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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Ιουλίου 2017

Απόφαση 356
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
4)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8)Μαρία Τσουκαλά,
9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Γεώργιο Ντίνο, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 18)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
19)Χρήστο Γούτο, 20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24)Χρήστο Λαϊνά και 25)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.
22747/17.07.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ.
Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, Αντιδήµαρχος, 4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.346 έως και 373)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση και υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης του προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη» (ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Λ-14)».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 71 του N.4445/2016, Φ.Ε.Κ.236Α/19-122016, το Πρόγραµµα «Στέγαση και Επανένταξη», όπως ορίζεται στην
∆28/οικ.31354/2352/2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Α∆Α: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ), η οποία εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.5 του άρθρου 29 του Ν.4052/2012 (Α’ 41),
παρατείνεται έως τις 31/12/2017. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρµογής
της συνέχισης του Προγράµµατος καθορίζονται στην υπ’ αριθ.∆23/οικ.
20171/1040, Φ.Ε.Κ.1602Β/10-05-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Το Σχέδιο «Στέγαση και Επανένταξη του ∆ήµου Αιγιαλείας», όπως
αναλυτικά περιγράφεται στην Αίτηση Χρηµατοδότησης που υποβλήθηκε
στο ΕΙΕΑ∆, στοχεύει στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης
στέγης (σύµφωνα µε την τυπολογία ETHOS και όπως τεκµηριώνεται από
τους ατοµικούς φακέλους των ωφελούµενων -αίτηση, δικαιολογητικά, έκθεση κοινωνικής λειτουργού, κ.λπ.-) και την εξασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης για 12 άτοµα (8 νοικοκυριά).
Ο ∆ήµος Αιγιαλείας (∆ικαιούχος) δίνει έµφαση στον άµεσο και ουσιαστικό χαρακτήρα των δράσεων του Σχεδίου τόσο σχετικά µε την εξασφάλιση στέγης όσο και σε σχέση µε την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά
εργασίας. Στο στόχο αυτό συµβάλει το γεγονός ότι οι εξατοµικευµένες ανάγκες των ωφελούµενων είναι ήδη γνωστές στην κοινωνική υπηρεσία του
∆ήµου Αιγιαλείας. Η επιχειρησιακή και τεχνική ικανότητα αλλά και η εµπειρία του ∆ικαιούχου, εγγυάται την αποτελεσµατική υλοποίηση του Σχεδίου.
Η αίτηση του ∆ήµου Αιγιαλείας, κατόπιν αξιολόγησης, έγινε δεκτή
µε αποτέλεσµα την ένταξή του στον πίνακα των τελικών δικαιούχων µε
προϋπολογισµό 81.127,00 €. Για τη συνέχιση του προγράµµατος, απαιτείται η έγκριση και υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού
και του τελικού δικαιούχου και φορέα διαχείρισης (του ∆ήµου Αιγιαλείας). Η σύµβαση καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για την υλοποίηση του Σχεδίου µε τίτλο «Στέγαση και Επανένταξη του ∆ήµου Αιγιαλείας» που αφορά στη συνέχιση του προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη» µέχρι 31/12/2017.
Σκοπός του Σχεδίου είναι η συνέχιση των παροχών στέγασης και εργασίας στους ωφελούµενους που ήδη συµµετείχαν, έτσι ώστε να συνεχιστεί
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η προσπάθεια αυτονόµησης και την κοινωνικής τους ενσωµάτωσης, αλλά
και η ένταξη στο πρόγραµµα νέων ωφελουµένων που έχουν καταγραφεί ως
άστεγοι.
Ειδικοί Στόχοι του Σχεδίου αποτελούν:
Ε.Σ. 1: Η άµεση µετάβαση σε αυτόνοµες µορφές διαβίωσης µέσω
της ενοικίασης στέγης/επιδιόρθωσης ιδιόκτητης κατοικίας και κοινωνικής
φροντίδας.
Ε.Σ. 2: Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό µέσω της ένταξης στην αγορά εργασίας σε ποσοστό 40% κατ’ ελάχιστον του συνόλου των ενηλίκων
ατόµων.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούµαστε
Την έγκριση και υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού
και του ∆ήµου Αιγιαλείας για τη συνέχιση του Προγράµµατος «Στέγαση
και Επανένταξη του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Την αποδοχή των όρων της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης.
Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου ή του νόµιµου εκπροσώπου του
σε περίπτωση απουσίας του για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου
για την συνέχιση του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και έλαβε υπόψη του την ανάγκη έγκρισης και υπογραφής της Προγραµµατικής Σύµβασης του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη» (Κωδικός Σχεδίου
Λ-14) µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας & Ανθρώπινου ∆υναµικού και του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε στόχο την αντιµετώπιση
του προβλήµατος της έλλειψης στέγης και την εξασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης για δώδεκα άτοµα (οκτώ νοικοκυριά), το γεγονός ότι η υποβληθείσα αίτηση του ∆ήµου Αιγιαλείας στο
Ε.Ι.Ε.Α.∆., κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, έγινε δεκτή µε αποτέλεσµα
την ένταξή του στον πίνακα των τελικών δικαιούχων µε προϋπολογισµό
81.127,00 €, την υπ’ αριθ.πρωτ.∆28/οικ.31354/2352/15.09.2014 Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας,
καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 29 του Ν.4052/
2012 (Φ.Ε.Κ.41/τ.Α/01.03.2012) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατο-
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πιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης
µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του
δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις», του άρθρου 71 του N.4445/2016, (Φ.Ε.Κ.236/τ.Α/19.12.2016)
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις
για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/
2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις», της υπ’ αριθ.∆23/οικ.20171/1040
Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Οικονοµίας και ΑνάπτυξηςΕργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ.
1602/τ.Β/10.05.2017) «Καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρµογής της συνέχισης του προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη»
και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος καταψηφίζει το θέµα,
εποµένως µε είκοσι µία (21) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
1)Την έγκριση και υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού και του ∆ήµου Αιγιαλείας, ως το συνηµµένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, για τη συνέχιση του
Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη του ∆ήµου Αιγιαλείας».
2)Την αποδοχή των όρων της κατωτέρω Προγραµµατικής Σύµβασης.
3)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου ή του νόµιµου εκπροσώπου του σε περίπτωση απουσίας του,
για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την συνέχιση του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 356/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Αθήνα σήµερα, ……….....……………….……. 2017, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:
1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 29 και εκπροσωπείται στην παρούσα από την
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κυρία Θεανώ Φωτίου,
2. Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.∆.), το οποίο
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κ. Παλαµά αρ. 6-8 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον
Πρόεδρο και Γενικό ∆ιευθυντή κ. Θανάση Ζαχαρόπουλο, καλούµενο εφεξής «Αρχή
∆ιαχείρισης»,
3. Ο ∆ήµος Αιγιαλείας που εδρεύει στην ………., οδός ................, αριθµός ...., και
εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την …………………… καλούµενος εφεξής «Τελικός
∆ικαιούχος» και
4. Ο ∆ήµος Αιγιαλείας που εδρεύει στην …………., οδός ................, αριθµός ...., και
εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την
……………………….., καλούµενο εφεξής
«Φορέας ∆ιαχείρισης»
έχοντας υπόψη:
1.

