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 ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 20.5.2020
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 7/2020 ηνπ Γ.Π.
ηνπ
Γήκνπ
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην
παξαθάησ ζέκα:


ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε ζύλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε ηελ Η.Κεηξόπνιε
Λ.Ησλίαο & Φηιαδειθείαο γηα ηελ δσξεάλ παξαρώξεζε ρξήζεο δεκνηηθνύ
ρώξνπ ζην Ν.Ρ. 167 Γ.Δ.Λ.Φ. κε ζθνπό ηελ αλέγεξζε Βξεθηθνύ θαη
Ξαηδηθνύ Πηαζκνύ»
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε
Ππλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ηνλ
θνξσλντφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η.
Α΄/11-3-2020) θαη ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζήκεξα ζηηο 20.5.2020,
εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 9459/14-5-2020
έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 6/2020) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ.
Ιχζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη
ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/18
(«Θιεηζζέλεο Η»).
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O Γήκαξρνο : ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ
Ν Ξξφεδξνο : ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ (απφ ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο κέρξη
θαη ην 1ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.).
Ζ Γξακκαηέαο : ΑΛΘΖ ΞΑΞΑΘΥΠΡΑ (απφ ην 2ν ζέκα ηεο Ζ.Γ. κέρξη ην πέξαο ηεο
Ππλεδξίαζεο)
ΠΛΘΔΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ1 Γηνηθεηηθνχ,
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ 32 παξφληεο
θαη 1 απνχζα, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΟΣΝΠ : ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ
ΞΑΟΝΛΡΔΠ

ΑΞΝΛΡΔΠ ________

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Σξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο

Ξαπαινπθά Δπηπρία
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Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο
Πεξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνύιαο Αιέμαλδξνο
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Αιεθξαγθή Πνθία



Κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Πψκαηνο (θαη κε ηελ θαηαγξαθή 4 «ΞΑΟΩΛ» απφ ηνπο
Γεκ. Ππκβνχινπο θ.θ. Λ.Πεξεηάθε, Γ.Δ.Γθνχκα, Η.Εαραξηάδε θαη Η.Νπζηακπαζίδε)
ην 7ν ζέκα ηεο Ζ.Γ. πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε σο 1ν κεηαμχ ησλ ζεκάησλ
απηήο, ελψ γηα ηα ινηπά ζέκαηα ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηά είραλ
εγγξαθεί ζηελ Ζ.Γ. ηεο Ππλεδξίαζεο.

Ξξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο :

 Νη θ.θ. Α.Βαζηιφπνπινο, Λ.Αλαληάδεο, Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπφθεο,,
Γ.Δκκαλνπήι, Ξ.Γξεηδειηάο, Σ.Γξεηδειηάο θαη Γ.Αλαγλψζηνπ απνρψξεζαλ απφ ηε
Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Νη θ.θ. Ξ.Ιαδαξίδεο, Η.Εαραξηάδεο θαη Η.Νπζηακπαζίδεο απνρψξεζαλ απφ ηε
Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. Ν
ηειεπηαίνο εμ απηψλ επαλαπξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο
θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Ν θ. Α.Ιέθθαο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη
πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.

Απνπζίεο :
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Ζ Γεκνηηθή Πχκβνπινο θ. Δ.Ξαπαινπθά απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξψζεη
ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π..
Ν θ. Ξξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην 7ν
ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 7ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 8602/28-4-2020 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηνπ Ηδηαηηέξνπ
Γξαθείνπ Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:
Θχξηε Γήκαξρε,
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη,
ΞΟΝΠ : 1)Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο.
2) Ρνπηθφ Ππκβνχιην ηεο Γ.Θ. Λέαο Φηιαδέιθεηαο ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο
Δηζήγεζε : «Έγθξηζε ζύλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ηνπ Γήκνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο κε ηελ Ηεξά Κεηξόπνιε Λέαο
Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο»
Παο γλσξίδνπκε φηη ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο πξνηίζεηαη
λα πινπνηήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ηεξά Κεηξφπνιε Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο,
κία πξνγξακκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ δεκνζίσλ αξρψλ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή
δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ
εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά ζθνπνχο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ηεο ζεζκηθήο ηνπο απνζηνιήο, ε Ηεξά
Κεηξφπνιε Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο θαη ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο- Λέαο
Σαιθεδφλαο πξνηίζεληαη λα πξνβνχλ ζε κηα νξγαλσκέλε πξνγξακκαηηθή ζπλεξγαζία,
ε επηηπρήο πινπνίεζε ηεο νπνίαο ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εμππεξέηεζε ησλ
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αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο καο θνηλσλίαο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο, πνπ ακθφηεξνη νη σο άλσ θνξείο ππεξεηνχλ.
Ρα δχν λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ήηνη ν Γήκνο θαη ε Κεηξφπνιε
πξνηίζεληαη λα ζπκβιεζνχλ, ζπλάπηνληαο πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε θαη’ εθαξκνγή
ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 3852/2010,ζθνπφο ηεο νπνίαο ζα είλαη ε αλέγεξζε, ίδξπζε
θαη ιεηηνπξγία ελφο βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ κε έδξα ηελ Γ.Δ. Λέαο
Φηιαδέιθεηαο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, ρσξεηηθφηεηαο 100
βξεθψλ θαη λεπίσλ, επί αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ.
Ππγθεθξηκέλα, ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο ζα παξαρσξήζεη
ζηελ Η. Κεηξφπνιε Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο δσξεάλ θαη γηα φιε ηελ δηάξθεηα
ηεο ζχκβαζεο ηελ ρξήζε αθηλήηνπ πνπ αλήθεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ θαη επξίζθεηαη
ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Λέαο Φηιαδέιθεηαο
Σαιθεδφλαο κε

ΘΑΔΘ 051050702002,

ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο - Λ.
επί ησλ νδψλ Ληθ. Ξιαζηήξα θαη

Θακπνχξνγινπ εληφο ηνπ ΝΡ 167, εκβαδνχ 2.104,08 η.κ., φπσο απηφ εκθαίλεηαη
ππφ ζηνηρεία (Ρ1 – Ρ2 – Ρ3 – Ρ4 – Ρ5 – Ρ6 –Ρ7 – Ρ1) ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα
ηεο ΓΡ ΓΛΦ-ΛΣ πνπ ζπλνδεχεη ηελ ππ’ αξηζκ. 81152/24.05.18 απφθαζε ηνπ
Δληεηαικέλνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνχινπ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ 128 η. ΑΑΞ
ηεο 18.06.2018 θαη έρεη ραξαθηεξηζζεί σο ρψξνο γηα ηελ αλέγεξζε βξεθηθνχ θαη
παηδηθνχ ζηαζκνχ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 81152/24.05.18 απφθαζε ηνπ Δληεηαικέλνπ
Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνχινπ Αηηηθήο [ΦΔΘ 128/ΑΑΞ/18.06.18].
Ζ Ηεξά Κεηξφπνιε Λ.Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο ζα πξνβεί

κε κέξηκλα θαη

δαπάλεο ηεο ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ αλεγεξζεί ζε ηκήκα ηνπ
αλσηέξσ αθηλήηνπ ην θηήξην, ζην νπνίν ζα ζηεγαζηεί θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ν βξεθηθφο
θαη παηδηθφο ζηαζκφο ρσξεηηθφηεηαο 100 βξεθψλ θαη λεπίσλ (50 βξέθε θαη λήπηα ζα
θηινμελνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνχ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο θαη ηα ππφινηπα 50 βξέθε θαη λήπηα απφ ηελ ίδηα
ηελ Ηεξά Κεηξφπνιε Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο).
Δηδηθφηεξα, ε Κεηξφπνιε κε δηθέο ηεο δαπάλεο θαη κέξηκλα ζα πξνβεί ζηελ
εθπφλεζε ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ γηα ηελ αλέγεξζε ησλ θηεξίσλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ, ζα αλεγείξεη,
δηακνξθψζεη, ζπληεξήζεη ηα αθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ, ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ
νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ θηεξίνπ θαζψο θαη ζηελ έθδνζε φπνησλ
άιισλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ απαηηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, πξνθεηκέλνπ ην
παξαπάλσ αθίλεην λα ιεηηνπξγήζεη σο βξεθηθφο θαη παηδηθφο ζηαζκφο, πεξαηηέξσ δε
ζα επηκειείηαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο
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ηνπ βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ. Ξεξαηηέξσ, ζα κεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε
θαη ζπληήξεζε ηνπ αθηλήηνπ, ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ αλεγεξζεζνκέλσλ
θηεξίσλ θαη ελ γέλεη ηελ κε ππνβάζκηζε ησλ ζρεηηθψλ ρψξσλ θαη ζα θαιχπηεη φιεο
αλεμαηξέησο ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, αλαγθαίεο θαη κε, γηα ηελ ζπληήξεζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ αθηλήηνπ θαη ησλ αλεγεξζεζνκέλσλ θηεξίσλ.
Ζ δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ζα είλαη εηθνζηπεληαεηήο. Ζ Ηεξά
Κεηξφπνιε Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαηείλεη
κνλνκεξψο ηελ δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, κε πξνεγνχκελε έγγξαθε
εηδνπνίεζε απεπζπλφκελε πξνο ηνλ Γήκν Λέαο Φηιαδειθείαο – Λέαο Σαιθεδφλαο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπκβαηηθήο ιήμεο, γηα επηπξφζζεηα είθνζη πέληε (25) έηε, κε
ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο, αλαιακβάλνληαο γηα ην δηάζηεκα απηφ εμ
νινθιήξνπ ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ.
Γηα ηελ νξζή παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ηα
δχν κέξε ζα ζπγθξνηήζνπλ ηξηκειή Θνηλή Δπηηξνπή, ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ δχν
εθπξνζψπνπο

ηεο Ηεξάο Κεηξφπνιεο Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο θαη έλαλ

εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο.
Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ αλέγεξζε θαη
ιεηηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ παηδηθνχ θαη βξεθηθνχ ζηαζκνχ ζην Γήκν Λέαο
Φηιαδέιθεηαο ζα ζπκβάιεη

ζεκαληηθά ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ

δεκνηψλ θαη ζα ζεξαπεχζεη κία κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο θνηλσληθή αλάγθε, ηελ
νπζηαζηηθή ππνζηήξημε θαη θξνληίδα ηεο βξεθηθήο ειηθίαο, δεδνκέλεο κάιηζηα ηεο
απμεκέλεο δήηεζεο ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, επηπξνζζέησο δε ζα εληζρπζνχλ έηη
πεξαηηέξσ νη εππαζείο νηθνλνκηθά νηθνγέλεηεο κε βξέθε θαη αλήιηθα ηέθλα, θαη ζα
θαιπθζνχλ νη νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο

γηα βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, ελψ ζα

αλαβαζκηζηεί ζεκαληηθά ην βηνηηθφ επίπεδν θαη ε πνηφηεηα δσήο ησλ νηθνγελεηψλ ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ καο.
Ζ αλέγεξζε βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ ζην πιαίζην ελφο θνηλά
εμππεξεηνχκελνπ δεκφζηνπ ζθνπνχ, ηνλ νπνίν είλαη εθ ηνπ λφκνπ επηθνξηηζκέλα λα
επηηεινχλ ακθφηεξνη νη αλσηέξσ ζπκβαιιφκελνη, ήηνη ηελ ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή
θξνληίδα ηεο βξεθηθήο ειηθίαο, πξνδήισο εληάζζεηαη ζε έλα πξφγξακκα αλάπηπμεο
ηεο πεξηνρήο καο θαη απνηειεί παξάιιεια θαη εθπιήξσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη
θαηαζηαηηθνχ ηνπο ζθνπνχ, εμππεξεηψληαο απνθιεηζηηθά ζθνπνχο δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο.
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Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινχκε φπσο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θάλεη
πιήξσο απνδεθηή ηελ παξνχζα εηζήγεζε θαζψο θαη ην επηζπλαπηφκελν ζρέδην ηεο
Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο.
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηψλ θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.


