
Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35998/31.07.2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19ης Τακτικής Συνεδρίασης

      του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης  275/2015                                                     ΘΕΜΑ  

Λήψη απόφασης για προγραμματική σύμβαση μεταξύ

του  Δήμου  Ιλίου  και  του  Δήμου  Φυλής  για  την

παραχώρηση χρήσης κολυμβητηρίου 

Σήμερα στο Ίλιον στις  30 Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ’ αριθμ.

34988/24.07.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο

του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την

24.07.2015.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ  Δ.Σ.:  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ,  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΓΚΟΓΚΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΖΕΡΒΑ  ΜΑΡΙΑ

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΛΙΟΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΒΕΡΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,  ΓΚΟΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΟΥΚΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,

ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δ.Σ.: ΔΕΥΤΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ,  ΓΑΛΟΥΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΛΥΚΟΥΔΗ  –  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ,

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ,  ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΙΧΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ,  ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ  ΕΛΕΝΗ,  ΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

ΑΔΑ: ΩΤΤΡΩΕΒ-622



Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

*******************

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο

για  συζήτηση  το  18ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  αφορά  την  λήψη  απόφασης  για

προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Δήμου Φυλής για την παραχώρηση χρήσης

κολυμβητηρίου 

 Αφού θέτει  υπόψιν  του  Συμβουλίου  το  υπ’  αριθμ.  34998/24.07.2015  σχετικό  έγγραφο

Αυτοτελές Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου, στο

οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας αποστέλλουμε το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του

ΝΠΔΔ ΠΑΡΝΗΘΑ του Δήμου Φυλής, που αφορά τη χρήση του κολυμβητηρίου του Δήμου Φυλής

από τους δημότες του Δήμου Ιλίου και παρακαλούμε για την έγκρισή του.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

 ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την  προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του ΝΠΔΔ ΠΑΡΝΗΘΑ

του Δήμου Φυλής, που αφορά τη χρήση του κολυμβητηρίου του Δήμου Φυλής από τους

δημότες του Δήμου Ιλίου και έχει ως κατωτέρω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «ΠΑΡΝΗΘΑ» - ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

Στη Φυλή σήμερα……………………….., ημέρα ……………………….. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι
φορείς της Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού  και συγκεκριμένα:

Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου

Φυλής  «Η Πάρνηθα», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον  κ. Μαυροειδή Γεώργιο, Πρόεδρο

Δ.Σ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ............. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  
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Β.  Ο Δήμος Ιλίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. …………………., …………………,

σύμφωνα με την υπ’  αρ. ……………..Απόφαση του ………………………………..

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ – ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ - ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Προοίμιο
Ο  Δήμος  Ιλίου,  θέλοντας  να  συμβάλλει  στην  Πολιτιστική,  Κοινωνική  και  Αθλητική

αναβάθμιση του Δήμου και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και πέραν των παραπάνω σκοπών

και  στόχων του,  αναπτύσσει  ενέργειες  και  δράσεις,  με  τις  οποίες  επιδιώκει,  την βελτίωση της

ποιότητας ζωής των κατοίκων και πολιτών του Δήμου, την προστασία της Δημόσιας Υγείας, την

άμεση  παρέμβαση  στην  αντιμετώπιση  πρόνοιας  και  στην  αναβάθμιση  του  περιβάλλοντος  της

πόλης, συνεργαζόμενος πάντοτε με φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

Επίσης,  ο Δήμος Ιλίου επιδιώκει να προβάλλει:

- το κοινωνικό έργο

- το αθλητικό έργο

- το πολιτιστικό έργο

- τις αναπτυξιακές δραστηριότητές του.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω 

Άρθρο 1

Αντικείμενο - Σκοπός της Σύμβασης

1.1 Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η παραχώρηση χρήσης από τον

Ν.Π.Δ.Δ.  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  Δήμου  Φυλής   «Η  Πάρνηθα»,  των  εγκαταστάσεων  του

κολυμβητηρίου του Δήμου Φυλής για την υλοποίηση προγραμμάτων αθλητισμού για τους πολίτες

του Δήμου Ιλίου, όλων των ηλικιών και συγκεκριμένα: των χώρων των αποδυτηρίων, δύο (2)

διαδρομών της μεγάλης πισίνας του κολυμβητηρίου και τη μικρή παράπλευρη πισίνα

κατά  το  ήμισυ,  καθώς  και  οιουδήποτε  άλλου  χώρου  του  κολυμβητηρίου  ο  οποίος  αποτελεί

αναπόσπαστο κομμάτι της χρήσης αυτού σύμφωνα με το εις το παρόν αναφερόμενα και οριζόμενα

για τη κάλυψη των αναγκών του τελευταίου.