Την από 15.05.2017 Προγραµµατική Σύµβαση η οποία συνήφθη µεταξύ του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του
Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας & Ανθρώπινου ∆υναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.∆.) για το
Πρόγραµµα «Στέγαση και Επανένταξη»,

2.

Την υπ’ αριθ. 86/2017 Πράξη του Ζ΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

3.

Το άρθρο 71 του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές
διατάξεις του Ν.4387/2016 (Α΄85) και άλλες διατάξεις»,

4.

Την µε αρ. πρωτ. 31168/15/03/2017 (Α∆Α:ΩΗΒΨ465ΧΙ8-ΩΗΖ) Υπουργική Απόφαση
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε την οποία εντάσσεται το έργο
στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2017 (ΣΑΕ 093).

5.

Την υπ. αριθ. ∆23/οικ.20171/1040 Κοινή Υπουργική Απόφαση,
ΦΕΚ1602/Β΄/10.5.2017 «Καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων
εφαρµογής της συνέχισης του προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη»,

6.

Την υπ’ αριθ. ∆23/οικ. 25930/2011, ΦΕΚ 1652/Β΄, 09.05.2016, «Σύναψη
Προγραµµατικών Συµβάσεων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,

7.

Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄81) άρθρο 17 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,

8.

Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας µε υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαφάνεια” και άλλες
διατάξεις»,
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Την υπ’ αριθ. Υ28/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168 Α΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου»,