Ν Γεκ. Πχκβνπινο θ. Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο πξφηεηλε α) ζην άξζξν
3 παξ. 3 ηνπ ζρεδίνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηά ηελ θξάζε « 50
βξέθε θαη λήπηα ζα θηινμελνχληαη δσξεάλ» λα πξνζηεζεί ε θξάζε «κε ηνπο

ίδηνπο φξνπο θαη ηελ ίδηα νηθνλνκηθή κεηαρείξηζε (ηξνθεία, επηβαξχλζεηο θιπ.)
πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ηνπο Ξαηδηθνχο θαη Βξεθηθνχο Πηαζκνχο ηνπ Γήκνπ», θάηη

πνπ ζα ηζρχεη θαη γηα ηα εθαηφ παηδηά πνπ ζα θηινμελνχληαη ζην Πηαζκφ (50
ηνπ Γήκνπ θαη 50 ηεο Η.Κεηξφπνιεο) β) ζην άξζξν 8 παξ. 1 ηνπ ζρεδίνπ ηεο
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηά ηελ θξάζε «.. γηα ηελ νξζή παξαθνινχζεζε
ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ηξηκειήο Θνηλή επηηξνπή» λα
πξνζηεζεί ε θξάζε «ε νπνία ζα επηβιέπεη ηελ ζσζηή ηήξεζε θαη εθηέιεζε

ηεο ζχκβαζεο θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο απηήο, θαη ε νπνία ζα νξίδεηαη
κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηά ηελ έλαξμε θάζε δεκνηηθήο
πεξηφδνπ» γ) λα ηξνπνπνηεζεί ην άξζξν 5 παξ. 4 ηνπ ζρεδίνπ ηεο

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, έηζη ψζηε ε εθ κέξνπο ηεο Ηεξάο Κεηξφπνιεο
έθδνζε ησλ πάζεο θχζεσο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ δφκεζεο σο θαη ησλ πάζεο
θχζεσο αδεηψλ έγθξηζεο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ ππφ θξίζηλ Βξεθηθνχ θαη
Ξαηδηθνχ ζηαζκνχ εηο ην ππφ θξίζηλ νηθφπεδν θαζψο θαη ε νινθιήξσζε ηεο
θαηαζθεπήο ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ επί ηνπ παξαρσξνχκελνπ σο άλσ
δεκνηηθνχ αθηλήηνπ, ε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ ππφ θξίζε Βξεθηθνχ θαη Ξαηδηθνχ ζηαζκνχ θαη ε ζέζε ζε πιήξε θαη
λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ Βξεθηθνχ θαη Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη
εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ [3] εηψλ απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο
παξνχζεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, άιισο ε παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη
απηνδηθαίσο θαη αδεκίσο γηα ηνλ Γήκν Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδφλαο, ε δε,
Ηεξά Κεηξφπνιε ππνρξενχηαη λα απνδψζεη πάξαπηα θαη ρσξίο θακία
δηθαζηηθή παξέκβαζε ειεπζέξα θαη αθψιπηε ηελ ρξήζε ηνπ σο άλσ
δεκνηηθνχ αθηλήηνπ θαη ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε [ζεηηθή,
απνζεηηθή ή δηαθπγφληα θέξδε] ή ηηο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππεβιήζε ή
πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί εμ νηνπδήπνηε ιφγνπ θαη αηηίαο, προτάσεις πνπ έγηλαλ
απνδεθηέο απφ ηνλ θ. Γήκαξρν θαη ελζσκαηψζεθαλ ζην ηειηθφ θείκελν θαη δ)
λα πξνζηεζεί ζην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ ζρεδίνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο
φηη ε παξάηαζε απηήο ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζχκθσλε γλψκε ηεο
Η.Κεηξφπνιεο θαη ηνπ Γήκνπ θαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.


O Γεκ. Πχκβνπινο θ. Α.Θσλζηαληηλίδεο πξφηεηλε α) ζην άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ
ζρεδίνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηά ηελ θξάζε «… ζα είλαη

ρσξεηηθφηεηαο 100 βξεθψλ θαη λεπίσλ, 50 εθ ησλ νπνίσλ βξέθε ζα
θηινμελνχληαη δσξεάλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνχ κεηά απφ πξφηαζε
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο…» λα πξνζηεζεί ε θξάζε
«θαη ζα επηιέγνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Γήκν κε ηα ίδηα θξηηήξηα θαη επίζεο
κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο δεκνηηθνχο βξεθηθνχο θαη
παηδηθνχο ζηαζκνχο ηεο πφιεο» θαη β) ζην άξζξν 8 παξ. 1 ηνπ ζρεδίνπ ηεο
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηά ηελ θξάζε «.. για ηην ορθή παρακολούθηζη
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ηης εθαρμογής ηης παρούζας ζύμβαζης» να προζηεθεί η θράζη «και ηης
λειηοσργίας ηοσ παιδικού και βρεθικού ζηαθμού», προτάσεις πνπ έγηλαλ
απνδεθηέο απφ ηνλ θ. Γήκαξρν θαη ελζσκαηψζεθαλ ζην ηειηθφ θείκελν.


Δθ κέξνπο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ» ν επηθεθαιήο
απηήο θ. Αξ.Βαζηιφπνπινο θαηέζεζε ηελ αθφινπζε πξφηαζε θαη δήηεζε λα
ηεζεί ζε ςεθνθνξία:
«Ξξνηείλνπκε ν Γήκνο θαη ζχζζσκν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα αγσληζηνχκε
καδί κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ην γνλετθφ θίλεκα γηα ηελ εμεχξεζε
ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ αλέγεξζε δεκνηηθνχ βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ζην
πάξθν Κνπζηαθιή, πινπνηψληαο ηηο ππάξρνπζεο κειέηεο ηνπ Γήκνπ».

Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη
κε ηηο επειζνχζεο ζην ηειηθφ θείκελν ηνπ ζρεδίνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο
ηξνπνπνηήζεηο αθελφο θαη ηελ θαηαηεζείζα απφ ηελ δεκνηηθή παξάηαμε «ΓΛΑΚΖ
ΞΝΙΗΡΩΛ» πξφηαζε αθεηέξνπ ζε ηαπηφρξνλε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο.


πέξ ηεο εηζήγεζεο ηεο Γηνίθεζεο, σο ηξνπνπνηήζεθε, ηάρζεθαλ νη Γεκ.



Θαηά ηεο αλσηέξσ εηζήγεζεο δήισζαλ φηη ηάζζνληαη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη



πέξ ηεο θαηαηεζείζαο απφ ηελ δεκνηηθή παξάηαμε «ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ»

Πχκβνπινη θ.θ. Ι.Γεσξγακιήο, Ζ.Ράθαο, Π.Γξακκέλνο, Γ.Θαληαξέιεο,
Α.Ξαπαθψζηα, Π.Θνζθνιέηνο, Π.Κπεξδέζεο, Θ.Κπίγαιεο, Γ.Θαξαβίαο,
Κ.Θνπηζάθεο, Σ.Θνπεινχζνο, Ξ.Ιαδαξίδεο, Α.Ιέθθαο, Σ.ΡνκπνχινγινπΙεσληδφπνπινο, Θ.Ρνκπνχινγινπ, Ξ.Αζαλαζφπνπινο, Α.Θσλζηαληηλίδεο θαη
Π.Αιεθξαγθή (ζχλνιν 18).
θ.θ. Ξ.Γξεηδειηάο, Σ.Γξεηδειηάο, Γ.Αλαγλψζηνπ, Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα,
Η.Εαραξηάδεο, Α.Γνχιαο θαη Η.Νπζηακπαζίδεο (ζχλνιν 8).
πξφηαζεο ηάρζεθαλ νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Α.Βαζηιφπνπινο, Λ.Αλαληάδεο,
Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπφθεο θαη Γ.Δκκαλνπήι (ζχλνιν 6).

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, σο
ηξνπνπνηήζεθε κεηά ηηο πξνηάζεηο ησλ Γεκ. Ππκβνχισλ θ.θ. Σ.ΡνκπνχινγινπΙεσληδφπνπινπ θαη Α.Θσλζηαληηλίδε, ηελ θαηαηεζείζα απφ ηελ δεκνηηθή παξάηαμε
«ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ» πξφηαζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :







Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 θαη απηέο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ. 3852/10
(«Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ
Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 75 θαη 185 παξ. 2 ηνπ Λ. 3463/06 (Γ.&Θ.Θψδηθαο)
Ρελ αξηζ. 23/2020 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο
Ρελ αξηζ. 21/2020 απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ Θνηλφηεηαο Λέαο Φηιαδέιθεηαο
Ρν αξηζ. πξση. 6783/16-3-2020 έγγξαθν ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ
Ρν αξηζ. πξση. 1868/23-1-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ ζην νπνίν επηζπλάπηνληαη νη απφ 4/1/2019 θαη 30/9/2019 επηζηνιέο ηνπ
Κεηξνπνιίηε Λ.Ησλίαο & Φηιαδειθείαο θ.θ. Γαβξηήι θαζψο θαη ην ΦΔΘ
128/Α.Α.Ξ.Θ./18-6-2018

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
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ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ
(18 ΞΔΟ ΔΗΠΖΓΖΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ-8 ΘΑΡΑ-6 ΞΔΟ ΞΟΝΡΑΠΖΠ «ΓΛΑΚΖΠ ΞΝΙΗΡΥΛ»)

Α. Δγθξίλεη ηελ ζύλαςε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο θαη ηεο Ηεξάο Κεηξόπνιεο Λ.Ησλίαο &
Φηιαδειθείαο θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 3852/2010, ζθνπφο ηεο
νπνίαο ζα είλαη ε αλέγεξζε,

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ελφο Βξεθηθνχ θαη Ξαηδηθνχ

ζηαζκνχ κε έδξα ηελ Γ.Δ. Λέαο Φηιαδέιθεηαο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδφλαο, ρσξεηηθφηεηαο 100 βξεθψλ θαη λεπίσλ, επί αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ
Γήκνπ.
Ππγθεθξηκέλα,

ν

Γήκνο

Λέαο

Φηιαδέιθεηαο

–

Λέαο

Σαιθεδφλαο

ζα

παξαρσξήζεη ζηελ Η. Κεηξφπνιε Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο δσξεάλ θαη γηα
φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηελ ρξήζε αθηλήηνπ πνπ αλήθεη ζηελ θπξηφηεηά
ηνπ θαη επξίζθεηαη ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Λέαο Φηιαδέιθεηαο
Φηιαδέιθεηαο - Λ. Σαιθεδφλαο κε

ΘΑΔΘ 051050702002,

ηνπ Γήκνπ Λ.

επί ησλ νδψλ Ληθ.

