 22.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%., 

το οποίο θα καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα, θα εξοφληθεί μετά την βεβαίωση εκτέλεσης των 

υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του «Εργοδότη» που θα συντάξει και το σχετικό 

πρωτόκολλο και την έκδοση του αντίστοιχου Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών από τον «Πάροχο».  

 

 

Άρθρο 1. 

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες Ψυχολόγου  θα αφορούν στην  κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. 

Δημοτική φροντίδα Αχαρνών και στην εκτέλεση των κάτωθι: 
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 Συμμετοχή και παροχή υλοποιήσιμων προτάσεων για ερευνητικούς σκοπούς όσον αφορά 

στα εμπροσθοβαρή προγράμματα κοινωνικής πολιτικής με σκοπό την κατάταξη και λήψη 

προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) ως ωφελούμενος φορέας.  

 

 Συμμετοχή σε προγράμματα ανακούφισης της τρίτης ηλικίας και αντίστοιχων ευπαθών 

ομάδων με σκοπό την εκπόνηση περιγραφικής ερευνητικής μελέτης με συγκριτικά 

στατιστικά αποτελέσματα. Η τρίτη ηλικία θα ενδυναμωθεί με ατομική συμβουλευτική αλλά 

παράλληλα και αντίστοιχής ομάδας που θα αφορά σε θεματολογία που άπτεται των 

ενδιαφερόντων, προβλημάτων και ανησυχιών τους. Επιπροσθέτως, η τέλεση παρεμβατικών 

προγραμμάτων προκειμένου τον έλεγχο του στρες και την προαγωγή της υγείας θα 

συντελέσει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας των ατόμων τρίτης ηλικίας όπως 

αποδεικνύουν και πρόσφατες διεθνείς ερευνητικές μελέτες.  

 

 Υλοποίηση ερευνητικής, στατιστικής και ψυχολογικής υποστήριξης των ωφελούμενων των 

Δομών του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ώστε να επιτευχθεί η 

ανακούφιση τους. 

Προς επίρρωση των προαναφερθέντων, θα προτείνονται ερευνητικά και παρεμβατικά 

προγράμματα με διεθνώς αξιόπιστα και έγκυρα ψυχομετρικά εργαλεία με σκοπό την 

εξαγωγή περιγραφικών στατιστικών στοιχείων αλλά και προγραμματισμός παρεμβάσεων 

ανάλογα με τα αντίστοιχα ευρήματα. 

 

 Ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου και την πρόληψη προβλημάτων στη διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών που φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αχαρνών, προτείνεται αφενός 

συμβουλευτική γονέων καθημερινώς και επί 8 ώρες ημερησίως και αφετέρου διεξαγωγή 

σχολών/ομάδων γονέων τετράωρης διάρκειας με θεματολογία που άπτεται της  

διαπαιδαγώγησης 3 φορές εβδομαδιαίως.  

 Οι σχολές γονέων θα τελούνται βάσει του Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών γονέων 

(παράρτημα της «Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Εκπαίδευση των Γονέων» - Federation 

Internationale pour l’ Education de Parents- F.I.E.P.). 

 

 

Άρθρο 2 

Ο «Ανάδοχος» δεν έχει το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάζει ή να 

εκχωρεί σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση 

εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. 
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Άρθρο 3. 

 Η σύμβαση θα ισχύσει μέχρι τις 18/04/2017. 

 Ο «Ανάδοχος» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις. 

 

Άρθρο 4. 

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 

1. Η με αριθμ. 6/2016 μελέτη. 

2. Η προσφορά του «Αναδόχου». 

Ο «Ανάδοχος» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης. 

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται όπως παρακάτω  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

         Για τον «Εργοδότη»         Για τον «Ανάδοχο» 
   Ο Πρόεδρος 

 

 

 Γεώργιος Δασκαλάκης                      Γεωργία Καμπόλη 
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