10. Την υπ’ αριθ. 3535/∆9.1215 (Β’212/2017) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση
της υπ’ αριθ. οικ. 49223/∆9.13322/4.11.2015 (Β΄2423/11.11.2015) Υπουργικής
Απόφασης «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό
Γραµµατέα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταµένους
Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων του Υπουργείου και στους
προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων και των Τµηµάτων του Σ.ΕΠ.Ε.», όπως ισχύει»,
11. Την από 18.11.2011 (Πρακτικό 1ο) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
ΕΙΕΑ∆ περί παροχής εξουσιοδοτήσεων στον Πρόεδρο – Γενικό ∆ιευθυντή του
ΕΙΕΑ∆ (Α∆Α Β49ΗΟΞ7Φ-ΨΙΠ),
12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 53423/∆9.14356/24.11.2015 Απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί
τροποποίησης της υπ’ αριθ. 42178/∆9.8794/2014 Απόφασης Συγκρότησης του
∆.Σ. του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.∆.)
και ορισµού του Γενικού ∆ιευθυντή του Ε.Ι.Ε.Α.∆. ως Προέδρου του ∆.Σ. (ΦΕΚ
ΥΟ∆∆865/27.11.2015),
13. Την υπ’ αριθ. 50506/∆9.13595/11.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί διορισµού Γενικού
∆ιευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου ∆υναµικού
(Ε.Ι.Ε.Α.∆.) (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 812/13.11.2015),
14. Την µε αρ. πρωτ. 2107/12.06.2017 Αίτηση Χρηµατοδότησης του Φορέα µε
την επωνυµία ……………………………….,
συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: Προοίµιο

Η παρούσα σύµβαση συνοµολογείται στο πλαίσιο συνέχισης του Προγράµµατος
«Στέγαση και Επανένταξη» κατά το έτος 2017 και απευθύνεται σε όσους Φορείς
υλοποίησαν και τους δύο πυλώνες ενεργειών µέχρι 31.12.2016 και έχουν λάβει
τουλάχιστον τη β΄ δόση, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ∆23/οικ.20171/1040 Κοινή
Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ1602/Β΄/10.5.2017 «Καθορισµός των όρων και των
προϋποθέσεων εφαρµογής της συνέχισης του προγράµµατος Στέγαση και
Επανένταξη».
ΑΡΘΡΟ 2: Αντικείµενο της Σύµβασης
Η παρούσα σύµβαση καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών
για την υλοποίηση του Σχεδίου µε τίτλο «………………………» που αφορά στη συνέχιση
του προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη» µέχρι 31/12/2017.
Σκοπός του Σχεδίου είναι η συνέχιση των παροχών στέγασης και εργασίας στους
ωφελούµενους που ήδη συµµετείχαν, έτσι ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτονόµησης
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και την κοινωνικής τους ενσωµάτωσης, αλλά και η ένταξη στο πρόγραµµα νέων
ωφελουµένων που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι.
Ειδικοί Στόχοι του Σχεδίου αποτελούν:
Ε.Σ. 1: Η άµεση µετάβαση σε αυτόνοµες µορφές διαβίωσης µέσω της ενοικίασης στέγης
/επιδιόρθωσης ιδιόκτητης κατοικίας και κοινωνικής φροντίδας
Ε.Σ. 2: Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό µέσω της ένταξης στην αγορά εργασίας σε
ποσοστό 40% κατ’ ελάχιστον του συνόλου των ενηλίκων ατόµων.
ΑΡΘΡΟ 3: Ισχύς - ∆ιάρκεια
Η σύµβαση ισχύει από 01/04/2017 και λήγει, όσον αφορά στις παρεχόµενες υπηρεσίες προς
τους ∆ικαιούχους, στις 31/12/2017.
ΑΡΘΡΟ 4: Πόροι - Χρηµατοδότηση
Οι πόροι για τη χρηµατοδότηση του Σχεδίου προέρχονται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων 2017, σύµφωνα µε την ΥΑ Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
µε αρ. πρωτ. 31168/15/03/2017 (Α∆Α:ΩΗΒΨ465ΧΙ8-ΩΗΖ), ΣΑΕ 093.
1. Το συνολικό κόστος του Σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των …………………….………
……………………………………….…………………..….. (81.127,00€).
2. Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να αποδεικνύονται µε εξοφληµένα τιµολόγια και εκτελεσµένες
τραπεζικές εντολές.
3. Η Αρχή ∆ιαχείρισης αναλαµβάνει την υποχρέωση να χρηµατοδοτήσει το εγκεκριµένο
Σχέδιο.
4. Οι µη επιλέξιµες δαπάνες δεν καλύπτονται από τη χρηµατοδότηση.

ΑΡΘΡΟ 5: Πληρωµές
Οι πληρωµές από την Αρχή ∆ιαχείρισης προς τους δικαιούχους πραγµατοποιούνται σε
τέσσερις (4) δόσεις, σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. ∆23/οικ.20171/1040 Κοινή Υπουργική
Απόφαση, ΦΕΚ1602/Β΄/10.5.2017 «Καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων
εφαρµογής της συνέχισης του προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη».

