
 

 

Θέμα: «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Δελφών με Κοι.Σ.Π.Ε.  Ν. 

Φωκίδας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΚΑΣ και ορισμός μέλους στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του» ».  

 

Παραθέτουμε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δελφών και Κοι.Σ.Π.Ε.  

Ν. Φωκίδας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΚΑΣ» και παρακαλούμε το σώμα για την έγκρισή της, όπως 

και τον ορισμό μέλους στην Επιτροπή Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ: 

«Ανάπτυξη δράσεων με σκοπό την προαγωγή της επαγγελματικής ένταξης  

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στον τομέα των Τουριστικών Υπηρεσιών, της 

προστασίας του Περιβάλλοντος  & του Πολιτισμού» 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2023 

 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

1) Δήμος Δελφών 

 

2) Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας» 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Σήμερα την ………………………………., οι κάτωθι φορείς, που θα καλούνται στο 

εξής συμβαλλόμενοι: 

1. Ο Δήμος Δελφών, που εκπροσωπείται νόμιμα  από τον Δήμαρχο κ.  Παναγιώτη 

Αγ. Ταγκαλή, και 

2. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον  

Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ασημάκη Η.Μπαφατάκη. 

Έχοντας υπόψη: 

 Τον Ν. 3852 /2010 

 Τον Ν. 2716/1999 για την «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας και άλλες διατάξεις» 

 Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4430/2016 για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα 

Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις». 



 

 Τις διατάξεις του Άρθρου 11 του Ν. 3106/2003 περί Προγραμματικών 

Συμβάσεων- Προγράμματα Κοινωνικής Φροντίδας- Ειδικό Πρόγραμμα 

Εθελοντισμού 

 Το Καταστατικό του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας» 

 Τις σχετικές αποφάσεις των συμβουλίων των ως άνω συμβαλλομένων φορέων 

και συγκεκριμένα: 

α) Την αριθ. ………..απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών,  

β) Την με αριθ………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. 

Φωκίδας, 

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι με την παρούσα προγραμματική σύμβαση συμφωνούν 

στην υλοποίηση του σχεδίου «Ανάπτυξη δράσεων με σκοπό την  προαγωγή της 

επαγγελματικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στον τομέα των Τουριστικών 

Υπηρεσιών, της προστασίας του περιβάλλοντος, και τον Πολιτισμό» σε συνάρτηση με 

το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη (Επιχειρησιακός Άξονας 3) και 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4430/2016 για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα 

Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις». Η υλοποίηση θα 

πραγματοποιηθεί από τον Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας, και ειδικότερα μέσω των 

επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων του, που εδρεύει στην Άμφισσα επί της οδού Νικ. 

Γιαγτζή, αρ.7. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η οργάνωση, προώθηση και 

υλοποίηση δράσεων στον τομέα των τουριστικών υπηρεσιών, της προστασίας του 

περιβάλλοντος και τον πολιτισμό,  με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση και την 

κοινωνική επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως άτομα με ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα, μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑΜΕΑ, και η προώθηση 

στην εργασία νέων επιστημόνων ή ατόμων με εμπειρία προς αποφυγή του φαινομένου 

του «brain drain» και την στήριξή τους στην παραμονή στον τόπο καταγωγής τους 

κ.λπ.  

Σε αυτό το πλαίσιο θα αναπτυχθούν έξι (6) θέσεις εργασίας για άτομα από ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες  που αντιμετωπίζουν τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. 

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αναπτύσσεται στους 

παρακάτω άξονες: 

 Παροχή τουριστικών υπηρεσιών από το Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού του 

Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας (μεταφορές, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 

κρατήσεις ξενοδοχείων, κρατήσεις εστιατορίων, ξεναγήσεις) στο πλαίσιο 

φιλοξενίας αποστολών και εν γένει δράσεων τουριστικής προβολής και 

ανάπτυξης, εκθέσεων, συνεδρίων, αλλά και στο πλαίσιο υποχρεώσεων 



 

εθιμοτυπίας του Δήμου Δελφών (Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Γενικού Γραμματέα 

και Ειδικών Συνεργατών, Δημοτικών Συμβούλων και υπηρεσιακών παραγόντων). 

