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Την Τετάρτη 9/12/2020 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο

του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος

Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1939/9-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, η οποία πραγματοποιήθηκε
μέσω Τηλεδιάσκεψης, λόγω αποφυγής της διάδοσης του ιού Covid -19, σύμφωνα με την
KYA 429/12-3-2020 (ΦΕΚ 850/13-3-2020 τ. Β΄).
Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών,
ανταποκρίθηκαν δώδεκα (12) τακτικά μέλη, όπως φαίνεται παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αθανάσιος Κούτρας
Κατερίνα Γκούμα
Ιωάννης Κρασσάς
Σταματία Ζούλια
Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη
Αλέξανδρος Μελισσάρης
Γεωργία Γεωργακοπούλου - Ζωγράφου
Νίκος Λινοξυλάκης
Έλενα – Νατάσα Καΐτσα
Μιχάλης Πανούσης
Βαρβάρα Κοσμάτου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μιχάλης Χατζής
2. Νίκος Στάππας
3. Ιωάννης Μελέας

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για
την τήρηση των πρακτικών αυτής.
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παπάγου-

Χολαργού και του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος
(Δ.Ο.Π.Α.Π.) για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης
ΑΤ11 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης
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Ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ κος Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, εισηγούμενος το θέμα αναφέρει
τα κάτωθι:
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14578/24.07.2020 Πρόσκληση (ΑΤ11) του Υπουργείου Εσωτερικών,
οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας “Ποιότητα ζωής και εύρυθμη
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών”, με τίτλο “Δράσεις για
υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)”.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης και σύμφωνα με την υπ’ αριθ.322/24.11.2020
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Παπάγου Χολαργού προτίθεται να υποβάλει
πρόταση για την “Εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και υλοποίηση
έργων αποκατάστασης κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού”. H προτεινόμενη πράξη
θα περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:
•
Υποέργο 1ο : Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Παπάγου-Χολαργού
•

Υποέργο 2ο : Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στον 1ο Παιδικό Σταθμό Χολαργού

•

Υποέργο 3ο : Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ)

Παπάγου
•

Υποέργο οριζόντιας δράσης με τίτλο: Δράσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης-

ευαισθητοποίησης
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 δε δύναται να υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης
παράλληλα, τόσο από το Δήμο όσο και από Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου. Ο Δήμος είναι ο
συντονιστής στην χωρική ενότητά του ως προς τις ανάγκες και προτεραιότητες αυτής και
για το λόγο αυτό, στην αίτηση του Δήμου δύναται να περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις των
νομικών του προσώπων, όπως το ΕΑΚ Παπάγου που ανήκει στην ιδιοκτησία του Ν.Π.Δ.Δ.
Δ.Ο.Π.Α.Π. Επιπλέον, προϋπόθεση συμμετοχής στην ανωτέρω πρόσκληση είναι η ύπαρξη
διοικητικής, οργανωτικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι:
α. η αθλητική εγκατάσταση ΕΑΚ Παπάγου προτείνεται από τον Δήμο -Παπάγου Χολαργού
στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ως
κρίσιμη υποδομή για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης της στατικής του επάρκειας
β. ιδιοκτήτης της αθλητικής εγκατάστασης είναι το Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π.,
γ. για κάθε Δήμο είναι δυνατή η υποβολή μιας αίτησης χρηματοδότησης,
δ. ο Δήμος διαθέτει τη διοικητική, οργανωτική και επιχειρησιακή ικανότητα για την
υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και διαχείριση έργων,
ε. την υπ’ αριθ. 322/24.11.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
στ. την από 26.11.2020 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Παπάγου-Χολαργού,
ζ. την υπ’ αριθ. 328/2.12.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της ανωτέρω
εισήγησης,
η. τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4735/2020 (Α΄197) το οποίο αντικατέστησε
το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ
Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π. για την υλοποίηση του 3ου Υποέργου “Υλοποίηση έργων
αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου” της πρότασης
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χρηματοδότησης με τίτλο: Εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και υλοποίηση
έργων αποκατάστασης κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
με κωδικό ΑΤ11 του άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των
πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ».
Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε:
1. Την έγκριση του εργαλείου της προγραμματικής σύμβασης, στο πλαίσιο της συνεργασίας
μεταξύ Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού &
Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού», για την υλοποίηση του 3ου Υποέργου “Υλοποίηση
έργων αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου” της πρότασης
χρηματοδότησης με τίτλο: Εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και υλοποίηση
έργων αποκατάστασης κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
με κωδικό ΑΤ11 του άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των
πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ», ως μοναδικό νόμιμο μέσο για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.
2. Την έγκριση του σχεδίου της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Παπάγου - Χολαργού και του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού
& Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού», το οποίο έχει ως εξής:
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Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει με την οποία αναλαμβάνεται η άσκηση
της αρμοδιότητας Δικαιούχου για λογαριασμό Κυρίου Έργου