Η πληρωµή των δαπανών, από την Αρχή ∆ιαχείρισης, γίνεται στον τραπεζικό
λογαριασµό του Τελικού ∆ικαιούχου.
Στα σχέδια όπου υπάρχει Φορέας ∆ιαχείρισης, η πληρωµή γίνεται στον τραπεζικό
λογαριασµό του ∆ιαχειριστή Φορέα.
Για την εκταµίευση κάθε δόσης ο Τελικός ∆ικαιούχος/∆ιαχειριστής Φορέας πρέπει να
υποβάλει στην Αρχή ∆ιαχείρισης:
Τιµολόγιο Επιχορήγησης, Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα, Πιστοποιητικό µη
λύσης και Πιστοποιητικό µη πτώχευσης.
α)

10

Η πρώτη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της χρηµατοδότησης για την
υλοποίηση του Σχεδίου καταβάλλεται µετά την υποβολή Βεβαίωσης Έναρξης
Υλοποίησης από τον Τελικό ∆ικαιούχο/∆ιαχειριστή Φορέα, η οποία συνοδεύεται από

Α∆Α:735ΤΩ6Χ-Ψ79
τελικό κατάλογο ωφελουµένων και από αιτιολογηµένη έκθεση της υπεύθυνης
Κοινωνικής Λειτουργού του σχεδίου, που αφορά στο σύνολο των ωφελουµένων.
Τα ανωτέρω κατατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
β) Η δεύτερη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της χρηµατοδότησης καταβάλλεται
µε την πιστοποίηση από την Αρχή ∆ιαχείρισης της υλοποίησης του 30% του φυσικού
αντικειµένου σε κάθε πυλώνα ενεργειών.
Για την τεκµηρίωσή της απαιτείται η υποβολή συγκεντρωτικού και ατοµικού πίνακα
δαπανών ανά ωφελούµενο, υποδείγµατα των οποίων θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του
ΕΙΕΑ∆, καθώς και η υποβολή έκθεσης από τον Τελικό ∆ικαιούχο στην οποία περιγράφεται
επαρκώς η όλη πορεία υλοποίησης του Σχεδίου
γ) Η τρίτη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της χρηµατοδότησης καταβάλλεται µε
την πιστοποίηση από την Αρχή ∆ιαχείρισης της υλοποίησης του 60% του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου σε κάθε πυλώνα ενεργειών.
Για την τεκµηρίωσή της απαιτείται η υποβολή συγκεντρωτικού και ατοµικού πίνακα
δαπανών ανά ωφελούµενο και η υποβολή έκθεσης από τον Τελικό ∆ικαιούχο στην οποία
περιγράφεται επαρκώς η όλη πορεία υλοποίησης του Σχεδίου.
δ) Η τελευταία δόση ύψους 10% του συνολικού ποσού της χρηµατοδότησης αφορά στην
πληρωµή του υπολοίπου της χρηµατοδότησης και καταβάλλεται µε την πιστοποίηση από
την Αρχή ∆ιαχείρισης της υλοποίησης του 100% του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου (σύνολο δαπανών συνοδευόµενων από τα παραστατικά εξόφλησης) και
µετά από αίτηµα τελικής πληρωµής από τον Τελικό ∆ικαιούχο.
Για την αποπληρωµή απαιτείται υποβολή της Απολογιστικής Έκθεσης του Σχεδίου του
Τελικού ∆ικαιούχου, συνοδευόµενης από τον φάκελο δαπανών και των παραστατικών
εξόφλησής τους, καταχωρηµένων στους ατοµικούς και συγκεντρωτικούς πίνακες ανά
ωφελούµενο, για τον έλεγχο από τη Αρχή ∆ιαχείρισης και την εκκαθάριση του σχεδίου.
Για την καταβολή της β΄ γ΄ δ΄ δόσης και της αποπληρωµής απαιτούνται τα ακόλουθα
παραστατικά και δικαιολογητικά:
Στέγαση
1. Μισθωτήριο συµβόλαιο.
2. Αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης ακίνητης
περιουσίας.
3. Σε περίπτωση παράτασης µισθωτηρίου απαιτείται µόνο το αντίγραφο υποβληθείσας
δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
4. Εκτελεσµένη τραπεζική εντολή πληρωµής στο λογαριασµό του ιδιοκτήτη µε το ποσό
του ενοικίου για τον/τους αντίστοιχο/ους µήνα/ες και µε αναφορά στο όνοµα του
ωφελούµενου.
Σε περίπτωση επιδιόρθωσης κατοικίας απαιτούνται εξοφληµένα τιµολόγια µε περιγραφή
των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν και εκτελεσµένες τραπεζικές εντολές πληρωµής.
Επανένταξη
1. Συµφωνητικό συνεργασίας µεταξύ Φορέα και Εργοδότη.
2. Σύµβαση Εργασίας ωφελούµενου.
3. Αναγγελία Σύµβασης Εργασίας στον ΟΑΕ∆.
4. Εκτελεσµένη τραπεζική εντολή πληρωµής από τον ∆ικαιούχο/∆ιαχειριστή Φορέα στο
λογαριασµό του εργοδότη µε το ποσό του µισθολογικού κόστους (καθαρή αµοιβή και
ασφαλιστικές εισφορές εργαζόµενου και εργοδότη) για τον αντίστοιχο µήνα, µε
αναφορά στο όνοµα του ωφελούµενου.
5. Τιµολόγιο επιχορήγησης του εργοδότη µε το πιο πάνω ποσό αναλυτικά (καθαρή
αµοιβή και ασφαλιστικές εισφορές εργαζόµενου και εργοδότη).
6. Εκτελεσµένη τραπεζική εντολή πληρωµής από τον εργοδότη στο λογαριασµό του
ωφελούµενου µε το καθαρό ποσό του µηνιαίου µισθού του.
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7. Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (ΑΠ∆),
ατοµική ΑΠ∆ (ή απόσπασµα ΑΠ∆) και εκτελεσµένη τραπεζική εντολή πληρωµής
από τον εργοδότη στο ΙΚΑ µε το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών.