 Αξιοποίηση σημείων εντός του Δήμου Δελφών, και κυρίως μέρη τουριστικού 

ενδιαφέροντος, όπως Δελφοί, Άμφισσα, Γαλαξίδι, Ιτέα, Δεσφίνα κ.α, από τον 

Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας για ενέργειες κοινού ενδιαφέροντος με όφελος την 

τουριστική προβολή του Δήμου Δελφών, την ανάδειξη, παροχή πληροφόρησης 

και φύλαξης σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος, την ανάδειξη τοπικών 

προϊόντων και υπηρεσιών, τη λειτουργία πωλητηρίων σε χώρους τουριστικού 

ενδιαφέροντος  καθώς και την ανάδειξη ηθών και εθίμων συνδεόμενων με την 

τοπική λαογραφία και παράδοση, κοινές δράσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος (πχ. Δενδροφυτεύσεις, δράσεις ευαισθητοποίησης, κοινωνικός 

λαχανόκηπος) καθώς και εργασίες καθαρισμών και προστασίας της δημόσιας 

υγείας όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΚΟΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι Νομικά 

Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους, που 

θεσπίστηκαν με το άρθρο 12 του Ν. 2716/1999 του Υπουργείου Υγείας για την 

«Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας»  και η εποπτεία τους 

για την ανάπτυξη και την λειτουργία τους ασκείται από την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας 

του Υπουργείου Υγείας. 

Σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο λειτουργεί και ο Κοι.Σ.Π.Ε.  Νομού Φωκίδας «Γιάννης 

Βολίκας», που ιδρύθηκε στην Άμφισσα το 2006 από στελέχη της Εταιρίας Κοινωνικής 

Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Φωκίδας αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή 

συνεταιρισμού, αφού είναι παράλληλα μία παραγωγική και εμπορική μονάδα, αλλά 

ταυτόχρονα και μία μονάδα ψυχικής υγείας. Καταστατικός του σκοπός  είναι η 

κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και η επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων από 

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ΑΜΕΑ, 

μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.),  συμβάλλοντας μέσω της 

εργασίας στην θεραπεία τους και  στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. 

Σε αυτό το πλαίσιο ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας έχει αναπτύξει έως σήμερα τις 

ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων για 

άτομα προερχόμενα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες: 

1. Κατάστημα βιολογικών και οικολογικών προϊόντων «Πράσινο Σπίτι» 

2. Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού 

3. Μονάδα Παραγωγής Σαπουνιού από ελαιόλαδο 

4. Συνεργείο καθαριότητας και ευπρεπισμού εξωτερικών χώρων  

5. Κέντρο Στήριξης για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 

Βασικός σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Δελφών και τον 

Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας μέσω της υλοποίησης του σχεδίου δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη 

δράσεων για την προαγωγή της επαγγελματικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων στον τομέα των Τουριστικών Υπηρεσιών, της προστασίας του Περιβάλλοντος 

και τον Πολιτισμό» είναι η άρση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα 



 

από τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και για ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες και τη ενσωμάτωσή των ατόμων αυτών στον κοινωνικό ιστό.  

Με την λειτουργία του εν λόγω σχεδίου δράσης, επιτυγχάνεται ο συντονισμός 

των δράσεων του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Δελφών και του 

Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας στην προώθηση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας και της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στην εδραίωση του θεσμού των Κοι.Σ.Π.Ε., στην 

καταπολέμηση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην μείωση της 

ανεργίας, στην αύξηση της απασχόλησης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων στον 

κλάδο της παροχής υπηρεσιών και στην παράλληλη ανάπτυξη της απασχόλησης 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων καταπολεμώντας έτσι τις διακρίσεις και προωθώντας 

την ισότητα.  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση υλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 100 του 

Ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87Α/2010), το άρθρο 225 Νόμο 3463/2006 

(«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ΦΕΚ 114Α/2006), το Νόμο 2716/1999 

(«Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», 

ΦΕΚ 96Α/1999), το Ν.4430/2016 για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και 

ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Ν. 4430/2016 για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα 

Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις», και συγκεκριμένα το 

άρθρο 6 σχετικά με την «Συμμετοχή Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

σε προγραμματικές συμβάσεις» ορίζεται ότι οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας, όπως οι Κοι.Σ.Π.Ε., μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις για 

τη μελέτη και την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων κοινής ωφέλειας, που 

αναφέρονται στους καταστατικούς τους σκοπούς με αντισυμβαλλόμενους  το 

Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Στο ίδιο άρθρο, 

στην παράγραφο 4, προβλέπεται επίσης ότι για την εκτέλεση των προγραμματικών 

συμβάσεων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων και μέσων.  