Ημερομηνία: ….12.2020
Αρ.Πρωτ: … … …

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
Μεταξύ
«Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος
Παπάγου – Χολαργού» Ν.Π.Δ.Δ.
και
«Δήμου Παπάγου - Χολαργού»
για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11
του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
για την υλοποίηση του Υποέργου 3 «Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό
Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου»
της Πράξης «Εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και υλοποίηση έργων
αποκατάστασης κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού»

Χολαργός, Δεκέμβριος 2020
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:
«Εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και υλοποίηση έργων
αποκατάστασης κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού» - Υποέργο 3 «Υλοποίηση
έργων αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου» - στο πλαίσιο
της πρόσκλησης ΑΤ11 του χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου
Εσωτερικών “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”
Στον Χολαργό, σήμερα την …..12.2020, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
1. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος
Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π), που εδρεύει στου Παπάγου, επί της οδού
Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο
Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Αυγουρόπουλο και ο οποίος θα αποκαλείται
στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»
2. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό επί της οδού
Περικλέους 55, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ηλία
Αποστολόπουλο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν
συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το
άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4735/2020 (Α΄197) το οποίο
αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ Α’ 147).
4. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και
την την αριθ. 14578/24.07.2020 Πρόσκληση (ΑΤ11) για την υποβολή προτάσεων
χρηματοδότησης στον άξονα προτεραιότητας “Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία
των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών”, με τίτλο “Δράσεις για υποδομές που
χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)”.
5. Την Απόφαση υπ’ αριθ. 322/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου
– Χολαργού για την υποβολή της σχετικής πρότασης.
6. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος
“Αντώνης Τρίτσης” δεν δύναται να υποβληθούν παράλληλα αιτήματα χρηματοδότησης
τόσο από το Δήμο όσο και από νομικό πρόσωπο του Δήμου.
7. Την από 26.11.2020 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Παπάγου-Χολαργού, σύμφωνα με την οποία η αθλητική εγκατάσταση ΕΑΚ Παπάγου
αποτελεί κρίσιμη υποδομή και προτείνεται για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης
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της στατικής του επάρκειας καθώς επίσης και την υπ’ αριθ. 328/2.12.2020 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της ανωτέρω εισήγησης.
8. Το γεγονός ότι ιδιοκτήτης της αθλητικής εγκατάστασης είναι το Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π.
9. Την Απόφαση υπ’ αριθ. …/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου –
Χολαργού για την Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Παπάγου-Χολαργού και του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού &
Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο
της πρόσκλησης ΑΤ11 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Ορισμός εκπροσώπων
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ.
Ηλία Αποστολόπουλου για την υπογραφή της.
10. Το Άρθρο 50 Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) σχετικά με τη Διοικητική και
Επιχειρησιακή Ικανότητα Δικαιούχων
11. Το γεγονός ότι Δήμος Παπάγου-Χολαργού διαθέτει την διοικητική, οργανωτική και
επιχειρησιακή ικανότητα για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και διαχείριση
έργων,
12. Την υπ’ αριθ. ………………… Απόφαση Ένταξης της πράξης «Εκπόνηση
προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και υλοποίηση έργων αποκατάστασης
κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού»
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Φορέας Υλοποίησης, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Εκπόνηση
προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και υλοποίηση έργων αποκατάστασης κτιρίων
Δήμου Παπάγου-Χολαργού» και συγκεκριμένα το Υποέργο 3 «Υλοποίηση έργων
αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου» στο πλαίσιο της
πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ11, η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το
Έργο».
Αναλυτικότερα, το Έργο αφορά Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό
Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου, περιλαμβάνει εργασίες στατικής ενίσχυσης για την επίτευξη της
ακαμψίας του, και αναφέρεται στην υλοποίηση εργασιών που έχουν προβλεφθεί σε ήδη
υπάρχουσα Μελέτη Αποτίμησης-Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) για το εν λόγω
κτίριο, ως ακολούθως:
Το ΕΑΚ Παπάγου χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 και έχει εμβαδόν 1.272,70
τ.μ. Πρόκειται για μεικτή μεταλλική κατασκευή με ξύλινη στέγη και αποδυτήρια από
σκυρόδεμα. Κατά τη δεκαετία του 1990, πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο αυθαίρετες
επεμβάσεις ενίσχυσης οι οποίες δεν ήταν αποτέλεσμα τεκμηριωμένης μελέτης στατικής
ενίσχυσης. Ημερησίως το ΕΑΚ Παπάγου φιλοξενεί εκατόν τριάντα (130) αθλούμενους με
τους συνοδούς τους και τριάντα (30) προπονητές, με τον αριθμό των επισκεπτών να
αυξάνει σημαντικά κατά τη διεξαγωγή αγώνων. Η υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο
ΕΑΚ Παπάγου θα περιλαμβάνει εργασίες στατικής ενίσχυσης για την επίτευξη της
ακαμψίας του κτιρίου.
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Το παραπάνω Έργο κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη της ακαμψίας του κτιρίου,
ούτως ώστε αθλούμενοι, προπονητές, εργαζόμενοι και επισκέπτες να χρησιμοποιούν με
ασφάλεια τους χώρους του.
Δεδομένου ότι:
• Ο Κύριος του Έργου, δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της
διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίησ η
Έργου,
• Ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και
οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για
την υλοποίηση του εν λόγω έργου,
τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και
τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της
αρμοδιότητας υλοποίησης του υποέργου «Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου» («το Έργο»), στο πλαίσιο της πράξης
«Εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και υλοποίηση έργων
αποκατάστασης κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού», για λογαριασμό του Κυρίου
του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας
σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του
Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως Δικαιούχος του Έργου
έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. του Υπουργείου Εσωτερικών
(Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΥΠ.ΕΣ.) και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά) 1:
1. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
2. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του ΥΠΕΣ
3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη
νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
5. Υπογραφή
των
σχετικών
συμβάσεων
με
αναδόχους,
οι
οποίες
συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, δεδομένου του ότι οι υπηρεσίες
τιμολογούνται σε αυτόν.
6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
7. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του
προϋπολογισμού του Έργου.
1

Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου
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8. Παραλαβή του Έργου στο σύνολο.
9. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι
δικαιώματα:

φορείς

αναλαμβάνουν

τις

παρακάτω

υποχρεώσεις

και

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
•

Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα
απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη
συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

•

Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που
έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του
Τεχνικού Δελτίου Πράξης, Τεχνικού Δελτίου Υποέργου και όπου αλλού
απαιτείται.

•

Να προβαίνει στην υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο από κοινού με
αυτόν και τον Δικαιούχο – Φορέα Υλοποίησης.

•

Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης καθώς και τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 5 της
παρούσας.

•

Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του
αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του.

•

Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και
την προβολή του Έργου.

•

Να ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης σε ό,τι αυτή ζητήσει.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
•

Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου

•

Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και
ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του
Έργου.

•

Να κοινοποιεί ανελλιπώς στον Κύριο του Έργου & Φορέα Λειτουργίας τις
αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. του
χρηματοδοτικού προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” (Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.)

•

Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης και τον αναπληρωτή του, καθώς και τον γραμματέα της επιτροπής
με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

•

Να ενημερώνει την επιτροπή Παρακολούθησης σε ό,τι αυτή ζητήσει.
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•

Να προβαίνει στην υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο από κοινού με
αυτόν και τον Κύριο του Έργου.

•

Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου
Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.Ε.
ΥΠ.ΕΣ.).

•

Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης
πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα του χρηματοδοτικού προγράμματος
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

•

Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.

•

Να διενεργεί τους διαγωνισμούς (με τις κατάλληλες για τον σκοπό επιτροπές),
την αξιολόγηση των προσφορών και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις,
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.

•

Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει
βάσει των σχετικών συμβάσεων.

•

Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου τις οποίες αποστέλλει στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.)