ΑΡΘΡΟ 6: Υποχρεώσεις συµβαλλοµένων
Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι αναλαµβάνουν ο
καθένας τις ακόλουθες υποχρεώσεις και έχουν τα κατωτέρω αναφερόµενα δικαιώµατα:
1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΥΠΕΚΑΑ) αναλαµβάνει:
α) τη χρηµατοδότηση των ενεργειών υλοποίησης του προγράµµατος «Στέγαση και
Επανένταξη»,
β) την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Σχεδίου και τη συνεργασία µε την
Αρχή ∆ιαχείρισης σε περίπτωση που ανακύπτουν προβλήµατα κατά την υλοποίησή του,
γ) τη συµµετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράµµατος.
2. Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου ∆υναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.∆.) αναλαµβάνει:
α) την υποχρέωση ελέγχου πληρότητας των αιτήσεων χρηµατοδότησης,
β) τη διαχείριση και διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης του προγράµµατος «Στέγαση
και Επανένταξη»,
γ) τον έλεγχο των φακέλων πληρωµής µε όλα τα παραστατικά και δικαιολογητικά
δαπανών που υποβάλλονται από τους Τελικούς ∆ικαιούχους και την αντίστοιχη
πληρωµή των δόσεων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Προγραµµατικές Συµβάσεις
που έχουν υπογραφεί µε τους ∆ικαιούχους,
δ) τη συγκέντρωση των απαιτούµενων παραστατικών και τη σύνταξη εξαµηνιαίων
εκθέσεων µε απολογιστικά στοιχεία παρακολούθησης του έργου,
ε) τη σύνταξη πλήρους απολογιστικής έκθεσης των σχετικών χρηµατοδοτήσεων µε όλα τα
απαιτούµενα στοιχεία (οικονοµικά, διοικητικά κ.λπ.), την οποία καταθέτει µαζί µε τις
εξαµηνιαίες εκθέσεις στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου και στην Επιτροπή
Παρακολούθησης,
στ) την παροχή στοιχείων που θα ζητηθούν από το Υπουργείο σχετικά µε την υλοποίηση
του προγράµµατος.
3.

