
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

AΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 11 / 2018 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου. 

Αριθμός Απόφασης  87 / 2018 

Θέμα : «Προγραμματική Σύμβαση με τον Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας Δήμου 

Θήρας  2018-2019» 

              Στη Φολέγανδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα την 31 / 10 / 2018, 

ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθαν σε δημόσια  συνεδρίαση τα μέλη 

του   Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ' αριθμόν                          

1127/ 25 - 10- 2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που 

επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 87), 

στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο του Δήμου και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου Φολεγάνδρου.   

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δέκα (13) μελών 

βρέθηκαν παρόντα οκτώ  (8) ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ Κ. 1. ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 2. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ   

3. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4. ΜΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ    4. ΛΙΖΑΡΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

5. ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5. ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 

6.  ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ    

ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ 7. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

8. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ  

Στη συνεδρίαση  ήταν παρούσα η  Δημοτική Υπάλληλος Γεραγάλα Σταυρωνία για την  

τήρηση των πρακτικών. 

ΑΔΑ: ΡΟΘΓΩΗΘ-365



  

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: 

στο Δήμο Φολεγάνδρου παρουσιάστηκε η ανάγκη για συνέχεια της παροχής 

υπηρεσιών λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη νήσο Φολέγανδρο, 

ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη κοινωνικής 

υποδομής στο Δήμο Φολεγάνδρου. 

Είναι απαραίτητη η συνολική διαχείριση και υλοποίηση (λειτουργία) του 

προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των ενεργειών και δράσεων που αναφέρονται στο 

αντικείμενο.  

Θα πραγματοποιηθούν ενέργειες στελέχωσης με το αναγκαίο προσωπικό, 

λειτουργία και διαχείριση του προγράμματος, καθώς και ό,τι αναφέρεται στις Υπουργικές 

Αποφάσεις για τις υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων του προγράμματος Βοήθεια στο 

Σπίτι, ως φορέας υλοποίησης του. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι χρειάζεται να συνάψουμε 

μία προγραμματική σύμβαση με τον Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας & Παιδείας του 

Δήμου Θήρας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & Παιδείας του 

Δήμου Θήρας ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματος 

Βοήθεια στο Σπίτι με την υπ’ αριθ. 35/29-10-2018 απόφασή του, η οποία αναρτήθηκε στη 

Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ : ΩΦΕΧΟΚΨΡ-ΚΞΞ. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να υποβάλλει τις 

απόψεις του και να ψηφίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου ως ανωτέρω,  

2 Τις διατάξεις του άρθρου 179 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α/133/2018) 
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3. Τις Τροποποιήσεις του άρθρου 100 (Προγραμματικές Συμβάσεις) του ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

4. Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης 

5. Το άρθρο 153 ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/2017), «Παράταση προγράμματος Βοήθεια 

στο Σπίτι»), 

6. Την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης στον ΚΑΕ 00.6737.001 του προϋπολογισμού του 

Δήμου Φολεγάνδρου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

              Εγκρίνει το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού 

Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας του Δήμου Θήρας και του Δήμου Φολεγάνδρου, για την 

υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη Φολέγανδρο, για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων που σχετίζονται με την έλλειψη κοινωνικής υποδομής στο Δήμο 

Φολεγάνδρου. 

 

 

 

 
Ημ/νια.: 02/11/2018 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ - 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 

 
 
 
Στη Σαντορίνη σήμερα 02/11/2018, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι: 
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1. Ο Δήμος Φολεγάνδρου, ο οποίος εδρεύει στην Φολέγανδρο και εκπροσωπείται κατά 
νόμο από τον Δήμαρχο  κ Ελευθέριο Βενιό, και 

2. Ο Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας (ΟΚΜΠ), ΝΠΔΔ του Δήμου Θήρας, 
ο οποίος εδρεύει στην Έξω Γωνιά Θήρας και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου κα Όλγα Γραβάνη και λαμβάνοντας υπόψη: 

 

 Τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν. 4555/2018 και τις τροποποιήσεις του άρθρου 100 
του Ν. 3852/2010 

 Τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4483/2017 

 Το ΦΕΚ 268/Α΄/31/12/2011 

 Την με αριθμό 87/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Φολεγάνδρου. 