Ο Δήμος Ιλίου στα πλαίσια εφαρμογής του αθλητικού του έργου, δύναται να συμπεριλάβει στην

χρήση του και Αθλητικούς κολυμβητικούς Συλλόγους με τη προϋπόθεση της τήρησης από αυτούς

των διαδικασιών λειτουργίας και κανονισμού λειτουργίας του κολυμβητηρίου του οποίου αυτός

κάνει χρήση και μέσω του οποίου υλοποιεί προγράμματα που αφορούν την ενεργό συμμετοχή των

ενδιαφερομένων  σε  κολυμβητικές  αθλητικές  δραστηριότητες,  με  σκοπό  την  αναβάθμιση  της

ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου, την προαγωγή του ομαδικού και φίλαθλου αγωνιστικού

πνεύματος,  των  αξιών  του  αθλητισμού   και  την  ανάδειξη  και  αξιοποίηση  των  ιδιαίτερων

ικανοτήτων κάθε συμμετέχοντα.   
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1.2 Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι  συναφές με τις  αρμοδιότητες των Δήμων

όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 75 παρ.Ι, στ.12 του Ν.3463 και στις συναφής με αυτό

διατάξεις.

Άρθρο 2

Περιεχόμενο της σύμβασης

2.1 Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.

2.2 Τους πόρους που θα διατεθούν.

2.3 Τα ποσά της χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης και αποπληρωμής

για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών.

2.4 Τον χρόνο και τον τόπο ισχύος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης

Άρθρο 3

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

3.1. Οι  συμβαλλόμενοι  στη  παρούσα,  έτσι  όπως  αυτοί  παρίστανται  και  εκπροσωπούνται,

δικαιούνται να προτείνουν πρωτοβουλίες και ενέργειες που συνάδουν με τους σκοπούς της

παρούσης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3.2 Υποχρεώσεις  του   Ν.Π.Δ.Δ.  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  Δήμου  Φυλής    

«Η Πάρνηθα»

Το Ν.Π.Δ.Δ.  υποχρεούται

α)  Να παρέχει  τους  κατάλληλους  χώρους  στο  κολυμβητήριο  και  στα  παραρτήματα  και

παρακολουθήματα αυτού (αποδυτήρια κ.λ.π) για την ομαλή και ορθή χρήση αυτού από τον

Δήμο Ιλίου και να διευκολύνει τη πρόσβαση αυτών στους αθλούμενους.  

β) Να διαθέτει το κατάλληλα προσωπικό κατά την απόλυτη κρίση του για την οργάνωση

και υλοποίηση της παρούσης προγραμματικής σύμβασης.

γ)  Να  λαμβάνει  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  και  να  φροντίζει  ώστε  η  χρήση  του

κολυμβητηρίου  να  πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  κείμενες  διατάξεις

(υγειονομικές και μη ) περί κολυμβητικών δεξαμενών.

δ) Να αναρτά τα αποτελέσματα των μετρήσεων του χημικού και μικροβιακού ελέγχου στο

πίνακα ανακοινώσεων και σε εμφανές προσβάσιμο σημείο τουλάχιστον κάθε δέκατη πέμπτη

(15η) ημέρα.

ε)  Να  παρέχει  πρόσβαση  στο  βιβλίο  συντήρησης  του  κολυμβητηρίου  στο  οποίο

καταχωρούνται από το αρμόδιο προσωπικό οι τιμές  PH και  CL (χλωρίου) σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις καθώς επίσης και τη θερμοκρασία της κολυμβητικής δεξαμενής.

στ)  Να  διαθέτει  τους  παραπάνω  αναφερόμενους  συμφωνηθέντες  προς  παραχώρηση
4

ΑΔΑ: ΩΤΤΡΩΕΒ-622



χώρους, διαδρομές και μικρή πισίνα του κολυμβητηρίου όλες τις συμφωνηθείσες ημέρες και

ώρες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων οργάνων των Δήμων και διαρκεί

η παρούσα προγραμματική σύμβαση. 

ζ)  Να  διαθέτει  ανεμπόδιστα  προς  χρήση  τους  χώρους  του  κολυμβητηρίου  τις

συμφωνηθείσες  ημέρες  και  ώρες  καθ’  όλη τη  διάρκεια  του  έτους  και  για  όσο  χρονικό

διάστημα διαρκεί η παρούσα.

η) Να ενημερώνει  το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Ιλίου για τυχόν διαφοροποιήσεις  στην

ομαλή λειτουργία και εν γένει λειτουργία του κολυμβητηρίου.