Ξιαζηήξα θαη Θακπνύξνγινπ εληφο ηνπ ΝΡ 167, εκβαδνχ 2.104,08 η.κ., φπσο
απηφ εκθαίλεηαη ππφ ζηνηρεία
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα

(Ρ1 – Ρ2 – Ρ3 – Ρ4 – Ρ5 – Ρ6 –Ρ7 – Ρ1) ζην

ηεο ΓΡ ΓΛΦ-ΛΣ πνπ ζπλνδεχεη ηελ ππ’ αξηζκ.

81152/24.05.18 απφθαζε ηνπ Δληεηαικέλνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνχινπ πνπ
δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ 128 η. ΑΑΞ ηεο 18.06.2018 θαη έρεη ραξαθηεξηζζεί σο ρψξνο
γηα ηελ αλέγεξζε βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 81152/24.05.18
απφθαζε

ηνπ

Δληεηαικέλνπ

Ξεξηθεξεηαθνχ

Ππκβνχινπ

Αηηηθήο

[ΦΔΘ

128/ΑΑΞ/18.06.18].
Ζ Ηεξά Κεηξφπνιε Λ.Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο ζα πξνβεί

κε κέξηκλα θαη

δαπάλεο ηεο ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ αλεγεξζεί ζε ηκήκα ηνπ
αλσηέξσ αθηλήηνπ ην θηήξην, ζην νπνίν ζα ζηεγαζηεί θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ν βξεθηθφο
θαη παηδηθφο ζηαζκφο ρσξεηηθφηεηαο 100 βξεθψλ θαη λεπίσλ (50 βξέθε θαη λήπηα ζα
θηινμελνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνχ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο θαη ηα ππφινηπα 50 βξέθε θαη λήπηα απφ ηελ ίδηα
ηελ

Ηεξά Κεηξφπνιε Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο), θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα

ηθαλνπνηνχληαη νη αηηήζεηο ησλ δεκνηψλ-θαηνίθσλ ηεο πφιεο, φια δε ηα βξέθε θαη ηα
λήπηα (100) ζα έρνπλ ηελ ίδηα νηθνλνκηθή κεηαρείξηζε, φπσο ηα ππφινηπα
θηινμελνχκελα παηδηά ζηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο ηεο πφιεο.
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Δηδηθφηεξα, ε Κεηξφπνιε κε δηθέο ηεο δαπάλεο θαη κέξηκλα ζα πξνβεί ζηελ
εθπφλεζε ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ γηα ηελ αλέγεξζε ησλ θηεξίσλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ, ζα αλεγείξεη,
δηακνξθψζεη, ζπληεξήζεη ηα αθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ, ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ
νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ θηεξίνπ θαζψο θαη ζηελ έθδνζε φπνησλ
άιισλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ απαηηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, πξνθεηκέλνπ ην
παξαπάλσ αθίλεην λα ιεηηνπξγήζεη σο βξεθηθφο θαη παηδηθφο ζηαζκφο, πεξαηηέξσ δε
ζα επηκειείηαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ. Ξεξαηηέξσ, ζα κεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε
θαη ζπληήξεζε ηνπ αθηλήηνπ, ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ αλεγεξζεζνκέλσλ
θηεξίσλ θαη ελ γέλεη ηελ κε ππνβάζκηζε ησλ ζρεηηθψλ ρψξσλ θαη ζα θαιχπηεη φιεο
αλεμαηξέησο ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, αλαγθαίεο θαη κε, γηα ηελ ζπληήξεζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ αθηλήηνπ θαη ησλ αλεγεξζεζνκέλσλ θηεξίσλ.
Ζ δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ζα είλαη εηθνζηπεληαεηήο θαη ζα
κπνξεί λα παξαηαζεί κε ζχκθσλε γλψκε ηεο Η.Κεηξφπνιεο θαη ηνπ Γήκνπ, κε
απφθαζε ηνπ Γεκ. Ππκβνπιίνπ, κε πξνεγνχκελε έγγξαθε εηδνπνίεζε απεπζπλφκελε
απφ ηελ Η.Κεηξφπνιε πξνο ηνλ Γήκν Λέαο Φηιαδειθείαο – Λέαο Σαιθεδφλαο πξηλ
ηελ εκεξνκελία ζπκβαηηθήο ιήμεο, γηα επηπξφζζεηα είθνζη πέληε (25) έηε, κε ηνπο
ίδηνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο, αλαιακβάλνληαο γηα ην δηάζηεκα απηφ εμ νινθιήξνπ ηηο
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ.
Γηα ηελ νξζή παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξαηδηθνχ θαη Βξεθηθνχ Πηαζκνχ ηα δχν κέξε ζα ζπγθξνηήζνπλ
ηξηκειή Θνηλή Δπηηξνπή, ε νπνία ζα επηβιέπεη ηελ ζσζηή ηήξεζε θαη εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο απηήο, ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ δχν
εθπξνζψπνπο

ηεο Ηεξάο Κεηξφπνιεο Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο θαη έλαλ

εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, θαη ε νπνία ζα
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηά ηελ έλαξμε θάζε δεκνηηθήο
πεξηφδνπ.
Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ αλέγεξζε θαη
ιεηηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ παηδηθνχ θαη βξεθηθνχ ζηαζκνχ ζην Γήκν Λέαο
Φηιαδέιθεηαο ζα ζπκβάιεη

ζεκαληηθά ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ

δεκνηψλ θαη ζα ζεξαπεχζεη κία κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο θνηλσληθή αλάγθε, ηελ
νπζηαζηηθή ππνζηήξημε θαη θξνληίδα ηεο βξεθηθήο ειηθίαο, δεδνκέλεο κάιηζηα ηεο
απμεκέλεο δήηεζεο ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, επηπξνζζέησο δε ζα εληζρπζνχλ έηη
πεξαηηέξσ νη εππαζείο νηθνλνκηθά νηθνγέλεηεο κε βξέθε θαη αλήιηθα ηέθλα, θαη ζα
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θαιπθζνχλ νη νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο

γηα βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, ελψ ζα

αλαβαζκηζηεί ζεκαληηθά ην βηνηηθφ επίπεδν θαη ε πνηφηεηα δσήο ησλ νηθνγελεηψλ ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ.
Ζ αλέγεξζε Βξεθηθνχ θαη Ξαηδηθνχ ζηαζκνχ ζην πιαίζην ελφο θνηλά
εμππεξεηνχκελνπ δεκφζηνπ ζθνπνχ, ηνλ νπνίν είλαη εθ ηνπ λφκνπ επηθνξηηζκέλα λα
επηηεινχλ ακθφηεξνη νη αλσηέξσ ζπκβαιιφκελνη, ήηνη ηελ ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή
θξνληίδα ηεο βξεθηθήο ειηθίαο, πξνδήισο εληάζζεηαη ζε έλα πξφγξακκα αλάπηπμεο
ηεο πεξηνρήο καο θαη απνηειεί παξάιιεια θαη εθπιήξσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη
θαηαζηαηηθνχ ηνπο ζθνπνχ, εμππεξεηψληαο απνθιεηζηηθά ζθνπνχο δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο.
Β. Δγθξίλεη

ην επηζπλαπηφκελν ζρέδην ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο, ην

νπνίν πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα, απνηειψληαο αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
Γ. Δμνπζηνδνηείηαη ν Γήκαξρνο θ. Ησάλλεο Βνύξνο φπσο ππνγξάςεη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο ηελ πξνγξακκαηηθή
ζχκβαζε κε ηελ Ηεξά Κεηξφπνιε Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο.

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 36/2020.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.

Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΡΝ Γ.Π.

ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ

ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ

ΡΑ ΞΑΟΝΛΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ Γ.Π.
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Σξήζηνο
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθφιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο
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Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Πεξεηάθεο Ληθφιανο
Γθνχκα Γαλάε-Δχα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνχιαο Αιέμαλδξνο
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Αιεθξαγθή Πνθία

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ
ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Γ/λζε Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο
Ρκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
Απηνηειέο Ρκήκα Λνκηθήο πεξεζίαο
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ

Ππλεκκέλν: Πρέδην πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο
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ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ
ΛΔΑΠ ΗΥΛΗΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ

ΗΔΟΑ ΚΖΡΟΝΞΝΙΖ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖ ΠΚΒΑΠΖ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 100 ΡΝ Λ. 3852/2010

Κεηαμύ
ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ
θαη
ΗΔΟΑΠ ΚΖΡΟΝΞΝΙΖΠ ΛΔΑΠ ΗΥΛΗΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ

(ΠΣΔΓΗΝ)

ΑΟ. ΠΚΒΑΠΖΠ _________

ΚΑΪΝΠ 2020
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Πηελ Αζήλα, ζήκεξα ___......2020, εκέξα __________ θαη ώξα…….

ΞΟΝΝΗΚΗΝ
ΝΗ ΘΑΡΥΘΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ :
Ρν Λ.Ξ.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο»
(Ν.Ρ.Α. α΄ βαζκνχ), πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Λέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο, Ιεσθ.
Γεθειείαο αξ. 97, Ρ.Θ. 14341, κε Α.Φ.Κ. 997588219 Γ.Ν.. Λ.Ησλίαο, φπσο
εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν ηνπ θ. Ησάλλε Βνχξν ηνπ Πηεθάλνπ θαη ηεο
____________ , θάηνηθν Λ.Φηιαδέιθεηαο, νδφο Γεθειείαο 97, θάηνρν ηνπ ππ’
αξηζκ………………….. δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηνο ηνπ ΑΡ, ν νπνίνο ελεξγεί ελ
πξνθεηκέλσ επ’νλφκαηη, θαη’ εληνιή θαη δηα ινγαξηαζκφλ ηνπ Γήκνπ Λ.ΦηιαδέιθεηαοΛ.Σαιθεδφλαο δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ…………../2020

απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ

Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδφλαο [ΑΦΚ 997588219 Γ.Ν.. Λ.Ησλίαο]
ΘΑΗ
Ρν Λ.Ξ.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Ηεξά Κεηξόπνιε Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο»,
πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Λέα Ησλία Αηηηθήο, Ιεσθ. Ζξαθιείνπ αξ. 340, Ρ.Θ. ________,
κε Α.Φ.Κ. __________ Γ.Ν.. __________, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ
Πεβαζκηφηαην Κεηξνπνιίηε Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο, θθ Γαβξηήι, θαηά θφζκνλ
Γεψξγην Ξαπαληθνιάνπ ηνπ Ξαλαγηψηε θαη ηεο Δηξήλεο δπλάκεη ηεο απφ _______
απνθάζεσο ηνπ Κεηξνπνιηηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Ηεξάο Κεηξνπφιεσο Λέαο Ησλίαο θαη
Φηιαδειθείαο, θάηνρν ηνπ ππ’ αξηζκ. ΑΚ 187291 Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο,
θάηνηθν ________, νδφο _____ αξ. ___, κε Α.Φ.Κ. ________

Αθνύ έιαβαλ ππ’ όςηλ :
1.

Ρηο

δηαηάμεηο

ηνπ

άξζξνπ

100

ηνπ

Λ.