Ο/Η/Το …………………………………. ως Τελικός ∆ικαιούχος και ο/η/το ως
∆ιαχειριστής Φορέας …………………………………. αναλαµβάνει/ουν:
α) την υποβολή στην Αρχή ∆ιαχείρισης, εντός δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών
από την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη:
- Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 περί µη αλληλοεπικάλυψης των δράσεων
από άλλα ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράµµατα,
- Εγγυητικής Επιστολής ύψους 3% επί του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του
Σχεδίου,
β) τον ορισµό Επιστηµονικά Υπευθύνου και Οµάδας Έργου µε τις αρµοδιότητες που
περιγράφονται στην Αίτηση Χρηµατοδότησης.
Σε περίπτωση αποχώρησης του Επιστηµονικά Υπευθύνου ή και του Υπευθύνου για την
οικονοµική διαχείριση, υποβάλλεται ∆ήλωση από τον νόµιµο εκπρόσωπο του
∆ικαιούχου, συνοδευόµενη από το αντίστοιχο βιογραφικό σηµείωµα, όταν πρόκειται
για τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο, ενώ όταν πρόκειται για την αντικατάσταση του
Οικονοµικά Υπευθύνου υποβάλλεται η γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου
Υπευθύνου. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση της αντικατάστασης του Επιστηµονικά
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Υπευθύνου πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να αντικαθίσταται από άτοµο όµοιων
προσόντων µε τον δηλωθέντα στην Αίτηση Χρηµατοδότησης.
γ) την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου (εύρεση στέγης και εργασίας και
υποστήριξη των ωφελούµενων στην κοινωνική και εργασιακή τους επανένταξη)
τηρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύµβασης,
- τη συνυπογραφή των συµφωνητικών των ωφελούµενων και των συµφωνητικών µε
τους εργοδότες στα οποία περιλαµβάνονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δύο
µερών, καθώς και των νέων µισθωτηρίων των κατοικιών των ωφελούµενων,
- την τήρηση διοικητικού και οικονοµικού αρχείου για το Πρόγραµµα και χωριστής
λογιστικής µερίδας για το Σχέδιο για όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται µε αυτό. Η
µη τήρησή τους συνεπάγεται αδυναµία πιστοποίησης και ελέγχου των δαπανών και
άρα αδυναµία πληρωµής του Τελικού ∆ικαιούχου/∆ιαχειριστή Φορέα,
- τη συµπλήρωση συγκεντρωτικού και ατοµικού πίνακα δαπανών ανά ωφελούµενο µε
όλα τα στοιχεία δαπανών (xls),
- τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων που εγγυώνται το σεβασµό των
δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας των ωφελούµενων, καθώς και την προστασία των
προσωπικών τους δεδοµένων,
δ) την πληρωµή των δαπανών που προκύπτουν από την υλοποίηση του φυσικού
αντικειµένου, µε βάση τα παραστατικά που προβλέπονται στην παρούσα Σύµβαση,
τη σύνταξη των Εκθέσεων Υλοποίησης, υπογεγραµµένες από τον Επιστηµονικά
Υπεύθυνο του Σχεδίου, στις οποίες περιγράφεται η εξέλιξη της υλοποίησης του
φυσικού και οικονοµικού αντικείµενου, πριν την καταβολή κάθε δόσης
χρηµατοδότησης και την αποστολή των φακέλων πληρωµής των δόσεων και της
αποπληρωµής στην Αρχή ∆ιαχείρισης,
στ) την υποβολή, σε κάθε περίπτωση που ζητηθεί, πάσης φύσης έγγραφα και στοιχεία
που αφορούν στο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο και την επίβλεψη της τήρησης
ξεχωριστού αρχείου για το Πρόγραµµα,
ζ) την ενηµέρωση της Αρχής ∆ιαχείρισης για κάθε πρόβληµα που ανακύπτει κατά την
υλοποίηση του Προγράµµατος και συνεργασία για την επίλυσή του,
η) την προετοιµασία και επεξεργασία όλων των απαραίτητων στοιχείων για την οµαλή
διεξαγωγή του ελέγχου του Σχεδίου από την Αρχή ∆ιαχείρισης και όλες τις αρµόδιες
Αρχές,
θ) την υποβολή στην Αρχή ∆ιαχείρισης Απολογιστικής Έκθεσης του Σχεδίου
(υλοποιηθέντος φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου), υπογεγραµµένη από τον
Νόµιµο Εκπρόσωπο του Τελικού ∆ικαιούχου και τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο, σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, µετά την ολοκλήρωση υλοποίησης του Σχεδίου και
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών. Η έκθεση θα περιλαµβάνει αναλυτικά τα
αποτελέσµατα των ενεργειών που πραγµατοποιήθηκαν σε σχέση µε τους στόχους προσδοκώµενα αποτελέσµατα.
Η Αρχή ∆ιαχείρισης διατηρεί το δικαίωµα, εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών, να
απορρίψει την υποβληθείσα Απολογιστική Έκθεση µε αιτιολογηµένη απόφαση ή εντός
της ίδιας προθεσµίας να ζητήσει κάθε συµπληρωµατικό δικαιολογητικό ή πληροφορία.
Ο Τελικός ∆ικαιούχος διαθέτει προθεσµία δέκα (10) ηµερών για να υποβάλει τις
ζητούµενες συµπληρωµατικές πληροφορίες ή νέα Απολογιστική Έκθεση.
ι) Συµπλήρωση και υποβολή στην Αρχή ∆ιαχείρισης της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης
του Σχεδίου, η οποία αποστέλλεται από την Αρχή ∆ιαχείρισης µε την ολοκλήρωση
του ελέγχου του φακέλου αποπληρωµής.
4. Όλα τα προαναφερόµενα έγγραφα και παραστατικά υποβάλλονται στη ∆ιαχειριστική
Αρχή από τον Τελικό ∆ικαιούχο και στα Σχέδια που υπάρχει ∆ιαχειριστής
συνυπογράφονται και από τον ∆ιαχειριστή Φορέα, όπου απαιτείται.
ΑΡΘΡΟ 7: Εποπτεία - Έλεγχοι
1. Ο Τελικός ∆ικαιούχος αναλαµβάνει την υποχρέωση αποδοχής ελέγχων από εκπροσώπους
της Αρχής ∆ιαχείρισης και αρµόδιων Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής, παρέχοντας