θ)  Να  παραχωρήσει  συγκεκριμένο  χώρο  πλησίον  της  κολυμβητικής  δεξαμενής  για  την

φύλαξη του αθλητικού κολυμβητικού υλικού.

ι) Να παραχωρεί προς χρήση του χώρους του κολυμβητηρίου στον Δήμο Ιλίου ή στους

φιλοξενούμενους από αυτόν κολυμβητικούς αθλητικούς Συλλόγους για τυχόν εκδηλώσεις

που δύνανται να πραγματοποιήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσης προγραμματικής

σύμβασης  και  κατόπιν  προηγούμενης  συνεννόησης  των  αθλητικών  τμημάτων  των  εδώ

συμβαλλομένων και χωρίς να διαταράσσεται

η εύρυθμη λειτουργία του κολυμβητηρίου

3.3 Υποχρεώσεις του Δήμου Ιλίου 

Ο Δήμος Ιλίου υποχρεούται:

α) Να τηρεί τον κανονισμό λειτουργίας του κολυμβητηρίου έτσι όπως αυτός ισχύει και έχει

διατυπωθεί από το αρμόδιο Ν.Π.Δ.Δ.

β) Να καταβάλλει το συμφωνηθέν ποσό – αντίτιμο για τη χρήση του κολυμβητηρίου τις

ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί ως τακτές.

γ) Να τηρεί το ωράριο του κολυμβητηρίου και να συμμορφώνεται πλήρως με αυτό.

δ)  Να  ενημερώνει  εγκαίρως  το  αρμόδιο  Ν.Π.Δ.Δ  για  τη  χρήση  των  χώρων  του

κολυμβητηρίου από κολυμβητικούς Συλλόγους που εδράζουν στην περιφέρεια του Δήμου

Ιλίου.

ε) Να ενημερώσει και υποχρεώνει τους κολυμβητικούς αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου

Ιλίου που δύνανται να κάνουν χρήση των χώρων του κολυμβητηρίου για την τήρηση του

κανονισμού του κολυμβητηρίου και του ωραρίου λειτουργίας αυτού.

στ)  Να συμμετάσχει  στους  χώρους  του κολυμβητηρίου  του Δήμου Φυλής  με  δικό  του

αθλητικό  υλικό  και  προπονητές  και  να  υποχρεώνει  τους  κολυμβητικούς  Συλλόγους  να

συμμετάσχουν  και  αυτοί  με  δικό  τους  αθλητικό  υλικό  και  προπονητές  ,  αφού  η

παραχώρηση αθλητικού υλικού και προπονητών από το Δήμο Φυλής προς το Δήμο Ιλίου

δεν προβλέπεται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση.

ζ) Να ενημερώνει το αρμόδιο Ν.Π.Δ.Δ για τυχόν φθορές που παρατηρεί στους χώρους που

αποτελούν  αντικείμενο  της  παρούσης  προγραμματικής  σύμβασης  και  κάνει  χρήση  και
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εφόσον έγιναν με υπαιτιότητα του Δήμου Ιλίου , να μεριμνεί γι την αποκατάστασή τους .

η) Να ενημερώσει  το  Ν.Π.Δ.Δ για το αρμόδιο  πρόσωπο που θα ορισθεί  ως  υπεύθυνος

επικοινωνίας για τα θέματα που αφορούν τη χρήση του κολυμβητηρίου από το Δήμο Ιλίου.

θ) Να διαθέτει το κατάλληλα προσωπικό κατά την απόλυτη κρίση του για την οργάνωση

και υλοποίηση της παρούσης προγραμματικής σύμβασης.

ι) Να μεριμνεί για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αθλουμένων οποίοι 

μετέχουν στα προγράμματα με ευθύνη του . 

Άρθρο 4

Πόροι – χρηματοδότηση

4.1. Η δαπάνη για την παροχή  κάθε μιας από τις  υπηρεσίες που θα παρασχεθούν αναφέρονται

αναλυτικά στον πίνακα προϋπολογισμού που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος

της παρούσης. Η συνολική δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των

40.000,00 €. 

4.3. Το  ανωτέρω  ποσό  που  υποχρεούται  να  καταβάλλει  προς  υλοποίηση  της  παρούσης

Προγραμματικής  Σύμβασης  ο  Δήμος  Ιλίου  προς  το  Δήμο  Φυλής  καταβάλλεται  κατόπιν

αποφάσεως και εγκρίσεως της επιτροπής παρακολούθησης. Η πληρωμή των χρηματικών

ενταλμάτων θα γίνεται με βάση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Άρθρο 5

Επιτροπή Παρακολούθησης

Για την παρακολούθηση των εργασιών αυτής της σύμβασης συγκροτείται επιτροπή των

συμβαλλομένων μερών αποτελούμενη από τους εκπροσώπους τους, δηλαδή

5.1. Τον εκπρόσωπο του Ν.Π.Δ.Δ., ………………………………. που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ.