3852/2010

(ΦΔΘ

Α΄

87/07.06.2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο», φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 8 παξ. 9
θαη 10 ηνπ Λ. 4071/2012 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4483/2017 θαη
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 179 ηνπ Λ.4555/18 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 96
Λ.4604/19 πεξί ζχλαςεο πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηζρχεη.
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Λ. 3463/2006 «Θχξσζε Θψδηθα
Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ Α΄ 114) .
3. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 63, 65, 73, 83 ηνπ Λ. 3852/2010 (Α΄87) .
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4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/06 Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη ηδίσο ην
άξζξν 185 απηνχ (ΦΔΘ Α’ 114)
5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3463/06 (ΦΔΘ Α’114) φπνπ νξίδεηαη φηη «…Νη
αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ ….

αθνξνχλ θπξίσο ηνπο ηνκείο : …..

ε] Θνηλσληθήο

Ξξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ηδίσο : 1.- Ζ εθαξκνγή
πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε θαη
θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο ….. κε ηελ ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηδξπκάησλ φπσο παηδηθψλ θαη

βξεθνλεπηαθψλ

ζηαζκψλ…».
6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη
πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΘ Α΄147) ,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
7.Ρελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 4 ηνπ Λ. 590/77 (ΦΔΘ Α΄ 146) πεξί ηνπ
Θαηαζηαηηθνχ Σάξηνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο.
8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ. 3513/2006 («Ρξνπνπνίεζε θαη
ζπκπιήξσζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ΦΔΘ
Α΄ 265).
9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 278 ηνπ Λ. 3852/2010

«ΝΡΑ Θαιιηθξάηεο-

Ξξνιεπηηθφο έιεγρνο ζπκβάζεσλ».
10. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 4129/2013 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ
γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην – Ξξνιεπηηθφο έιεγρνο ζπκβάζεσλ ΝΡΑ» (ΦΔΘ Α’ 52).
11. Ρν άξζξν 225 ηνπ Λ. 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 116 ηνπ
Λ. 4555/18 (ΦΔΘ Α΄113)
12. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ……._____ ηνπ ππ’ αξηζκ. 5730/2018/422 Θαλνληζκνχ
αλαζέζεσο θαη εθηειέζεσο παξά ηεο Ηεξάο Κεηξνπφιεσο Λέαο Ησλίαο θαη
Φηιαδειθείαο θαη ησλ ππαγνκέλσλ ζε απηήλ εθθιεζηαζηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ,
ζπκβάζεσλ, έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ [ΦΔΘ Β 1178/9-42019].
13. Ρελ ππ’ αξηζκ. 36/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο- ΛέαοΣαιθεδφλαο.
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14. Ρελ ππ’ αξηζκ. 23/2020 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο- Λέαο Σαιθεδφλαο.
15.Ρελ ππ’ αξηζκ. 21/2020 απφθαζε- γλψκε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γ.Θ. Λέαο
Φηιαδέιθεηαο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο.
16. Ρελ ππ’ αξηζκ………../2020 απφθαζε ηνπ Κεηξνπνιηηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Ηεξάο
Κεηξνπφιεσο Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο.
17. Ρελ απφ………………. κειέηε ηεο Γ/λζεο ΡΓΛΦ-ΛΣ.
18. Ρελ ππ’ αξηζκ. 81152/24.05.2018 απφθαζε ηνπ Δληεηαικέλνπ Ξεξηθεξεηαθνχ
Ππκβνχινπ Αηηηθήο «Ξεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο
Γ.Δ. Λ.Φηιαδέιθεηαο, Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδφλαο, κε απνραξαθηεξηζκφ
ηκήκαηνο ηνπ ΝΡ 167 απφ ρψξν γηα αλέγεξζε βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ ζε
θνηλφρξεζην ρψξν- ΘΣ 167 α [πιαηεία, παηδηθή ραξά θαη πεδφδξνκν] θαη θαζνξηζκφ
φξσλ θαη

πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζην ππφινηπν ηκήκα ηνπ ΝΡ 167», πνπ

δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ 128 η. ΑΑΞ ηεο 18.06.18 [ζρεη. νη ππ’ αξηζκ. 171/16 θαη
72/18

απνθάζεηο

ηνπ

Γεκνηηθνχ

Ππκβνπιίνπ

ηνπ

Γήκνπ

Λ.Φηι/θεηαο-

Λ.Σαιθεδφλαο].
19. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………..

Ξξάμε ηνπ …. Θιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ

αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο
20. Ρν απφ 30.09.19 έγγξαθν ηνπ Κεηξνπνιίηε Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο
Γαβξηήι πξνο ηνλ θ. Γήκαξρν Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδφλαο.
21. Ρν ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΛΦ-ΛΣ 1868/23.01.20 έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ
Ρερληθψλ πεξεζηψλ ΓΛΦ-ΛΣ θ. Γεκεηξίνπ Θαληαξέιε.
Ππλνκνινγνχλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ακνηβαίσο ηα θάησζη θαη πξνρσξνχλ ζηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο πνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 100 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 179 ηνπ
Λ. 4555/2018 σο άλσ.
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Άξζξν 1ν
ΞΟΝΝΗΚΗΝ
Ζ παξνχζα ζχκβαζε πεξηέρεη :
1. Ξξννίκην
2. Λνκηθή Βάζε – Ξεδίν εθαξκνγήο
3. Αληηθείκελν- ζθνπφο ζχκβαζεο
4. πνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ
5. Γηάξθεηα- Σξνλνδηάγξακκα ζχκβαζεο
6. Ξξνυπνινγηζκφο – Ξφξνη- Ξνζά Σξεκαηνδφηεζεο- Ρξφπνο θάιπςεο
θαηθαηαβνιήο ησλ αλαγθαίσλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ.
7. Ινηπέο ππνρξεψζεηο
8. Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο
9. Οήηξεο- Θαηαγγειία
10. Δπίιπζε δηαθνξψλ
11. Δπηθεθαιίδεο άξζξσλ
12. Ρξνπνπνίεζε- Ρειηθέο δηαηάμεηο
Άξζξν 2ν
ΛΝΚΗΘΖ ΒΑΠΖ – ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ
2.1 Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 παξ. 1 πεξ. α΄ θαη β΄ ηνπ Λ. 3852/2010
«Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –
Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο», φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 8 παξ. 9 θαη 10 ηνπ
Λ. 4071/2012 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4483/2017 θαη
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 179 ηνπ Λ.4555/18 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν
96 Λ.4604/19 πεξί ζχλαςεο πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηζρχεη, πξνβιέπεηαη
: «Γηα ηελ κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο,
θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ πινπνίεζε πξνκεζεηψλ θάζε είδνπο,
νη δήκνη, νη πεξηθέξεηεο, νη ζχλδεζκνη δήκσλ, ηα δίθηπα δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ
ηνπ άξζξνπ 101, νη πεξηθεξεηαθέο ελψζεηο δήκσλ, ε Θεληξηθή Έλσζε Γήκσλ
Διιάδαο θαη ε Έλσζε Ξεξηθεξεηψλ, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηα νπνία
ζπληζηνχλ ή ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη πξναλαθεξφκελνη θνξείο, θαζψο θαη
Λ.Ξ.Η.Γ. ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ή ζπληζηνχλ ε Θεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο
θαη ε Έλσζε Ξεξηθεξεηψλ, νη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ε
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Έλσζε

Γεκνηηθψλ

Δπηρεηξήζεσλ

Ύδξεπζεο

Απνρέηεπζεο

(Δ.Γ.Δ..Α.),

νη

επηρεηξήζεηο ησλ Ν.Ρ.Α. πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην ηνκέα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 φπσο ηζρχεη, ηα δεκνηηθά θαη πεξηθεξεηαθά
ηδξχκαηα, θαζψο θαη θνηλσθειή ηδξχκαηα θαη θιεξνδνηήκαηα θαη ηα ηδξχκαηα
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηερλνινγηθά
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε
ην Γεκφζην ή κε ηελ Δγλαηία Νδφ Α.Δ. ή κε ηε Κ.Ν.Γ. Α.Δ. ή κε ηελ Δ.Ρ.Α.Γ. ή κε
ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή κεηαμχ ηνπο ή θαη κε λνκηθά πξόζσπα
δεκνζίνπ δηθαίνπ ή κε ηνπο θνξείο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ
12 ηνπ λ 4412/2016 (Α` 147), κεκνλσκέλα ή απφ θνηλνχ.
2.2

Πχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 1 ηνπ Λ.3513/2006 [ΦΔΘ Α

265] πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ ηεο
Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ εζληθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη
πνιηηηζηηθή πξφνδν ηνπ ηφπνπ θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλζξσπηζηηθνχ
ραξαθηήξα, ε Γηαξθήο Ηεξά Πχλνδνο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, νη Ηεξέο
Κεηξνπφιεηο θαζψο θαη ηα ΛΞΓΓ θαη νη κε Θπβεξλεηηθέο Νξγαλψζεηο ηεο Δθθιεζίαο,
κέιε ησλ νπνίσλ είλαη απνθιεηζηηθά ΛΞΓΓ, κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ πξνγξακκαηηθέο
ζπκβάζεηο κε ην Γεκφζην, κεηαμχ ηνπο θαη κε θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ
ηνκέα. Ζ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο, θαηά ηξφπν ζαθή θαη
νξηζκέλν, ην εηδηθφηεξν αληηθείκελν απηήο, ηνλ ζθνπφ θαη ην πεξηερφκελν ησλ
κειεηψλ ησλ έξγσλ, ησλ πξνγξακκάησλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ απηή αθνξά, ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θάζε ζπκβαιινκέλνπ, ην
ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο, ηνπο πφξνπο απφ ηνπο νπνίνπο ζα θαιπθζνχλ νη
αλαιακβαλφκελεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηελ δηάξθεηα ηεο. Δπίζεο νξίδεηαη ην
φξγαλν παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπο θαη νη αξκνδηφηεηεο απηνχ θαζψο θαη
νη ξήηξεο ζε βάξνο ηνπ ζπκβαιινκέλνπ πνπ παξαβαίλεη ηνπο φξνπο ηεο
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο.
2.3

Θαη’ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εμεδφζεζαλ :

Α. Ζ ππ’ αξηζκ. 36/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδφλαο πεξί έγθξηζεο ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ηνπ
Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδφλαο κε ηελ Ηεξά Κεηξφπνιε Λέαο Ησλίαο θαη
Φηιαδειθείαο θαη ηεο δσξεάλ παξαρψξεζεο

ρξήζεο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ,

απνθιεηζηηθήο

ηνπ

θπξηφηεηνο

λνκήο

θαη

θαηνρήο

Γήκνπ

Λ.Φηιαδέιθεηαο-

Λ.Σαιθεδφλαο, πξνο ηελ Ηεξά Κεηξφπνιε Λ.Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο.
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Β. Ζ ππ’ αξηζκ. 23/2020 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδφλαο θαη ηεο δσξεάλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο δεκνηηθνχ
αθηλήηνπ, απνθιεηζηηθήο θπξηφηεηνο λνκήο θαη θαηνρήο ηνπ Γήκνπ Λ.ΦηιαδέιθεηαοΛ.Σαιθεδφλνο, πξνο ηελ Ηεξά Κεηξφπνιε Λ.Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο.
Γ. Ζ ππ’ αξηζκ. 21/2020 απφθαζε- γλψκε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γ.Θ. Λέαο
Φηιαδέιθεηαο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο

ζρεηηθά κε ηελ

δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ, απνθιεηζηηθήο θπξηφηεηνο
λνκήο θαη θαηνρήο ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδφλαο,

πξνο ηελ Ηεξά

Κεηξφπνιε Λ.Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο.
Γ. Ζ ππ’ αξηζκ…………

απφθαζε ηνπ Κεηξνπνιηηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Ηεξάο

Κεηξφπνιεο Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο πεξί έγθξηζεο ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο ηεο Ηεξάο Κεηξφπνιεο Λ/Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο κε ηνλ Γήκν
Λ.Φηιαδέιθεηαο - Λ.Σαιθεδφλαο.
Δ. Ζ απφ ………………. κειέηε ηεο Γ/λζεο ΡΓΛΦ-ΛΣ
ΠΡ.