13

Α∆Α:735ΤΩ6Χ-Ψ79
κάθε διευκόλυνση για την άσκηση του ελέγχου, επιτρέποντας την επικοινωνία µε τους
ωφελούµενους και την πρόσβασή τους σε πληροφορίες, χώρους και κτιριακές
εγκαταστάσεις υλοποίησης του Σχεδίου, εφόσον η εν λόγω πρόσβαση είναι αναγκαία για
τη διεξαγωγή των ελέγχων.
2. Ο Τελικός ∆ικαιούχος θέτει στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και της Αρχής
∆ιαχείρισης όλα τα πρωτότυπα έγγραφα.
4. Οι έλεγχοι είναι δυνατόν να διεξάγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του
Σχεδίου µέχρι την καταβολή της αποπληρωµής, καθώς και για χρονικό διάστηµα πέντε (5)
ετών από το κλείσιµο του προγράµµατος. Σε περίπτωση που η ∆ιαχειριστική Αρχή

διαπιστώσει παρεκκλίσεις από την εφαρµογή των όρων υλοποίησης του
Προγράµµατος έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ανάκτηση καταβληθέντων ποσών.
ΑΡΘΡΟ 8: Αναστολή Χρηµατοδότησης

Σε περίπτωση διαπίστωσης συστηµατικών παρατυπιών, µη τήρησης των όρων της
παρούσας Σύµβασης ή µη συµµόρφωσης στις υποδείξεις της Αρχής ∆ιαχείρισης που
αφορούν στην ορθή εφαρµογή του Σχεδίου σύµφωνα µε την Αίτηση
Χρηµατοδότησης και την παρούσα Συµφωνία, αναστέλλεται η χρηµατοδότηση
κατόπιν έγγραφης γνωµοδότησης της Αρχής ∆ιαχείρισης και Απόφασης της
Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 9: Ανάκτηση

1. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί στον Τελικό ∆ικαιούχο/∆ιαχειριστή Φορέα
ποσό που υπερβαίνει τις επιλέξιµες δαπάνες του Σχεδίου ή εφόσον δικαιολογείται
η ανάκτηση του ποσού κατά τους όρους του παρόντος συµφωνητικού, ο Φορέας
αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή µέσω της
Αρχής ∆ιαχείρισης το εν λόγω ποσό, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην υπ’ αρ. 2/4706/0041/25-1-2010 Κ.Υ.Α.
2. Να αποδώσει νοµίµως και εντόκως στην Αναθέτουσα Αρχή, µέσω της Αρχής
∆ιαχείρισης, οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό προκύψει από ενδεχόµενες
αντικανονικές ενέργειες σε σχέση µε τη διαχείριση του εγκεκριµένου Σχεδίου και
το οποίο ενδέχεται να καταλογισθεί σε βάρος του, υπό τους όρους και εντός της
προθεσµίας που αυτή καθορίζει.
3. Όλα τα αρχεία και έγγραφα σχετικά µε το Πρόγραµµα αποτελούν ιδιοκτησία του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το
οποίο µπορεί να τα επεξεργάζεται και να φέρει όλες τις εξουσίες σχετικά µε τη
διαχείριση και αξιοποίηση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 10: ∆ηµοσιότητα

1. Κάθε µορφή γνωστοποίησης ή δηµοσίευσης σχετική µε το Σχέδιο εκ µέρους του
Τελικού ∆ικαιούχου/∆ιαχειριστή Φορέα, πρέπει να αναφέρει ότι πρόκειται για
Σχέδιο που χρηµατοδοτείται από την Αναθέτουσα Αρχή.
2. Ο Τελικός ∆ικαιούχος /∆ιαχειριστής Φορέας εξουσιοδοτεί την Αναθέτουσα Αρχή
και την Αρχή ∆ιαχείρισης να δηµοσιεύουν, µε οποιαδήποτε µορφή και µε
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οποιοδήποτε µέσο, συµπεριλαµβανόµενου του διαδικτύου, πληροφοριακά
στοιχεία όπως:
- την ονοµασία του Τελικού ∆ικαιούχου/∆ιαχειριστή Φορέα
- τον τίτλο του Σχεδίου και
- το χορηγούµενο ποσό από την Αναθέτουσα Αρχή
ΑΡΘΡΟ 11: Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
Όλοι οι συµβαλλόµενοι λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να µην
αποκαλύπτονται κατά τρόπο µη εγκεκριµένο και νόµιµο πληροφορίες και δεδοµένα που
έχουν συλλεγεί από τον Τελικό ∆ικαιούχο/∆ιαχειριστή Φορέα και αφορούν στην οικονοµική
διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση του Σχεδίου.