Με βάση όλα τα παραπάνω, καθώς επίσης και τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου 

Δελφών και του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας συνάφθηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των 

δύο μερών, που αφορά στην προώθηση της επαγγελματικής ένταξης ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων στον τομέα των τουριστικών υπηρεσιών, της προστασίας του 

Περιβάλλοντος και τον Πολιτισμό, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 

της παρούσης προγραμματικής σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  - ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 



 

Το κόστος υλοποίησης του σχεδίου δράσης με τίτλο: «Ανάπτυξη δράσεων για την 

προαγωγή της επαγγελματικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στον τομέα των 

Τουριστικών Υπηρεσιών, της προστασίας του Περιβάλλοντος και τον Πολιτισμό» της 

παρούσας σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ενενήντα πέντε χιλιάδων  

ευρώ  (95.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη ως εξής:  

-Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας αναλαμβάνει την οικονομική υποχρέωση συνολικού ποσού 

8.000,00 ευρώ (οκτώ χιλιάδες €), η οποία συνίσταται στο τεκμαιρόμενο συνολικό κόστος 

(τεκμαρτή δαπάνη) που αντιστοιχεί στις εργατοώρες που θα απασχοληθεί το 

επιστημονικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό της προς επίτευξη του σκοπού της 

παρούσας.   

Συγκεκριμένα, αφορά την αναλογία των μηνιαίων αποδοχών του απασχολούμενου με 

την παρούσα προσωπικού της, σε κάθε εργατοώρα που θα απασχοληθούν εντός του 

ωραρίου τους προς επίτευξη του σκοπού της παρούσας και όχι προς εξυπηρέτηση των 

υπηρεσιών και του αντικειμένου του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας.  

- Ο Δήμος Δελφών θα καλύψει το κόστος υλοποίησης της σύμβασης από τον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το έτος 2023 ως εξής:   

Κωδικός Προϋπολογισμού 

2023 Δήμου Δελφών 

 

Περιγραφή Κωδικού  

Δαπάνης 

Ποσό 

ΚΑ 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και 

προβολής 

δραστηριοτήτων του 

Δήμου 

60.000,00 

ΚΑ 00-6432 Δαπάνες εκθέσεων 

στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό 

1.000,00 

ΚΑ 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, 

αναμνηστικά δώρα και 

έξοδα φιλοξενίας 

φυσικών προσώπων 

και αντιπροσωπειών 

14.000,00€ 

ΚΑ 00-6434 Λοιπές δαπάνες 

δημοσίων σχέσεων 

6.000,00€ 

ΚΑ 00-6441 Συμμετοχές σε 

συνέδρια, 

συναντήσεις, διαλέξεις 

6.000,00€ 

  



 

Συνολικός προϋπολογισμός Δήμου Δελφών 87.000,00€ 

 

Συνολικός προϋπολογισμός Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας 

 

8.000,00€ 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγραμματικής 

Σύμβασης 

 

95.000,00€ 

ΑΡΘΡΟ 7 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ο Δήμος Δελφών και όποτε 

παραστεί ανάγκη στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων τουριστικής προβολής,  

Α)Δύναται να προβεί εντός ενός μήνα, σε προκαταβολή υπέρ του Κοι.Σ.Π.Ε Ν. 

Φωκίδας ποσοστού μέχρι το ύψος του 15% του συνόλου  του ποσού της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης, με έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης 

Β)θα διαβιβάζει στον Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας εντολή παροχής υπηρεσιών - όπως 

αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης - αναφέροντας είδος 

αιτούμενης υπηρεσίας, ημερομηνία και αριθμό και όνομα/ιδιότητα (στο βαθμό που 

αυτό είναι εκ των προτέρων εφικτό) συμμετεχόντων.  

Γ)Στο τέλος, κάθε μήνα ο Κοι.Σ.Π.Ε. θα συντάσσει απογραφικό δελτίο, όπου θα 

αναφέρονται οι υλοποιηθείσες παροχές υπηρεσίας και θα συνοδεύονται από τα 

σχετικά παραστατικά τιμολόγησης.  Το δελτίο αυτό θα αποστέλλεται για έλεγχο και 

έγκριση στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9 της 

παρούσας σύμβασης, και εν συνεχεία για πληρωμή στην οικονομική υπηρεσία του 

Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και έχει 

διάρκεια έως ένα ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της, ήτοι έως  

…………………….χρονικό διάστημα  κατά το οποίο προβλέπεται να έχει εκτελεστεί το 

συμβατικό αντικείμενο της παρούσας.  