Ζ

ππ’

αξηζκ.

ΞεξηθεξεηαθνχΠπκβνχινπ
ξπκνηνκηθνχ

ζρεδίνπ

81152/24.05.2018
Αηηηθήο

ηεο

Γ.Δ

«Ξεξί

απφθαζε

ηξνπνπνίεζεο

Λ.Φηιαδέιθεηαο,

ηνπ

Δληεηαικέλνπ

ηνπ

Γήκνπ

εγθεθξηκέλνπ

Λ.Φηιαδέιθεηαο-

Λ.Σαιθεδφλαο, κε απνραξαθηεξηζκφ ηκήκαηνο ηνπ ΝΡ 167 απφ ρψξν γηα αλέγεξζε
βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ ζε θνηλφρξεζην ρψξν- ΘΣ 167 α [πιαηεία, παηδηθή
ραξά θαη πεδφδξνκν] θαη θαζνξηζκφ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζην ππφινηπν
ηκήκα ηνπ ΝΡ 167», πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ 128 η. ΑΑΞ ηεο 18.06.18 [ζρεη. νη
ππ’ αξηζκ. 171/16 θαη 72/18

απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ

Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδφλνο].
Ε. Ζ ππ’ αξηζκ. …………..

Ξξάμε ηνπ …. Θιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ

αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο
Ζ. Ρν απφ 30.09.19 έγγξαθν ηνπ Κεηξνπνιίηε Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο
Γαβξηήι πξνο ηνλ θ. Γήκαξρν Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδφλαο.
Θ. Ρν ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΛΦ-ΛΣ

1868/23.01.20 έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ

Ρερληθψλ πεξεζηψλ ΓΛΦ-ΛΣ θ. Γεκεηξίνπ Θαληαξέιε.
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Άξζξν 3ν
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ - ΠΘΝΞΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ

3.1 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο δεκνηηθνχ
αθηλήηνπ γηα αλέγεξζε θηεξίνπ, ηελ αλέγεξζε θηεξίνπ, ηελ ίδξπζε θαη ηελ
δεκηνπξγία ελφο βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ, κε έδξα ηελ Γ.Δ. Λέαο
Φηιαδέιθεηαο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο ζε αθίλεην
θπξηφηεηαο ηνπ σο άλσ Γήκνπ θαη εηδηθφηεξα :
Γπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 81152/24.05.2018 απφθαζεο ηνπ Δληεηαικέλνπ
Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνχινπ Αηηηθήο «Ξεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ
ξπκνηνκηθνχ

ζρεδίνπ

ηεο

Γ.Δ.

Λ.Φηιαδέιθεηαο,

Γήκνπ

Λ.Φηιαδέιθεηαο-

Λ.Σαιθεδφλαο, κε απνραξαθηεξηζκφ ηκήκαηνο ηνπ ΝΡ 167 απφ ρψξν γηα
αλέγεξζε βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ ζε θνηλφρξεζην ρψξν- ΘΣ 167
[πιαηεία, παηδηθή ραξά θαη πεδφδξνκν] θαη θαζνξηζκφ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ
δφκεζεο ζην ππφινηπν ηκήκα ηνπ ΝΡ 167», πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ 128 η.
ΑΑΞ ηεο 18.06.18 [ζρεη. νη ππ’ αξηζκ. 171/16 θαη 72/18

απνθάζεηο ηνπ

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδφλαο], απνθαζίζηεθε α]
ε

ηξνπνπνίεζε

Φηιαδέιθεηαο,

ηνπ εγθεθξηκέλνπ
Γήκνπ

ξπκνηνκηθνχ

Λ.Φηιαδέιθεηαο-

Λέαο

ζρεδίνπ ηεο

Γ.Δ.

Λέαο

Σαιθεδφλαο,

κε

ηνλ

απνραξαθηεξηζκφ ηκήκαηνο ηνπ ΝΡ 167 [ρψξνο γηα αλέγεξζε βξεθηθνχ θαη
παηδηθνχ ζηαζκνχ] θαη ν ραξαθηεξηζκφο απηνχ ζε θνηλφρξεζην ρψξν [πιαηεία,
παηδηθή ραξά θαη πεδφδξνκν] θαζψο θαη ε έγθξηζε

πεξηγξάκκαηνο δφκεζεο

βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ, σο αθνινχζσο :
1.Σαξαθηεξηζκφο ηκήκαηνο ηνπ ΝΡ 167 ππφ ζηνηρεία [Ρ1-Ρ2-Ρ3-Ρ4-Ρ5-Ρ6-Ρ7-Ρ1],
εκβαδνχ 2.104,08 η.κ. ζε ρψξν αλέγεξζεο βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ θαη
έγθξηζε πεξηγξάκκαηνο δφκεζεο παηδηθνχ θαη βξεθηθνχ ζηαζκνχ σο εμήο :
Α. Κε παξάιιειε απφ ηελ (Ρ1 – Ρ2 – Ρ3 – Ρ4 – Ρ5) ζε απφζηαζε 4,00 κ.
Β. Κε παξάιιειε απφ ηελ (Ρ5 – Ρ6) ζε απφζηαζε 4,00 κ. θαη 19,00 κ.
Γ. Κε παξάιιειε απφ ηελ [Ρ6-Ρ7] ζε απφζηαζε 4,00 κ. θαη 21,00 κ.
Γ. Κε παξάιιειε απφ ηελ [Ρ1-Ρ7] ζε απφζηαζε 4,00 κ.
2. Θαζνξηζκφο ηκήκαηνο ηνπ ΝΡ 167 ζε Θ.Σ 167 α ππφ ζηνηρεία [Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Θ-Γ-Α]
ζε Θνηλφρξεζην Σψξν σο εμήο : Α.- ππφ ζηνηρεία [ Γ-Γ-Δ-Ε-Ζ-Θ-Γ] Σψξνο πιαηείαο
Β.- ππφ ζηνηρεία[Α-Β-Γ-Γ- Α] Σψξνο παηδηθήο ραξάο.
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3. Θαζνξηζκφο ηκήκαηνο ηνπ ΝΡ 167 ζε Ξεδφδξνκν πιάηνπο 4,00 κ. γηα ηνλ
δηαρσξηζκφ ησλ Σψξσλ Θνηλσθεινχο Σξήζεο απφ ηνπο Θνηλφρξεζηνπο Σψξνπο,
φπσο απηά εκθαίλνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα θαη
έρεη ζπληαρζεί επί ππνβάζξνπ ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο- Λέαο Σαιθεδφλαο.
Ξξνζέηη, θαζνξίζζεθαλ νη φξνη δφκεζεο σο εμήο : πνζνζηφ θάιπςεο 30%,
επηηξεπφκελν χςνο 11,50 κ., φξνθνη δχν (2).
3.2 -

Ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο- Λέαο Σαιθεδφλαο, δπλάκεη ηνπ ππ’ αξηζκ.

4395/78 ζπκβνιαίνπ ηνπ Ππκ/θνπ Αζελψλ Ληθνιάνπ Πηαζηλφπνπινπ, είλαη
θχξηνο, λνκεχο θαη θάηνρνο ελφο αξηίνπ θαη νηθνδνκήζηκνπ νηθνπέδνπ θεηκέλνπ
ζηελ ζέζε Ρνπξαιή ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο πξψελ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ήδε
ηεο

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λέαο Φηιαδέιθεηαο, ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-

Λ.Σαιθεδφλαο, ην νπνίν απνηειεί ηκήκα ηνπ ΝΡ 167 ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδφλαο, εθηάζεσο 3.501,00 η.κ. σο εηδηθφηεξα εκθαίλεηαη
ηνχην κε ηα θεθαιαία γξάκκαηα

Α-Β-Γ-Γ-Α

εηο ην ππ’ αξηζκ. 101-Α/11

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ελ Αζήλαηο εδξεχνληνο ΛΞΓΓ κε ηελ επσλπκία
«Απηφλνκνο Νξγαληζκφο Δξγαηηθήο Θαηνηθίαο Ν.Δ.Θ.», πνπ πξνζαξηάηαη εηο ην ππ’
αξηζκ.4395/78 ζπκβφιαην ηνπ Ππκ/θνπ Αζελψλ Ληθνιάνπ Πηαζηλφπνπινπ λφκηκα
κεηαγεγξακκέλνπ

εηο

ηα

βηβιία

κεηαγξαθψλ

ηνπ

πνζεθνθπιαθείνπ

Λ.Φηιαδέιθεηαο ζηνλ ηφκν 98 θαη αξηζκφ 10, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππ’ αξηζκ.
57/11 θαη 224/13 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-

Λέαο

9539/6507/21.03.11
591/Β/14.04.11]
απφθαζε

Σαιθεδφλαο
απφθαζε

πνπ
ηνπ

εγθξίζεθαλ

κε

Γ.Γ.Ξεξηθέξεηαο

ηελ

ππ’

Αζελψλ

αξηζκ.
[ΦΔΘ

θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 3783/3202/ +152/147/68212/55457/13

ηνπ Γ. Γ. Απνθεληξσκέλεο

Γηνίθεζεο Αηηηθήο [ΦΔΘ 381/Β/18.02.14]

αληίζηνηρα πνπ κεηεγξάθεζαλ ζην πνζεθνθπιαθείν Λέαο Φηιαδέιθεηαο ζηνλ
ηφκν 683 θαη αξηζκφ 80.
Ρκήκα ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ πνπ επξίζθεηαη ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Λέαο
Φηιαδέιθεηαο ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδφλαο κε ΘΑΔΘ 051050702002,
επί ησλ νδψλ Ληθ. Ξιαζηήξα θαη Θακπνχξνγινπ εληφο ηνπ ΝΡ 167, απνηειεί ην
αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία [Ρ1- Ρ2-Ρ3-Ρ4-Ρ5-Ρ6-Ρ7-Ρ1] νηθφπεδν, εκβαδνχ 2.104,08
η.κ., φπσο απηφ εκθαίλεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα

ηεο ΓΡ ΓΛΦ-ΛΣ πνπ

ζπλνδεχεη ηελ σο άλσ ππ’ αξηζκ. 81152/24.05.18 απφθαζε ηνπ Δληεηαικέλνπ
Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνχινπ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ 128 η.ΑΑΞ ηεο 18.06.2018
θαη έρεη ραξαθηεξηζζεί σο ρψξνο γηα ηελ αλέγεξζε βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ κε
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ηελ ππ’ αξηζκ. 81152/24.05.18

