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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

για την Πράξη

«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση»

με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π.

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Στην Αθήνα σήμερα, ………………………. 2018, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι,

καλούμενοι εφεξής «συμβαλλόμενα μέρη»:

α) Αφενός, το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο ενεργεί δια της Γενικής Γραμματείας

Νέας Γενιάς & Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευμάτων, που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Α. Παπανδρέου 37, καλούμενη

εφεξής απλώς «Γ.Γ. Ν.Γ.Δ.Β.Μ.», και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υφυπουργό

Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ.Μπαξεβανάκη Δημήτριο

β) Αφετέρου, ο «Δήμος………..……..», ΟΤΑ Α΄ βαθμού, που εδρεύει στ ……….., οδός

…..………………., αριθμός ………, και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον

Δήμαρχο ……………………….. και θα καλείται εφεξής απλώς «Δήμος» και

γ) Εκ τρίτου, το «Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης», Νομικό Πρόσωπο

Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που εδρεύει στην

Αθήνα, οδός Αχαρνών αριθμός 417 και Κοκκινάκη, και εκπροσωπείται νόμιμα

στο παρόν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ζέρβα Δημήτριο και

θα καλείται εφεξής «Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις

παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές

διατάξεις» (ΦΕΚ 163 Α΄) και ιδίως τα άρθρα 8 και 21.

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-

2010) και ιδίως το άρθρο 100 .

3. Τις διατάξεις του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/A/30-11-2013), «Οργάνωση και

λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού

Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού

προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

4. Την αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/2015 (Β΄ 1822) απόφαση του Υπουργού



2

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Εθνικοί κανόνες

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 -

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων

πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς –

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,

όπως ισχύει.

5. Την με αρ. πρωτ. 9710/22-07-2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την υποβολή

για την Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση».

6. Την με αρ. πρωτ. 13346/12-10-2016 απόφαση «Ένταξη της Πράξης Κέντρα

Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212 στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση

και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης

Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όπως ισχύει.

7. Την με αρ. πρωτ. 600/4/6333/13-2-2017 εγκεκριμένη απόφαση υλοποίησης

με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου σε Λιγότερο

Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) ».

8. Την υπ’ αρ. 2328/14-11-2016 ανοιχτή πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας

Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης και Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου

Μάθησης με θέμα «Ανοιχτή πρόσκληση προς τους Δήμους της χώρας».

9. Το ………………………. έγγραφο διαβίβασης της αίτησης συμμετοχής του Δήμου,

η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας,.

10. Την ………………………. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου περί

ίδρυσης Κέντρου Διά Βίου Μάθησης.

11. Την ………………………….. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου περί

συμμετοχής στο εν λόγω Έργο.

12. Την ……………………………. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου περί

ορισμού Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου.

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, 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

Τα συμβαλλόμενα μέρη εκδηλώνουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, δεσμεύονται
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από κοινού για τη συνεργασία τους με αντικείμενο την οργάνωση και τον

συντονισμό για την αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης

ενηλίκων, μέσω των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου, θέτοντας

παράλληλα τους γενικούς όρους που θα διέπουν τη συνεργασία τους αυτή στο

πλαίσιο της εγκεκριμένης πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα

Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και ειδικότερα του Υποέργου 2 «Υλοποίηση

εκπαιδευτικού έργου σε ΛΑΠ».

Το Υποέργο 2 «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου σε ΛΑΠ» της Πράξης «Κέντρα

Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και

διεύρυνση του θεσμού των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, στην κατηγορία

Περιφερειών ΛΑΠ, που είτε ιδρύθηκαν και λειτούργησαν κατά την προηγούμενη

Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ), από ΟΤΑ Α΄ βαθμού, είτε πρόκειται να λειτουργήσουν

για πρώτη φορά την τρέχουσα ΠΠ. Ειδικότερα, αφορά στο σχεδιασμό και την

υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης στον ενήλικο πληθυσμό, με έμφαση

σε άτομα από ΕΚΟ. Βασικός στόχος του Υποέργου (2) είναι η καλλιέργεια και

ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (core competences) διά βίου μάθησης (π.χ.

επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθητική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές

δεξιότητες και ικανότητες, επιχειρηματικότητα κ.λπ.).

Στα Κ.Δ.Β.Μ. θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα

δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα Κ.Δ.Β.Μ. απευθύνονται σε ενήλικες

άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα

καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το

ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Για τη διασφάλιση της ισότητας

πρόσβασης στις δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερη μέριμνα

πρόκειται να ληφθεί για τα μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τους μετανάστες και

τους κατοίκους απομακρυσμένων – δυσπρόσιτων περιοχών. Οι εκπαιδευτικές

υπηρεσίες θα παρέχονται δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης.

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα υλοποιηθούν διακρίνονται

σε:

α) Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, τα οποία οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο

Πίνακα προγραμμάτων που εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε

θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων.

β) Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας, τα οποία οι Δήμοι προτείνουν και τα οποία

ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και στην προώθηση της

οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών

τους.

ΑΡΘΡΟ 2
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και

δικαιώματα:

2.1. Η Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ., Κύριος του Έργου και φορέας λειτουργίας και συντήρησης,

διαμορφώνει τους γενικούς όρους του προγράμματος και συμμετέχει στο Κεντρικό

Όργανο της Πράξης και την Επιτελική Ομάδα Έργου.

2.2. Ο Δήμος αναλαμβάνει:

Α. Τη διάθεση των χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης του Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με τις

ακόλουθες υποχρεωτικές προϋποθέσεις:

 Διασφάλιση λειτουργίας του χώρου διοίκησης και του(ων) χώρου(ων)

εκπαίδευσης σε απογευματινές ή πρωινές ώρες

 Ύπαρξη στοιχειώδους εξοπλισμού στον χώρο διοίκησης και τον(ους)

χώρο(ους) εκπαίδευσης

 Ύπαρξη στοιχειωδών προϋποθέσεων λειτουργίας (τηλέφωνο – πρόσβαση

στο Διαδίκτυο, θέρμανση, ύδρευση, τουαλέτες) στον χώρο διοίκησης

 Διάθεση στοιχειωδών προϋποθέσεων λειτουργίας (θέρμανση, ύδρευση,

τουαλέτες) στους χώρους εκπαίδευσης

 Διασφάλιση προσβασιμότητας ΑμΕΑ στον χώρο διοίκησης και

τουλάχιστον σε ένα χώρο εκπαίδευσης

 Υποχρεωτική προσφορά Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εθνικής Εμβέλειας

 Υποχρεωτική προσφορά Προγραμμάτων Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

(εκτός και αν, αποδεδειγμένα, δεν υπάρχουν εντός της διοικητικής

ευθύνης του Δήμου Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες)

Β. Τον ορισμό Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου, ως συνεργάτη για την υλοποίηση

της Πράξης, ο οποίος θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 Ανάπτυξη τοπικής επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ.

 Υποδοχή και συγκέντρωση αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευομένων

 Ενημέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόμενων εκπαιδευτικών

προγραμμάτων

 Ανίχνευση τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών

 Προώθηση τοπικών προγραμμάτων του Δήμου

 Διοργάνωση και προώθηση τοπικών εκδηλώσεων

 Έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης, οι οποίες συνυπογράφονται από
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τον Δήμο, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και την Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ.

Γ. Τον ορισμό Υπευθύνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου (όταν ολοκληρωθούν

οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας), ως συνεργάτη για

την υλοποίηση της Πράξης, ο οποίος θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 Υποδοχή και συγκέντρωση αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευομένων

 Ενημέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόμενων εκπαιδευτικών

προγραμμάτων

 Υποστήριξη και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην επιλογή των

θεματικών ενοτήτων καθώς και την ενημέρωση τους για τις

προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε αυτά

Δ. Την υποστήριξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ. σε τοπικό επίπεδο.

Ε. Την οργάνωση των αντίστοιχων τμημάτων με την υποστήριξη του Υπεύθυνου

Εκπαίδευσης.

Στ. Την τήρηση της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας κατά την εκτέλεση του

μέρους της Πράξης που έχουν αναλάβει, και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες

συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ

ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με

Αναπηρίες.