αριθ.     …………..    απόφαση του ……………………….

5.2. Τον εκπρόσωπο του Δήμου Ιλίου, ………………………………. που ορίστηκε σύμφωνα με την

υπ. αριθ.     …………..    απόφαση του ……………………….

5.3. Κάθε συμβαλλόμενο  μέρος  έχει  το  δικαίωμα αλλαγής  του εκπροσώπου του στην  κοινή

επιτροπή μετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.

5.5. Έργο  της  Επιτροπής  είναι  η  παρακολούθηση  της  τήρησης  των  όρων  της  παρούσας

σύμβασης.

Ειδικότερα η Επιτροπή Παρακολούθησης

5.5.1. Θα παρακολουθεί   τον  τομέα  αρμοδιοτήτων  που αναφέρθηκαν  και  θα  εισηγείται   στα

συμβαλλόμενα  μέρη  τρόπους  για  την  καλύτερη  εκτέλεση  του  έργου  στο  πλαίσιο  του

χρονοδιαγράμματος της σύμβασης αυτής.

5.5.2. Θα  επιλύει  και  θα  διευθετεί  κάθε  διαφορά  που  πιθανά  θα  προκύψει  μεταξύ  των

συμβαλλομένων .
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5.5.3. Η  επιτροπή  θα  συνέρχεται  τακτικά,  μια  φορά  κάθε   μήνα  και  έκτακτα  οποτεδήποτε

προκύψει ανάγκη ή το ζητήσει ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η  Επιτροπή αποφασίζει

ομόφωνα για τα θέματα που εξετάζει και οι αποφάσεις της δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα

μέρη.

Άρθρο 6

Χώρος ισχύος της Συμβάσεως

6.1. Τόπος ισχύος της παρούσης ορίζεται η Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου Φυλής και όπου

αλλού προγραμματιστούν δραστηριότητες, με την αποκλειστική και μοναδική προϋπόθεση

ότι  οι  σκοπούμενες  με την παρούσα ενέργειες  και  δράσεις  αφορούν τους Δημότες  του

Δήμου Ιλίου.

Άρθρο 7

Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα

7.1 Η διάρκεια ισχύος της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε δέκα μήνες (10

μήνες), ήτοι από …-…-2015 έως και …-…-2016.

7.2 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το ίδιο χρονικό διάστημα.

7.3 Παράταση  της  παρούσης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  των  εδώ  συμβαλλομένων

μερών με τους ίδιους όρους και συμφωνίες δεν αποκλείεται.

7.4 Σε περίπτωση που ο Δήμος Ιλίου ολοκληρώσει τη κατασκευή κολυμβητηρίου εντός των

διοικητικών του ορίων ή πραγματοποιήσει νέα προγραμματική σύμβαση με τη διοίκηση του

ΚΑΤ ή οιοδήποτε άλλο όργανο εντεταλμένο για τον λόγο αυτό, προκειμένου τη χρήση του

κολυμβητηρίου  στο  Εθνικό  Κέντρο  Αποκατάστασης  κατά  τη  διάρκεια  τη  παρούσης

προγραμματικής σύμβασης ή κατά τη διάρκεια παράτασης αυτής, ο Δήμος Ιλίου θα δύναται

να αποχωρήσει από αυτή αζημίως, υπό τον όρο γνωστοποίησης αποχώρησης του Δήμου

Ιλίου  από  τη  παρούσα  προγραμματική  σύμβαση  προς  το  αρμόδιο  Ν.Π.Δ.Δ  του  Δήμου

Φυλής εντός διμήνου πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του.   

ΑΡΘΡΟ 8

Ειδικοί όροι σύμβασης

Στη σύμβαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται:
8.1. Η έκδοση εντύπων 

8.2. Η παραγωγή και εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων

ΑΡΘΡΟ 9

Όροι παραχώρησης χρήσης
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9.1   Η διάρκεια παραχώρησης χρήσης του κολυμβητηρίου του Δήμου Φυλής συμφωνείται για

δέκα (10) μήνες.