•

Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου

•

Να ορίσει στελέχη τα οποία θα προβούν στην παραλαβή του έργου.

•

Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε
συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 215.202,90 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
και αφορά το υποέργο «Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό
Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου».
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.), εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα
χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων,
που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του
Έργου.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και
λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από
το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο
παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το
Χολαργό.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από 2 :
• έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου με τους αναπληρωτές τους, ένα ς εκ
των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής
• έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και
• έναν (1) γραμματέα από τον & Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του.
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πρά ξης στο
πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του ΥΠ.Ε.Σ, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα
μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δύναται να αντικαθίστανται μετά από
απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου εκάστου συμβαλλόμενου και ε νημέρωση των
λοιπών συμβαλλόμενων μερών.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η
διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα
αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας
για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της
απόφασης
ένταξης πράξης,
η
πέραν
του
εξαμήνου
παράταση
του
χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και
τον τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα
μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά
και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα
από τα μέλη της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί
από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την
«Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών
θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα
ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν
είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα
οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που
προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος
2

Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών
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της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις
συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία
είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού
υπογραφούν.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα
μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένε ς, λαμβάνονται δε κατά
πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους
φορείς.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής
πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το
δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία
του.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των
καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο
από κοινού με τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου
έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της
μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκ τέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα
αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 10
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική
σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση
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αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση
των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή
αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από
αυτή την προγραμματική σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη,
σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται και μονογράφεται
σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα
υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. (Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

3.

Για τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού

Για το Δ.Ο.Π.Α.Π.

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Αποστολόπουλος

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

τον ορισμό:
α) του κου Αθανάσιου Αυγουρόπουλου, Προέδρου ΔΟΠΑΠ, ως Πρόεδρο της κοινής
επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης, με αναπληρωτή τον κο Αθανάσιο
Κούτρα, Αντιπρόεδρο ΔΟΠΑΠ, και
β) του κου Στυλιανού Οικονόμου ως μέλος της επιτροπής, με αναπληρωτή τον κο
Χρήστο Γιωτόπουλο.

4. την εξουσιοδότηση του Προέδρου κ. Αθανάσιου Αυγουρόπουλου, ως νόμιμου
εκπροσώπου του ΔΟΠΑΠ, για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης,
εφόσον εγκριθεί η εν λόγω χρηματοδότηση.
Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει :
1. Το εργαλείο της προγραμματικής σύμβασης, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ
Δήμου

και

Ν.Π.Δ.Δ

«Δημοτικός

Οργανισμός

Πολιτισμού,

Αθλητισμού

&

Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού», για την υλοποίηση του 3ου Υποέργου
“Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου”
της πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: Εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού
ελέγχου και υλοποίηση έργων αποκατάστασης κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού,
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ11 του άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα
ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του
χρηματοδοτικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ως μοναδικό νόμιμο μέσο
για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.

ΑΔΑ: Ω6ΑΓΟΛΥΡ-0Λ9
2. Το σχέδιο της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παπάγου Χολαργού και του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού &
Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού».
3. Τον ορισμό:
α) του κου Αθανάσιου Αυγουρόπουλου, Προέδρου ΔΟΠΑΠ, ως Πρόεδρο της
κοινής επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης, με αναπληρωτή τον κο
Αθανάσιο Κούτρα, Αντιπρόεδρο ΔΟΠΑΠ, και
β) του κου Στυλιανού Οικονόμου, ως μέλος της επιτροπής, με αναπληρωτή τον κο
Χρήστο Γιωτόπουλο.
4. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου κ. Αθανάσιου Αυγουρόπουλου, ως νόμιμου
εκπροσώπου του ΔΟΠΑΠ, για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης,
εφόσον εγκριθεί η εν λόγω χρηματοδότηση.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 67/2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Τα Μέλη
Αθανάσιος Κούτρας
Κατερίνα Γκούμα
Ιωάννης Κρασσάς
Σταματία Ζούλια
Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη
Αλέξανδρος Μελισσάρης
Γεωργία Γεωργακοπούλου – Ζωγράφου
Νίκος Λινοξυλάκης
Έλενα – Νατάσα Καΐτσα
Μιχάλης Πανούσης
Βαρβάρα Κοσμάτου