απφθαζε ηνπ Δληεηαικέλνπ Ξεξηθεξεηαθνχ

Ππκβνχινπ Αηηηθήο [ΦΔΘ 128/ΑΑΞ/18.06.18].
3.3 Ν βξεθηθφο θαη παηδηθφο ζηαζκφο ζα αλεγεξζεί επί ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Ν.Ρ.
167 ππφ ζηνηρεία (Ρ1 – Ρ2 – Ρ3 – Ρ4 – Ρ5 – Ρ6 –
Ρ7 – Ρ1) ζε ρψξν εκβαδνχ 2.104,08 η.κ. φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζην
ζπλεκκέλν Ρνπνγξαθηθφ Πρεδηάγξακκα ……………………, βξίζθεηαη επί ησλ νδψλ
Πηξαηεγνχ Ληθνιάνπ Ξιαζηήξα θαη Θακπνχξνγινπ ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο, ζα
είλαη ρσξεηηθφηεηαο 100 βξεθψλ θαη λεπίσλ, 50 εθ ησλ νπνίσλ (50 βξέθε θαη λήπηα)
ζα θηινμελνχληαη δσξεάλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηελ ίδηα νηθνλνκηθή κεηαρείξηζε
(ηξνθεία, επηβαξχλζεηο θιπ.) πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ηνπο Ξαηδηθνχο θαη Βξεθηθνχο
Πηαζκνχο ηνπ Γήκνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνχ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γήκνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο θαη ζα επηιέγνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Γήκν
κε ηα ίδηα θξηηήξηα θαη επίζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο
δεκνηηθνχο θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο ηεο πφιεο ελψ ηα ππφινηπα 50 βξέθε θαη λήπηα
απφ ηελ ίδηα ηελ

Ηεξά Κεηξφπνιε Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο, θαηά

πξνηεξαηφηεηα ζα ηθαλνπνηνχληαη νη αηηήζεηο ησλ δεκνηψλ-θαηνίθσλ ηεο πφιεο, φια
δε ηα βξέθε θαη ηα λήπηα (100) ζα έρνπλ ηελ ίδηα νηθνλνκηθή κεηαρείξηζε, φπσο ηα
ππφινηπα θηινμελνχκελα παηδηά ζηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο ηεο πφιεο.
3.4 Πθνπφο ηεο
αλσηέξσ

ελ ιφγσ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη ηεο ίδξπζεο ηνπ

βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ είλαη λα εληζρπζνχλ νη εππαζείο

νηθνλνκηθά νηθνγέλεηεο κε βξέθε θαη αλήιηθα ηέθλα, θαζψο θαη ε θάιπςε ησλ
φιν θαη απμαλφκελσλ αλαγθψλ γηα βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο πξνο αλαβάζκηζε
ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ νηθνγελεηψλ ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. Ζ αλέγεξζε ελφο βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ ζα
ζεξαπεχζεη θνηλσληθέο αλάγθεο κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ ελ
γέλεη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ δεκνηψλ, δεδνκέλεο κάιηζηα ηεο
απμεκέλεο δήηεζεο ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ αλέγεξζε βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ
ζηαζκνχ ζην πιαίζην ελφο θνηλά εμππεξεηνχκελνπ δεκφζηνπ ζθνπνχ, ηνλ νπνίν
είλαη εθ ηνπ λφκνπ επηθνξηηζκέλα λα επηηεινχλ νη ζπκβαιιφκελνη, ήηνη ηελ
ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη λεπηαθήο ειηθίαο, πξνδήισο
εληάζζεηαη ζε έλα πξφγξακκα αλάπηπμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαη
απνηειεί παξάιιεια θαη εθπιήξσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη θαηαζηαηηθνχ ηνπο
ζθνπνχ.
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3.5 Ζ παξνχζα Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε πεξηιακβάλεη κία ζπκθσλία πνπ δεζκεχεη
ηνπο Ππκβαιινκέλνπο γηα θάζε επέθηαζε ηεο σο άλσ ζπκθσλίαο θαζψο θαη γηα
θάζε αίηεκα ηξνπνπνίεζεο πνπ ήζειε ππνβιεζεί.

Άξζξν 4ν
ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΥΛ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΥΛ ΚΔΟΥΛ
4.1

Ζ Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε πεξηέρεη ηηο ππνρξεψζεηο θάζε πιεπξάο, γηα ηελ
ζπκκεηνρή ζην θνηλφ πξφγξακκα.
Δηδηθόηεξα:

4.2

Α) Ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε :

α] λα παξαρσξήζεη ειεχζεξν πξνο ρξήζε ην πεξηγξαθφκελν ζηνλ ππφ ζηνηρείν 3.2
θαη 3.3φξν ηεο παξνχζεο αθίλεην, ήηνη ην ππφ ζηνηρεία ππφ ζηνηρεία [Ρ1-Ρ2Ρ3-Ρ4-Ρ5-Ρ6-Ρ7-Ρ1] νηθφπεδν, εκβαδνχ 2.104,08 η.κ., φπσο απηφ εκθαίλεηαη
ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο ΓΡ ΓΛΦ-ΛΣ πνπ ζπλνδεχεη ηελ σο άλσ
ππ’ αξηζκ. 81152/24.05.18 απφθαζε ηνπ Δληεηαικέλνπ Ξεξηθεξεηαθνχ
Ππκβνχινπ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ 128 η.ΑΑΞ ηεο 18.06.2018 θαη έρεη
ραξαθηεξηζζεί σο ρψξνο γηα ηελ αλέγεξζε βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ θαη
απνηειεί ηκήκα ηνπ ΝΡ 167, ζηελ Ηεξά Κεηξφπνιε Λέαο Ησλίαο

θαη

Φηιαδειθείαο θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ειεχζεξε ρξήζε ηνπ σο άλσ
αλαθεξνκέλνπ αθηλήηνπ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
β] λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Ηεξά Κεηξφπνιε Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο γηα
παλ ζρεηηθφ ζέκα αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
θαη δε ελδεηθηηθά γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ πάζεο
θχζεσο θαη

λα ρoξεγεί πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα έγγξαθα, φπσο π.ρ.

εμνπζηνδνηήζεηο, ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαη λα παξέρεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο
γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ.
γ] λα κελ κεηαβηβάζεη ζε νηνλδήπνηε ηξίην θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο ηελ θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ηνπ πεξηγξαθφκελνπ σο άλσ νηθνπέδνπαθηλήηνπ, άιισο θαη ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο λα ζπκπεξηιάβεη φξν φηη ν λένο
θηήηνξαο ζα ζεβαζηεί ηελ παξνχζα ζχκβαζε

θαη φηη ζα ππεηζέξρεηαη ζηα

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο απηήο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ειεχζεξε θαη
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αθψιπηε ρξήζε ηνπ πεξηγξαθφκελνπ ζηελ παξνχζα αθηλήηνπ απφ ηελ Ηεξά
Κεηξφπνιή Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απηήο.
δ] λα παξέρεη θάζε δπλαηή θαη αλαγθαία πιεξνθνξία θαη βνήζεηα ζηα πιαίζηα ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε φζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε.
ε] λα ζπκκεηέρεη κε ηνλ νξηζκφ εθπξνζψπσλ ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 8
4.3 Β) Ζ Ηεξά Κεηξόπνιε Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε :
α) λα πξνβεί ζηελ εθπφλεζε ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ γηα ηελ αλέγεξζε ησλ
θηεξίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ
ζχκθσλα κε ηελ

ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ θαη ηελ ιεηηνπξγία

δεκνηηθψλ παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ.
β] λα αλεγείξεη, δηακνξθψζεη, ζπληεξήζεη ηα αθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ κε δηθέο ηεο απνθιεηζηηθά δαπάλεο,
επηκέιεηα, επζχλε,

κέζα, πιηθά, πξνζσπηθφ θιπ., ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο-

Λ.Σαιθεδφλαο ξεηψο απαιιαζζνκέλνπ απφ πάζεο επζχλεο αζηηθήο, δηνηθεηηθήο,
πνηληθήο.
Οεηψο ζπκθσλείηαη φηη ηελ Ηεξά Κεηξφπνιε Λ.Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο βαξχλνπλ
απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ φια ηα έμνδα, δαπάλεο γηα ηελ έθδνζε ηεο
νηθνδνκηθήο άδεηαο δφκεζεο γηα ηελ αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ βξεθηθνχ θαη
παηδηθνχ ζηαζκνχ, θαζψο θαη γηα ηελ έθδνζε φπνησλ άιισλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ
απαηηνχληαη [ελδεηθηηθά αγνξά πιηθψλ,ακνηβέο-κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ, αζθάιηζε
ηνπ πξνζσπηθνχ, επζχλε γηα ηπρφλ αηπρήκαηα θιπ], ηνπ Γήκνπ Λ.ΦηιαδέιθεηαοΛ.Σαιθεδφλαο ξεηψο απαιιαζζνκέλνπ απφ πάζεο επζχλεο αζηηθήο, δηνηθεηηθήο,
πνηληθήο.
γ) λα πξνβεί ζηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα ηελ αλέγεξζε
ηνπ θηεξίνπ θαζψο θαη ζηελ έθδνζε φπνησλ άιισλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ απαηηνχληαη
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, πξνθεηκέλνπ ην παξαπάλσ αθίλεην λα θαηαζηεί θαηάιιειν
γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη κε δηθέο ηεο απνθιεηζηηθά δαπάλεο,
επηκέιεηα, επζχλε,

κέζα, πιηθά, πξνζσπηθφ θιπ., ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο-
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Λ.Σαιθεδφλαο ξεηψο απαιιαζζνκέλνπ απφ πάζεο επζχλεο αζηηθήο, δηνηθεηηθήο,
πνηληθήο.
δ) λα κεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ, ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία
ησλ αλεγεξζεζνκέλσλ θηεξίσλ θαη ελ γέλεη ηελ κε ππνβάζκηζε ησλ ζρεηηθψλ ρψξσλ
γηα θαλέλα ιφγν κε δηθέο ηεο απνθιεηζηηθά δαπάλεο, επηκέιεηα, επζχλε, κέζα, πιηθά,
πξνζσπηθφ θιπ., ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδφλαο ξεηψο απαιιαζζνκέλνπ
απφ πάζεο επζχλεο αζηηθήο, δηνηθεηηθήο, πνηληθήο.
ε) λα θαιχπηεη φιεο αλεμαηξέησο ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, αλαγθαίεο θαη κε, γηα
ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αθηλήηνπ θαη ησλ αλεγεξζεζνκέλσλ θηεξίσλ,
φπσο ινγαξηαζκνχο ΓΔΘΝ, πάζεο θχζεσο θφξνπο, ηέιε, εηζθνξέο, κηζζνδνζία
πξνζσπηθνχ, αζθάιηζε απηνχ θιπ. κε δηθέο ηεο απνθιεηζηηθά δαπάλεο, επηκέιεηα,
επζχλε, κέζα, πιηθά, πξνζσπηθφ θιπ., ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδφλαο
ξεηψο απαιιαζζνκέλνπ απφ πάζεο επζχλεο αζηηθήο, δηνηθεηηθήο, πνηληθήο.
ζη) λα απνδψζεη ζηνλ Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο ηελ ρξήζε ηνπ
αθηλήηνπ [νηθνπέδνπ] θαζψο θαη ησλ αλεγεξζεζνκέλσλ επ’ απηνχ αθηλήησλ θαη
θηηξίσλ, κε φια ηα παξαξηήκαηα ή παξαθνινπζήκαηά ηνπο θαηά ηελ ιήμε ηεο
δηάξθεηαο ηεο παξνχζαο, ρσξίο λα απαηηήζεη ή λα αμηψζεη θακία απνδεκίσζε γηα ηηο
πάζεο θχζεσο δαπάλεο θαη έμνδα εηο ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί.
δ) λα ζπκκεηέρεη ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 8.
ε) λα παξέρεη ζηνλ Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο θάζε δπλαηή θαη
αλαγθαία πιεξνθνξία ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο γηα ηελ πινπνίεζε φζσλ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε.
ζ]