9.2    Η  χρήση  του  κολυμβητηρίου  και  των  χώρων  αυτού  έτσι  όπως  αναφέρεται  και

περιγράφεται ανωτέρω θα γίνεται όλες τις ημέρες του χρόνου και για όλο το ημερήσιο ωράριο

λειτουργίας αυτού εκτός του μηνός Αυγούστου, από 24 Δεκεμβρίου έως και 3 Ιανουαρίου και από

Μ. Πέμπτη έως και Δευτέρα του Πάσχα, Κυριακές και αργίες 

9.3    Οι  συμβαλλόμενοι,  με  τη  παρούσα  δηλώνουν  ρητά  ότι  με  την  παρέλευση  της

συμβατικής  διάρκειας  και  ανάλογα  με  τις  συνθήκες  που  θα  ισχύουν  κατά  το  χρόνο  λήξεως,

δύνανται με νεώτερη έγγραφη συμφωνία να παρατείνουν  τη διάρκεια  αυτής εφόσον θα έχουν

τηρηθεί οι ουσιώδεις όροι της παρούσης σύμβασης.

       Σιωπηρή παράταση της χρήσης του κολυμβητηρίου ρητώς αποκλείεται και απαγορεύεται. 

       Την ημερομηνία λήξης της παρούσης σύμβασης ο Δήμος Ιλίου υποχρεούται να εκκενώσει και

παραδώσει  στο  Ν.Π.Δ.Δ  του  χώρους  που  έκανε  χρήση  στην  ίδια  καλή  κατάσταση  που  τους

παρέλαβε.

       Για το σκοπό αυτό θα συνταχθεί  πρωτόσκολο παράδοσης παραλαβής των χώρων μεταξύ

των αρμοδίων επιτροπών ή αρμοδίων προς τούτο εξουσιοδοτημένων υπηρεσιακών οργάνων των

Δήμων.

   Παράβαση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης

Κάθε  μέρος  μπορεί  να  καταγγείλει  ή  να  υπαναχωρήσει  από  την  παρούσα  σύμβαση  αν

κάποιο μέρος δεν εκπληρώνει προσηκόντως ή καθόλου τις συμβατικές του υποχρεώσεις . Στην

περίπτωση αυτή ο Δήμος Ιλίου δύναται   να αξιώσει  την επιστροφή των ποσών που έχει  ήδη

καταβάλει, επιφυλασσόμενος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημιάς που έχει υποστεί

από τη συμμετοχή του στην παρούσα προγραμματική σύμβαση, εάν η μη τήρηση των όρων της

σύμβασης οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ν.Π.Δ.Δ. Αντιθέτως το Ν.Π.Δ.Δ. σε καμία περίπτωση δεν

ευθύνεται  για την τήρηση της σύμβασης όταν αυτή οφείλεται  σε τυχαίο  γεγονός ,  σε λόγους

ανωτέρας βίας , η σε  έκτακτες βλάβες που δεν μπορούν να προβλεφθούν .  

Αμφισβητήσεις  ως  προς  την  έννοια  των  όρων  της  συμβάσεως  αυτής  επιλύονται  με  φιλικό

διακανονισμό μεταξύ των μερών και σε περίπτωση αποτυχίας αυτού με προσφυγή στη  διαιτησία

κατά τις κείμενες διατάξεις.

Ακολουθεί  αναλυτικός  πίνακας  προϋπολογισμού  και  πίνακας  δαπανών,  οι  οποίοι  αποτελούν

αναπόσπαστο τμήμα της προγραμματικής σύμβασης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A Υπηρεσία
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1 Παραχώρηση Κολυμβητηρίου 40.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40.000,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ης ΔΟΣΗΣ

 Έως 31/10/2015 % ΠΟΣΟ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 100 10.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 100 10.000,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ης ΔΟΣΗΣ

Έως 28/02/2016 % ΠΟΣΟ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 100 15.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 100 15.000,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ης ΔΟΣΗΣ

Έως 31/5/2016 % ΠΟΣΟ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 100 10.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 100 10.000,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ης ΔΟΣΗΣ

Έως 31/7/2016 % ΠΟΣΟ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 100 5.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 100 5.000,00 €

Τα παραπάνω αφού συμφωνήθηκαν  συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά συντάχθηκε η

παρούσα σε τέσσερα  (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) έλαβε  ο Δήμος Ιλίου, δύο (2)

το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φυλής «Η Πάρνηθα».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

…………………………………….

………………………………

Για το  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φυλής «Η

Πάρνηθα»

……………………………..

………………………………
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2.  Εξουσιοδοτεί  τον  Δήμαρχο  Ιλίου  κ.  Νίκο  Ζενέτο  για  την  υπογραφή  της  Προγραμματικής

Σύμβασης

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ

     

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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