 Την με αριθμό 35/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και 
Παιδείας, ΝΠΔΔ Δήμου Θήρας  

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω : 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

Με την παρούσα Σύμβαση επιδιώκεται ο καθορισμός των όρων συνεργασίας των 
συμβαλλομένων μερών με σκοπό τη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 
στη νήσο Φολέγανδρο, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την 
έλλειψη κοινωνικής υποδομής στο Δήμο Φολεγάνδρου. 

Σκοπός της παρούσας είναι ο συντονισμός και η προώθηση όλων των διαδικασιών και 
ενεργειών για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στην νήσο 
Φολέγανδρο.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
 
 

ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 

 
Η χρηματοδότηση της ενέργειας «Βοήθεια στο Σπίτι» θα βαρύνει το Δήμο Φολεγάνδρου με το 

ποσό των 10.000,00 € για το έτος 2018 και 10.000,00 € για το έτος 2019.  
Σύμφωνα με το άρθρο 153 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31-07-2017) Η διάρκεια του 

Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», που παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 
4430/2016 (Α΄ 205) μέχρι τις 31.12.2017, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 
των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, που παρατάθηκαν για το ίδιο 
χρονικό διάστημα, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τις 31.12.2019. 
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ΑΡΘΡΟ 3 
 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 
 

Με τη Σύμβαση αυτή, ο Δήμος Φολεγάνδρου μέσω του Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και 
Παιδείας που θα είναι και ο τελικός δικαιούχος του προγράμματος, αναλαμβάνει την 
υποχρέωση: 

Να υλοποιήσει το αντικείμενο για το οποίο είναι φορέας της παρούσας Σύμβασης. 
Να αναλάβει, σε περίπτωση έγκρισης, τη συνολική διαχείριση και υλοποίηση (λειτουργία) του 

προγράμματος και των ενεργειών και δράσεων που αναφέρονται στο αντικείμενο της παρούσας. 
Οι υποχρεώσεις του περιλαμβάνουν ενέργειες στελέχωσης με το αναγκαίο προσωπικό, 
λειτουργία και διαχείριση καθώς και ότι αναφέρεται στις Υπουργικές Αποφάσεις για τις 
υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, ως φορέας 
υλοποίησης του. 

Να παρέχει κάθε αναγκαία διευκόλυνση σε οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη και να 
λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου. 

 
Ο Δήμος Φολεγάνδρου αναλαμβάνει: 

 Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης με τον έτερο συμβαλλόμενο και 
τα αρμόδια όργανά του για την εκτέλεση της Σύμβασης και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια 
στα πλαίσια του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων, από 
την Σύμβαση αυτή. 

 Να καταβάλει δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) για το έτος 2018 και δέκα χιλιάδες 
ευρώ (10.000,00 €) για το έτος 2019  στον Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας για την 
γραμματειακή, διοικητική υποστήριξη και επιστημονική υποστήριξη του προγράμματος. 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
 
 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

Για την παρακολούθηση της Σύμβασης και την εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων 
αυτής τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν Κοινή Επιτροπή η οποία αποτελείται από: 

1. τον Δήμαρχο του Δήμου Φολεγάνδρου και 
2. την Πρόεδρο του Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας 
 
Η επιτροπή θα συγκαλείται για να επιλύει τις τυχόν διαφορές που προκύπτουν κατά την 

υλοποίηση της παρούσας. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

Τροποποίηση της παρούσας γίνεται κατά τον χρόνο εκτέλεσής της έπειτα από αποφάσεις 
των  

1. Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας 
2. Δημοτικού Συμβουλίου Φολεγάνδρου 
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ΑΡΘΡΟ 6 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι και τις 
31/12/2019.  

Αφού αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά από τους 
συμβαλλομένους, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε 
υπογράφεται σε έξι (6) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από τρία 
(3). 

 
 
 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.  Ο Δήμαρχος Φολεγάνδρου 
 
 
 

  

Όλγα Γραβάνη  Ελευθέριος Βενιός 
 
 

 

 

Η παρούσα απόφαση, έλαβε α/α 87. 

         

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 

               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 

2. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3. ΜΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  

4. ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ           

5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ            

6. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ   

7. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ  
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