ΑΡΘΡΟ 12: Τροποποίηση και συµπλήρωση
1. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Σύµβασης γίνεται µόνο εγγράφως
και υπογράφεται από τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των συµβαλλοµένων µερών.
2. Σε περίπτωση που η Αίτηση Τροποποίησης προέρχεται από τον Τελικό ∆ικαιούχο, αυτός
οφείλει να την απευθύνει προς την Αρχή ∆ιαχείρισης το αργότερο τρεις (3) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία λήξης του Σχεδίου, εκτός εάν πρόκειται για περιπτώσεις δεόντως
αιτιολογηµένες από τον ∆ικαιούχο και αποδεκτές από την Αρχή ∆ιαχείρισης.
ΑΡΘΡΟ 13: Λύση της Σύµβασης
1. Η παρούσα Σύµβαση λύεται µε την καταγγελία της από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν
γνωµοδότησης της Αρχής ∆ιαχείρισης, χωρίς να υποχρεούται σε καταβολή αποζηµίωσης,
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. όταν ο Τελικός ∆ικαιούχος δεν ανταποκρίνεται σε µία ουσιώδη υποχρέωση
που προβλέπεται στην παρούσα Συµφωνία,
β. σε περίπτωση µιας νοµικής, οικονοµικής, τεχνικής, οργανωτικής ή ελεγκτικής
µεταβολής στην κατάσταση του Τελικού ∆ικαιούχου, η οποία θα είναι σε
θέση να επηρεάσει ουσιαστικά την παρούσα Συµφωνία ή να θέσει υπό αίρεση
τη χρηµατοδότηση του Σχεδίου.
2. Σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες, ο Τελικός ∆ικαιούχος µπορεί να παραιτηθεί από
τη χρηµατοδότηση και να λύσει τη Συµφωνία ανά πάσα στιγµή, µέσω έγγραφης και
αιτιολογηµένης προειδοποίησης, µε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την υπογραφή
της παρούσας, χωρίς υποχρέωση οποιασδήποτε σχετικής αποζηµίωσης.
3. Εάν δεν υπάρχει αιτιολόγηση ή η Αρχή ∆ιαχείρισης απορρίψει την προβαλλόµενη
αιτιολόγηση, η λύση εκ µέρους του ∆ικαιούχου κρίνεται καταχρηστική και η
Αναθέτουσα Αρχή µέσω της Αρχής ∆ιαχείρισης µπορεί να απαιτήσει την επιστροφή, εν
µέρει ή εν όλω, των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί για το Σχέδιο, κατ’ αναλογία προς
τη βαρύτητα των καταλογιζόµενων παραπτωµάτων και αφού δοθεί στον Τελικό
∆ικαιούχο η δυνατότητα να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 14: Λήξη της Σύµβασης
Η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί και έχει λήξει µε τη περάτωση των υποχρεώσεων
των συµβαλλοµένων της παρούσας Συµφωνίας.
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Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία του προγράµµατος, όπως π.χ. πρωτότυπα
τιµολόγια κ.λ.π., κατάλληλα σφραγισµένα µε τη σφραγίδα του προγράµµατος, τηρούνται σε
ειδικό φάκελο για χρονικό διάστηµα πέντε (5) χρόνων από την λήξη του προγράµµατος και
τίθενται στη διάθεση της ∆ιαχειριστικής Αρχής ή άλλων αρµοδίων ελεγκτικών οργάνων που
προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 15: Απαγόρευση υποκατάστασης
Ο Τελικός ∆ικαιούχος και ο ∆ιαχειριστής Φορέας δεν επιτρέπεται να υποκατασταθούν από
άλλον ή να µεταβιβάσουν τα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις τους ή µέρος αυτών που απορρέουν
από την παρούσα Σύµβαση σε οποιονδήποτε τρίτο.

ΑΡΘΡΟ 16: Επίλυση διαφορών
Τα δικαστήρια των Αθηνών είναι τα µόνα αρµόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει
σχετικά µε την παρούσα Σύµβαση.

Όλοι οι όροι της παρούσας Σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε
έκαστος από ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Α. Για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΥΠ.Ε.ΚΑ.Α.)
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ + ΣΦΡΑΓΙ∆Α)
Β. Για το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.∆.)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ + ΣΦΡΑΓΙ∆Α)
Γ. Για τον Τελικό ∆ικαιούχο
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ + ΣΦΡΑΓΙ∆Α)
∆. Για τον Φορέα ∆ιαχείρισης
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ + ΣΦΡΑΓΙ∆Α)
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