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί, ακόμη και εάν έχει ολοκληρωθεί 

μόνο το οικονομικό της αντικείμενο, και όχι το φυσικό,  εφόσον την παράταση αυτή 

προσυπογράφουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων φορέων κατόπιν σχετικών 

αποφάσεων των συμβουλίων των φορέων που εκπροσωπούν. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 



 

Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συνιστάται όργανο με 

τίτλο «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» με έδρα την Άμφισσα. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από: 

1. Τον κ. Ευάγγελο Κούσουλα, Δημοτικό σύμβουλο Δήμου Δελφών, ως Πρόεδρο 

της Επιτροπής, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Ανδρέα Ζαχαρόπουλο, 

Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Δελφών.                             

2. Τον κ. Ασημάκη Μπαφατάκη, Πρόεδρο Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας «Γιάννης 

Βολίκας», ως ορισμένο τακτικό μέλος της Επιτροπής, με αναπληρωματικό μέλος, 

την κ. Αλεξία Σρογγυλού,  Γραμματέα του Δ.Σ.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την τήρηση των όρων 

εφαρμογής της σύμβασης, την υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης, τον έλεγχο και έγκριση των απογραφικών μηνιαίων δελτίων των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων 

σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της.  

Επιπλέον, και εφόσον προκύψει ανάγκη κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

σύμβασης, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αιτιολογημένα μπορεί να εισηγηθεί την 

τροποποίηση των άρθρων (π.χ. του οικονομικού αντικειμένου, της διάρκειας κ.λπ.) της 

παρούσας σύμβασης.  Στην περίπτωση αυτή, την τροποποίηση προσυπογράφουν οι 

εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων φορέων κατόπιν σχετικών αποφάσεων των 

συμβουλίων των φορέων που εκπροσωπούν.  

Χρέη γραμματέα εκτελεί το μέλος- εκπρόσωπος του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας. 

Η Επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, που έχει εξειδικευμένες γνώσεις σε ότι αφορά στο αντικείμενο της 

σύμβασης και εφόσον ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους φορείς. 

Η Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από τους συμβαλλόμενους 

φορείς και συνεδριάζει σε κάθε περίπτωση όταν είναι παρόντα και τα δύο μέλη της.  

Οι αποφάσεις της Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται κατά 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση κωλύματος κάθε τακτικό μέλος μπορεί 

να αντικατασταθεί από  ένα αναπληρωματικό. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που 

θεωρούνται όλοι σημαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής 

πίστης ή των συναλλακτικών ηθών από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, 

παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε 

θετική ή αποθετική ζημιά του. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 



 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία 

της σύμβασης και που δεν διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Άμφισσας. 

ΑΡΘΡΟ 12 

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 

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. 

Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στα συμβαλλόμενα μέρη η υποκατάστασή 

τους από οποιονδήποτε τρίτο για την εκπλήρωση των συμφωνημένων με την παρούσα 

υποχρεώσεων. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο υποκατασταθείς ευθύνεται για κάθε 

πταίσμα του τρίτου έναντι του έτερου συμβαλλόμενου, ενώ συγχρόνως θα λύεται 

αυτοδικαίως η παρούσα. 

 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας αλλά και μετά τη λήξη ή τη 

λύση της, οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσουν σε 

τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου συμβαλλόμενου, 

οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο που αφορά την παρούσα.   

Κάθε διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων σχετική με την ερμηνεία της παρούσας 

σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν και να μεριμνούν για 

τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών που ενδεχόμενα να ανακύπτουν μεταξύ τους από 

την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  

Σε περίπτωση που οι διαφορές (που αφορούν στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων 

της παρούσας) δεν επιλύονται μεταξύ των συμβαλλομένων από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης ή άλλο μονομελές ή συλλογικό όργανο των 

συμβαλλομένων, συμφωνείται ότι τόπος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης καθορίζεται 

η πόλη της Άμφισσας και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα καθ’ ύλη αρμόδια 

Δικαστήρια της Άμφισσας.  

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. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, 

σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα 

πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

 

 

 

Α/Α 

ΦΟΡΕΑΣ / ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

1 

Δήμος Δελφών 

Παναγιώτης Αγ. Ταγκαλής 
  

 

2 

Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας 

Ασημάκης 

Η.Μπαφατάκης 

  