λα κελ

παξαρσξήζεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν θαη πξνο νηνλδήπνηε, έλαληη

αληαιιάγκαηνο ή κε, ηελ ρξήζε ηνπ παξφληνο νηθνπέδνπ- αθηλήηνπ θαζψο θαη ησλ
θηηξίσλ πνπ ζα αλεγεξζνχλ, νιηθή ή κεξηθή , δη’ νηνλδήπνηε ιφγν θαη αηηία.
Δπίζεο απαγνξεχεηαη θάζε κεηαηξνπή ηεο ρξήζεο ηνπ παξαρσξνχκελνπ αθηλήηνπ
κεξηθά ή νιηθά θαη πξέπεη απηφ λα ιεηηνπξγεί κφλνλ σο ρψξνο γηα ηνλ νπνίν
πξνηείλεηαη ε παξαρψξεζε ηνπ.
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Ζ ζπκκεηνρή ησλ ζπκβαιιφκελσλ ζηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε
απνβιέπεη ζηελ εθπιήξσζε δεκφζηνπ (ηνπηθνχ) ελδηαθέξνληνο θνηλσθεινχο ζθνπνχ,
ρσξίο λα απνζθνπεί ζηελ απνθνκηδή ή ζηελ πξνζπφξηζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο. Ρν
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο εληάζζεηαη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ
ΝΡΑ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 100 Λ. 3852/10 θαη
179 Λ. 4555/18.
Δίλαη δπλαηή ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θάιπςε
ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ή άιινπ θφζηνπο εθ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, απφ
πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ, πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απφ
θνξείο δεκνζίνπ ηνκέα πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή
ζχκβαζε.
Άξζξν 5ν
ΓΗΑΟΘΔΗΑ – ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΠΚΒΑΠΖΠ
5.1Ζ δηάξθεηα

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκθσλείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα

εηθνζηπέληε (25) εηψλ, αξρνκέλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, θαη
ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ εκεξνρξνλνινγία ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
ήηνη

απφ

ηελ

__..........2020

έσο

θαη

ηελ

__.........2045,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηαζηήκαηνο αλέγεξζεο ησλ ζπκθσλνπκέλσλ
σο άλσ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ.
5.2

Θαηά ηελ

ιήμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ήηνη ηελ __...... .2045, ε Ηεξά

Κεηξφπνιε Λ. Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο, δχλαηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο θαη κε απφθαζε Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ

θαη

θαηφπηλ

πξνεγνχκελεο

έγγξαθεο

εηδνπνίεζεο

απεπζπλφκελεο πξνο ηνλ Γήκν Λέαο Φηιαδειθείαο – Λέαο Σαιθεδφλαο θαη
θνηλνπνηνχκελεο ζηνλ ηειεπηαίν Γήκν ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο πξηλ
ηελ θαηά ηα αλσηέξσ εκεξνκελία ζπκβαηηθήο ιήμεο (…--------.2045), λα
παξαηείλεη

ηελ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γηα επηπξφζζεηα

είθνζη

πέληε (25) έηε, ήηνη κέρξη ηηο __.........2070, [κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη
ζπκθσλίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ή κε ελδερφκελε
αιιαγή φξσλ, θαηφπηλ θνηλήο ακθνηέξσλ ησλ κεξψλ ζπκθσλίαο ]. Θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο θαηά ηα αλσηέξσ γελνκέλεο παξαηάζεσο ε Ηεξά Κεηξφπνιε
Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο ζα βαξχλεηαη εμ νινθιήξνπ κε ηελ θάιπςε ησλ
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πάζεο θχζεσο θαη αηηίαο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ
ζηαζκνχ..
5.3

Κε ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ νξηδνκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο παξνχζαο
ζπκβάζεσο ή θαηφπηλ ηεο θαηά ηα άλσ γελφκελεο παξαηάζεσο, ε Ηεξά
Κεηξφπνιε Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο ππνρξενχηαη λα απνδψζεη ζηνλ
Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο ειεπζέξα θαη αθψιπηε ηελ
ρξήζε ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ [νηθνπέδνπ θαη ησλ αλεγεξζεζνκέλσλ
θηηζκάησλ] καδί κε φια ηα παξαξηήκαηα ή παξαθνινπζήκαηά ηνπο, ρσξίο
λα απαηηήζεη ή λα αμηψζεη θακία απνδεκίσζε εμ νηνπδήπνηε ιφγνπ θαη αηηίαο
γηα ηηο θάζε είδνπο θαη αηηίαο δαπάλεο ζηηο νπνίεο έρεη ήδε ππνβιεζεί ή
πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί εθ ηεο αηηίαο απηήο.

5.4

Κε ην παξφλ νξίδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο σο εμήο :

Οεηψο ζπλνκνινγείηαη φηη ε εθ κέξνπο ηεο Ηεξάο Κεηξφπνιεο έθδνζε ησλ πάζεο
θχζεσο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ δφκεζεο σο θαη ησλ πάζεο θχζεσο αδεηψλ
έγθξηζεο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ ππφ θξίζηλ βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ
εηο ην ππφ θξίζηλ νηθφπεδν θαζψο θαη ε νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ
θηηξηαθψλ ππνδνκψλ επί ηνπ παξαρσξνχκελνπ σο άλσ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ,
ε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππφ θξίζε
βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ θαη ε ζέζε ζε πιήξε θαη λφκηκε ιεηηνπξγία
ηνπ βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο

ηξηψλ

[3]

εηψλ

απφ

ηεο

ππνγξαθήο

ηεο

παξνχζεο

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, άιισο ε παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνδηθαίσο
θαη αδεκίσο γηα ηνλ Γήκν Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδφλαο,

ε δε, Ηεξά

Κεηξφπνιε ππνρξενχηαη λα απνδψζεη πάξαπηα θαη ρσξίο θακία δηθαζηηθή
παξέκβαζε ειεπζέξα θαη αθψιπηε ηελ ρξήζε ηνπ σο άλσ δεκνηηθνχ
αθηλήηνπ θαη ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε [ζεηηθή, απνζεηηθή
ή δηαθπγφληα θέξδε] ή ηηο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππεβιήζε ή πξφθεηηαη λα
ππνβιεζεί εμ νηνπδήπνηε ιφγνπ θαη αηηίαο.
Οεηψο ζπλνκνινγείηαη φηη ν Γήκνο Λ.Φηι/θεηαο – Λ.Σαιθεδφλαο δελ έρεη θακία
απνιχησο επζχλε έλαληη ηεο Ηεξάο Κεηξφπνιεο γηα ηελ πξαγκαηηθή θαη λνκηθή
θαηάζηαζε

ηνπ ππφ θξίζηλ αθηλήηνπ [νηθνπέδνπ], ηελ νπνία ε Ηεξά Κεηξφπνιε

γλσξίδεη θαιά, παξά κφλνλ ππνρξενχηαη λα παξαρσξήζεη ειεχζεξε ηε ρξήζε ηνπ ελ
ιφγσ αθηλήηνπ θαη λα εγγπεζεί θαη εμαζθαιίζεη ηελ ειεχζεξε θαη αθψιπηε ηνπ ζην
παξφλ πεξηγξαθφκελνπ αθηλήηνπ απφ ηελ Ηεξά Κεηξφπνιε Λέαο Ησλίαο θαη
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Φηιαδειθείαο, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο απηήο. Δπίζεο ε Ηεξά Κεηξφπνιε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα εγείξεη αμηψζεηο
ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ δχλαηαη εμ νηνπδήπνηε ιφγνπ θαη αηηίαο λα πξνβεί ζηελ
έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ νηθνδνκηθψλ

αδεηψλ δφκεζεο σο θαη ησλ πάζεο θχζεσο

απαξαηηήησλ εγθξίζεσλ γηα ηελ αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ
ζηαζκνχ ή ήζειε ηπρφλ απαγνξεπζεί εμ νηνπδήπνηε ιφγνπ θαη αηηίαο νπνηεδήπνηε ε
ιεηηνπξγία, ρξήζε θιπ. απηψλ θαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή.
5.5

Οεηψο ζπκθσλείηαη φηη ε δαπάλε, κέξηκλα θαη θξνληίδα γηα ην ζχλνιν ησλ
εξγαζηψλ γηα ηελ αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ
ζηαζκνχ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηελ Ηεξά Κεηξφπνιε θαη ζε θακία
πεξίπησζε ηνλ Γήκν Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδφλαο.
Θάζε θαηαζθεπή, δηαξξχζκηζε, αλαθαίληζε θιπ. ηνπ αθηλήηνπ ζα παξακείλεη
εηο φθεινο ηνπ σο άλσ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ θαη ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο-Λ.
Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ιήμε ηεο ζπκβάζεσο θαη ρσξίο λα δηθαηνχηαη ε Ηεξά
Κεηξφπνιε λα αμηψζεη απνδεκίσζε ή ηηο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππεβιήζε ή
πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί εμ νηνπδήπνηε ιφγνπ θαη αηηίαο.
Δπίζεο ξεηψο ζπκθσλείηαη φηη θάζε πεξαηηέξσ
αλαγθαία ή πνιπηειήο,

ηνπ βξεθηθνχ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ βαξχλεη

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ Ηεξά Κεηξφπνιε
δηαηεξεί απηά

επηζθεπή θαη βειηίσζε,

πνπ

είλαη ππνρξεσκέλε λα

ζε αξίζηε θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθά θάζε θζνξά θαη βιάβε

απηψλ, βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ Ηεξά Κεηξφπνιε.
5.6

Νη Ππκβαιιφκελνη νθείινπλ λα ηεξνχλ ην ρξνλνδηάγξακκα.
5.7

Νη Ππκβαιιφκελνη νθείινπλ λα παξίζηαληαη ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ ζα

νξίδνληαη θαη θαηά ηνπο ρξφλνπο πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ ακνηβαία, πξνθεηκέλνπ
λα ζπδεηεζεί ε γεληθή πξφνδνο θαη νπνηαδήπνηε ηπρφλ

αλαζεψξεζε ηνπ

πξναλαθεξφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ κπνξεί λα θαηαζηεί απαξαίηεηε.