Ζ. Τη διασφάλιση της ακρίβειας, της ποιότητας και της πληρότητας των στοιχείων

που υποβάλλουν στη Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ. και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σύμφωνα με το χρονικό

πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις για την καταχώρηση στοιχείων στο

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Η απασχόληση του Υπεύθυνου Εκπρόσωπου των Δήμων και του Υπεύθυνου του

Κέντρου Κοινότητας δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της Πράξης.

2.3 Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναλαμβάνει:

 Tην επιλογή, αμοιβή, καθοδήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του

προσωπικού που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. (Υπεύθυνοι

Εκπαίδευσης, Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης, και Εκπαιδευτές),

σύμφωνα με το πλαίσιο της Πράξης Ένταξης όπως ισχύει.

 Tην κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και την υλοποίηση των

Προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας στα τμήματα των Κ.Δ.Β.Μ.

 Tην ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τα Κ.Δ.Β.Μ.

 Tη συνολική επιστημονική και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. στο

πλαίσιο της υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης και

 Την έγκριση των τμημάτων του Δήμου πριν την έναρξη λειτουργίας τους
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ΑΡΘΡΟ 3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των εννέα

εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (9.565.000,00 €),

επιμερισμένο στις πέντε (5) κατηγορίες περιφερειών, σύμφωνα με την Απόφαση

Ένταξης, όπως ισχύει.

Οι δαπάνες, που αφορούν στη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ., προγραμματίζονται και

διενεργούνται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., επ’ ωφελεία και για λογαριασμό του Δήμου.

Είναι δυνατόν, ανάλογα με την πρόοδο του έργου, να αυξηθεί ή να μειωθεί η

συνολική δαπάνη για τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου

ανάλογα με τη συμμετοχή των ωφελουμένων (αριθμός τμημάτων).

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και

λήγει με την ολοκλήρωση της Πράξης, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης

και την επίλυση τυχόν διαφορών συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή

Επιτροπή Παρακολούθησης», με θητεία έως τη λήξη της Πράξης και έδρα το

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

 α) Έναν (1) εκπρόσωπο της Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ., ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της

Επιτροπής με τον αναπληρωτή του που ορίζονται από τον Υφυπουργό

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

 β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται

από τον Δήμαρχο ή τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

 γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,με τον αναπληρωτή του, που

ορίζονται από τον Πρόεδρο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της παρούσας οι
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συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι 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 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 και εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται

υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει

εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής

Επιτροπής Παρακολούθησης που θα οριστεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

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

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 νομίμως όταν στη σύνθεσή της

μετέχουν όλα τα μέλη της. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και με τη χρήση

ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι

αιτιολογημένες, 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

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
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του.

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες ή

εκδηλώσεις που είναι αντίθετες προς το περιεχόμενο της πράξης και των όρων της

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Δήμος ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης

έναντι της Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ. και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την καλή εκτέλεση των

καθηκόντων του.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και ο Δήμος εκπροσωπούν δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του

Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους έως τη λήξη της

μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση 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 της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στον Δήμο η υποκατάστασή του από τρίτο

για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Δήμος ευθύνεται

για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η

παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που

θα συνταχθούν (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο

εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογραφούν στο

πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Υπουργείου

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) που ενεργεί δια της Γενικής

Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης που έχει το δικαίωμα να τα

επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων

εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στο
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ΥΠ.Π.Ε.Θ. κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε

τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα

ρητώς εκχωρούνται στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. χωρίς την καταβολή αμοιβής.

3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη

λήξη ή λύση αυτής, ο Δήμος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση

να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του

ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της

Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ., οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση

του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

4 Δημοσιότητα. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο

Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού 1303/2013.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση 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.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη,

σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία

πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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Για τη Γενική Γραμματεία
Νέας Γενιάς και Διά Βίου
Μάθησης

Για τον Δήμο Για το Ίδρυμα Νεολαίας

και Διά Βίου Μάθησης

Ο Υφυπουργός Παιδείας και

Θρησκευμάτων

Μπαξεβανάκης Δημήτριος

Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου

Ζέρβας Δημήτριος