Άξζξν 6ν
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ - ΞΝΟΝΗ – ΞΝΠΑ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ – ΡΟΝΞΝΠ
ΘΑΙΤΖΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΒΝΙΖΠ ΡΥΛ ΑΛΑΓΘΑΗΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΥΛ ΔΜΝΓΥΛ
6.1

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζεο πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο

αλέξρεηαη

ζην

πνζφλ
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.) θαη αθνξά ην θφζηνο ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ,
ηεο αλέγεξζεο ησλ θηεξίσλ θαη ηεο έθδνζεο ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη
εγθξίζεσλ, θαζψο θαη πνζφ απξνβιέπησλ.
6.2

Νη πφξνη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζεο ζα πξνέξρνληαη θπξίσο :
α) απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Ηεξάο Κεηξφπνιεο Λέαο Ησλίαο θαη
Φηιαδειθείαο

ζην

ζπλνιηθφ

πνζφλ

ησλ

_______επξψ

(κε

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.) γηα ην θφζηνο ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ, ηεο
αλέγεξζεο ησλ θηεξίσλ θαη ηεο έθδνζεο ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη
εγθξίζεσλ. Ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο ζα ζπκβάιιεη ζηελ
παξνχζα κε ηελ εηζθνξά ηεο ρξήζεο ηνπ σο άλσ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ, φπσο
πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 4.2 ηεο παξνχζεο..
β) απφ πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
γ] Δίλαη επίζεο δπλαηή ε ρξεκαηνδφηεζε θαη απφ άιινπο θνξείο ηνπ
δεκνζίνπ Ρνκέα, δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη άιια λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα,
απφ δσξεέο ή ρνξεγίεο θ.ι.π
δ) Δπηρνξεγήζεηο θαη θάζε είδνπο παξνρή απφ ην θξάηνο ή απφ νπνηνδήπνηε
άιιν νξγαληζκφ, λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν, θάζε είδνπο θιεξνλνκηέο,
θιεξνδνζίεο, πξνζθνξέο.
Άξζξν 7ν
ΙΝΗΞΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ
7.1 Νη ζπκβαιιφκελνη ζα δχλαληαη ζε θάζε πεξίπησζε, νπνηεδήπνηε, λα ειέγμνπλ
θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξνχζεο, κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ηερληθνχο
ζπκβνχινπο, ηελ θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ θαη ησλ αλεγεξζεζνκέλσλ θηεξίσλ,
γηα λα δηαπηζηψζνπλ ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ρξήζε απηψλ ζχκθσλα θαη κε
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο.
7.2

Νη ζπκβαιιφκελνη ππνρξενχληαη λα πξνζθέξνπλ θάζε δπλαηή βνήζεηα πξνο
αιιήινπο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη ζθνπνί ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.

7.3

Πε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε ζπλδξνκή θαη άιισλ θξαηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ
θαιχηεξε πινπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε
αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξεκβαίλνπλ θαη λα ζπληνλίδνπλ ηηο
ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη πξνο ηνπο θνξείο απηνχο.

7.4

Νη ζπκβαιιφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα απαληνχλ πξνο αιιήινπο εγγξάθσο
ζε -ζρεηηθά κε ηελ

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο-
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εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη απφ ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, κέζα ζε δχν
(2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή.

Άξζξν 8ν
ΘΝΗΛΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ
8.1 Γηα ηελ νξζή παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ παηδηθνχ θαη βξεθηθνχ ζηαζκνχ, νξίδεηαη ηξηκειήο Θνηλή
Δπηηξνπή, ε νπνία ζα επηβιέπεη ηελ ζσζηή ηήξεζε θαη εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο απηήο θαη ζα απνηειείηαη απφ
εθπξνζψπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απνθάζεηο
ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπο.
8.2

Πηελ Δπηηξνπή ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο νξίδεη έλα

[1] κέινο σο εθπξφζσπφ ηνπ [έλαλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν] θαη ε Ηεξά Κεηξφπνιε Λέαο
Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο νξίδεη δχν [2] κέιε σο εθπξνζψπνπο ηεο [δχν κέιε ηνπ
Κεηξνπνιηηηθνχ Ππκβνπιίνπ], θαζψο θαη αλαπιεξσηέο απηψλ, θαη ε νπνία ζα
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηά ηελ έλαξμε θάζε δεκνηηθήο
πεξηφδνπ.
8.3

Σξέε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο θαη ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ εθηειεί ν
ππάιιεινο

ηνπ

Γήκνπ

Λέαο

Φηιαδέιθεηαο

–

Λέαο

Σαιθεδφλαο

θ.______________., κε αλαπιεξσηή ηνλ θ………….
8.4

Ππγθεθξηκέλα νξίδνληαη :
α) ν θ. ______________, σο εθπξφζσπνο ηεο Ηεξάο Κεηξφπνιεο Λέαο Ησλίαο
θαη Φηιαδειθείαο, σο Ξξφεδξνο ηεο σο άλσ Θνηλήο Δπηηξνπήο, κε
αλαπιεξσηή ηνλ θ. ____________.
β) ν θ. ___________, σο εθπξφζσπνο ηεο Ηεξάο Κεηξφπνιεο Λέαο Ησλίαο θαη
Φηιαδειθείαο, σο κέινο ηεο άλσ Θνηλήο Δπηηξνπήο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.
____________.
γ) ν θ. ___________, σο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδφλαο, σο κέινο ηεο άλσ Θνηλήο Δπηηξνπήο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.
___________.

8.5

Δληφο δέθα [10] εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζπγθξνηείηαη ε
Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο.

8.6

Έξγν ηεο άλσ Θνηλήο Δπηηξνπήο είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφο:
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α) ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο.
β) ηεο αλάιεςεο θαζεθφλησλ.
γ) ηεο επνπηείαο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο
ζχκβαζεο.
δ) ηεο εηζήγεζεο ζηνπο ζπκβαιιφκελνπο γηα θάζε κέηξν, πνπ θξίλεη αλαγθαίν
γηα

ηελ

απξφζθνπηε

πινπνίεζε

ηνπ

αληηθεηκέλνπ

ηεο

παξνχζαο

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο.
ε) ηεο εηζήγεζεο ζηνπο ζπκβαιινκέλνπο αηηηνινγεκέλα κε πξαθηηθφ ηεο, ηελ
παξάηαζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απηήο.
8.7

Ρα κέιε ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ζα εηζεγνχληαη ζηα
ζπκβαιιφκελα κέξε ηπρφλ απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ πνξεία ηεο πινπνίεζεο
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη ζα πηζηνπνηνχλ ηελ εμέιημε ηεο
πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.

8.8

Κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ δχλαηαη λα αλαηίζεληαη
λέεο αξκνδηφηεηεο ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο πιένλ ησλ
νξηδνκέλσλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε.

8.9

Θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο κπνξεί λα αληηθαζηζηά ηνλ εθπξφζσπν ηνπ ζηελ σο
άλσ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο κε απφθαζε ηνπ, πνπ ζα θνηλνπνηείηαη
ζην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο.

8.10

Ζ Θνηλή Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο κε επζχλε
ηνπ Ξξνέδξνπ απηήο θαη κε γξαπηή πξφζθιεζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα
επηδνζεί ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο.

8.11

Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ζπλεδξηάδεη ζην ηέινο θάζε κήλα ηαθηηθά.
Δπίζεο έθηαθηα, φηαλ ην δεηήζεη ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο ή πξνθχςεη
ζνβαξφ θαη επείγνλ ζέκα.

8.12

Ρα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο ηεξνχληαη θαη
θπιάζζνληαη απφ ηνλ γξακκαηέα απηήο.

8.13 Ν Ξξφεδξνο ή ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ
λα θιεζνχλ ζε ζπλεδξηάζεηο εηδηθνί, δειαδή πξφζσπα ηθαλά ιφγσ ησλ εηδηθψλ
γλψζεσλ ηνπο ή ηεο εκπεηξίαο ηνπο, γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ή απφςεσλ
ζρεηηθά κε ηα ζπδεηνχκελα ζέκαηα.
8.14

Ζ Θνηλή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζηα γξαθεία ηεο Ηεξάο Κεηξφπνιεο Λέαο
Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο.
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8.15 Ζ Θνηλή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ είλαη παξφληα ή εθπξνζσπνχληαη ζε
απηή θαη ηα ηξία κέιε ηεο θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα κε απφιπηε
πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο.
Άξζξν 9ν
ΟΖΡΟΔΠ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ
9.1

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε ππαίηηα
παξάβαζε έζησ θαη ελφο εμ απηψλ παξέρεη ην δηθαίσκα ζηα ζπκβαιιφκελα
κέξε λα θαηαγγείινπλ θαη λα ιχζνπλ ηελ ζχκβαζε θαη λα δηεθδηθήζνπλ θάζε
ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία.

9.2

Έθαζηνο ζπκβαιιφκελνο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα Πχκβαζε,
θαζ’ νινθιεξίαλ ή ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε κέξνο απηήο, κε άκεζε έλαξμε
ηζρχνο, κέζσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πξνο ηνλ έηεξν ζπκβαιιφκελν ή κε άιιν
θαηάιιειν ηξφπν, εάλ ν έηεξνο ζπκβαιιφκελνο έρεη δηαπξάμεη νπζηψδε
ππαίηηα παξάβαζε νπνηαζδήπνηε εθ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ
απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε, νη νπνίεο ζπκθσλνχληαη δηα ηεο παξνχζαο απφ
ηνπο ζπκβαιινκέλνπο φηη είλαη φιεο νπζηψδεηο.

9.3

Ρα άξζξα ΑΘ 810 επ. δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε.
Άξζξν 10ν
ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ

10.1

Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε
θαη εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, ε νπνία δελ
δχλαηαη λα επηιπζεί απφ ηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, ζα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.
Άξζξν 11ν
ΔΞΗΘΔΦΑΙΗΓΔΠ ΑΟΘΟΥΛ

11.1

Νη επηθεθαιίδεο ησλ άξζξσλ πθίζηαληαη κφλν ράξηλ δηεπθφιπλζεο θαη δελ ζα
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εξκελεία ηεο Πχκβαζεο.

Άξζξν 12ν
ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ – ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
12.1

Ζ παξνχζα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε είλαη πιαίζην ζχκβαζεο θαη ην
πεξηερφκελν ηεο κπνξεί λα εμεηδηθεχεηαη θάζε θνξά κε εηδηθφηεξεο ζπκθσλίεο
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κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ζχκθσλα κε φζα παξαπάλσ νξίδνληαη,
ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή θαη άιισλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα,
εθ’ φζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.
12.2

Δπίζεο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξνχλ λα ππνγξάθνπλ κεηαμχ ηνπο
εηδηθφηεξεο ζπκβάζεηο, ψζηε λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα φπσο ι.ρ. ε πξφνδνο ησλ
εξγαζηψλ αλέγεξζεο θαη άιια ζπλαθή.

12.3 Πε θάζε πεξίπησζε ε αλάιεςε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ππνρξεψζεσλ ζην
πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο δελ ηα απαιιάζζεη απφ ηελ
ππνρξέσζε ηήξεζεο, θαηά ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ
ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην
λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ηελ δηέπεη. Νη θαλφλεο απηνί παξακέλνπλ ζε ηζρχ. Νη
πξφζζεηνη φξνη πνπ ζα ηίζεληαη ζηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ιεηηνπξγνχλ
αλαπιεξσκαηηθά θαη ζχκθσλα πξνο απηνχο. Ρν θαλνληζηηθφ πιαίζην δειαδή
πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηηο θνηλέο βνπιήζεηο ησλ κεξψλ πξέπεη λα κελ
αλαηίζεληαη πξνο ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο.
12.4

Θακία ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο απηήο δελ αλαγλσξίδεηαη ρσξίο έγγξαθν
πνπ λα ππνγξάθεηαη απφ φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.

12.5

Ζ κε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ε παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ απφ
νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε
ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ απφ ηα δηθαηψκαηα ή απαιιαγή απφ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο ή αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε
πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη απφ απηήλ ηελ ζχκβαζε.

Απηά ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη πξνο απφδεημε
απηψλ, ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε ζε δχν (2) πξσηφηππα, ε παξνχζα
Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε.
ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ :
Γηα ηνλ Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο
Γηα ηελ Ηεξά Κεηξόπνιε Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο
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