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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        33η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                          την 17.08.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 17η Αυγούστου 

2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 55174/13.08.2020 πρόσκληση 

του Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε 

όλα τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 13.08.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη 

σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 

429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατεία̋ (Β’ 

850/13.03.2020). 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                        «    « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «    « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.             Αν. Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.           Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ      «    « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                      «    « 

      ΑΠΟΦΑΣΗ –269– 

      Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το    

8ο θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά τη λήψη απόφαση̋ για την έγκριση σύναψη̋ και των όρων 

Προγραμματική̋ Σύμβαση̋ μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Πανεπιστημίου Δυτική̋ Αττική̋ με θέμα: 

«Εξειδικευμένη έρευνα και προτάσει̋ Εφαρμογή̋ για το Σύστημα Διαχείριση̋ Ενέργεια̋ Ενεργειακά 

Ευάλωτων Νοικοκυριών του Δήμου Ιλίου». 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 55166/13.08.2020 σχετικό έγγραφο του  

Αυτοτελού̋ Τμήματο̋ Αθλητισμού, Νέα̋ Γενιά̋ – Παιδεία̋ και Δια Βίου Μάθηση̋, στο οποίο αναφέρεται 

ότι: 

«Έχοντα̋ υπόψη το άρθρο 72 παρ. κγ του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

285/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου «Λήψη απόφαση̋ για την υπογραφή 
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συμφώνου συνεργασία̋ μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Πανεπιστημίου Αττική̋», στο πλαίσιο 

υλοποίηση̋ του τομέα κοινή̋ δράση̋ για την κάλυψη σε ηλεκτρική ενέργεια ειδικά των ευάλωτων 

δημοτών, θα πρέπει να συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του 

Πανεπιστημίου Δυτική̋ Αττική̋. 

Ο συνολικό̋ προϋπολογισμό̋ τη̋ παρούσα̋ Προγραμματική̋ Σύμβαση̋ ανέρχεται στο ποσό των 

10.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.6737.0006 του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτου̋ 2020. 

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπω̋ ληφθεί Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ ω̋ κατωτέρω:  

 

1. Την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματική̋ Σύμβαση̋ που έχει ω̋ εξή̋: 

 

Σχέδιο Προγραμματική̋ Σύμβαση̋ 

μεταξύ Δήμου Ιλίου και Πανεπιστημίου Δυτική̋ Αττική̋ 

με θέμα 

«Εξειδικευμένη έρευνα και προτάσει̋ Εφαρμογή̋ για το Σύστημα Διαχείριση̋ Ενέργεια̋ 

Ενεργειακά Ευάλωτων Νοικοκυριών του Δήμου Ιλίου» 

 

Στο Ίλιον σήμερα __/ __/ 2020 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

 

1. Ο Οργανισμό̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» ΑΦΜ EL-090076918, 

ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, που εδρεύει στο Ίλιον Αττική̋ (Κάλχου 48-50) νόμιμα 

εκπροσωπούμενο̋ από τον Δήμαρχο Ιλίου Νικόλαο Ζενέτο του Θεοδώρου, που θα αποκαλείται 

στο εξή̋ Συμβαλλόμενο̋ Α. 

2. Ο Ειδικό̋ Λογαριασμό̋ Κονδυλίων Έρευνα̋ (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτική̋ Αττική̋ 

(Πα.Δ.Α.), με έδρα  το Αιγάλεω (Αγ. Σπυρίδωνο̋ 28-Πανεπιστημιούπολη Άλσου̋ Αιγάλεω) με 

Α.Φ.Μ. 997018524, Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ, ο οποίο̋ νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με την με αρ. 

48589/30-09-2019 (ΦΕΚ τ. Β’ 3803/15-10-2019) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Δυτική̋ Αττική̋, από τον καθηγητή κ. Ιωάννη Κ. Καλδέλλη, Αντιπρύτανη για την Έρευνα και τη 

Δια Βίου Εκπαίδευση του Πα.Δ.Α. και Πρόεδρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνα̋ 

του Πανεπιστημίου Δυτική̋ Αττική̋, που θα αποκαλείται στο εξή̋ Συμβαλλόμενο̋ Β 

συναποδέχονται και συμφωνούν  τα ακόλουθα: 

 

Προοίμιο  

Α. Δεδομένου: 

· Ότι  υφίσταται  ανάγκη για ένα  ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανάπτυξη̋ και εφαρμογή̋ έργων 

προστασία̋ των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών σε επίπεδο Δήμων και  ότι η ερευνητική 

ΑΔΑ: 6Δ4ΥΩΕΒ-2ΟΨ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f3ba918f54c6242a74b2f17 στις 18/08/20 14:46



3 

 

δραστηριότητα για τον εν λόγω σχεδιασμό πρέπει να έχει  ιδιαίτερα καινοτόμο  χαρακτήρα 

εφόσον απαιτείται καταρχήν η λεπτομερή̋ καταγραφή των δεδομένων τόσο σε επίπεδο Δήμου 

όσο και μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται των διαδικασιών. Ότι η πολυδιάστατη προσέγγιση 

του ζητήματο̋ απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. 

· Ότι σε ένα επόμενο στάδιο όπου γίνεται ο λεπτομερή̋ σχεδιασμό̋ των ενεργειακών έργων θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψιν αφενό̋ μεν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενεργειακά ευάλωτων 

νοικοκυριών, αφετέρου δε η αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών. 

Παράλληλα με τον ερευνητικό χαρακτήρα του έργου και την απαιτούμενη εξειδίκευση στα 

ενεργειακά τεχνικά θέματα που περιλαμβάνει, απαιτείται ταυτόχρονα τόσο η δυνατότητα 

επιστημονική̋ εκτίμηση̋ και αντιμετώπιση̋ των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη̋ 

κοινωνική̋ συμμετοχή̋, όσο  και η λεπτομερή̋ γνώση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, 

το οποίο ο σχεδιασμό̋ θα πρέπει να λάβει υπόψιν. 

· Ότι λόγω τη̋ έλλειψη̋ τη̋ αντίστοιχη̋ απαιτούμενη̋ τεχνογνωσία̋ και επιστημονική̋ 

εξειδίκευση̋ στι̋ Υπηρεσίε̋ του Δήμου Ιλίου και τη̋ Περιφέρεια̋ Αττική̋, απαιτείται η 

συνεργασία με εξειδικευμένο επιστημονικό Εργαστήριο που να μπορεί με ολοκληρωμένο τρόπο 

να ανταποκριθεί στι̋ σύνθετε̋ ανάγκε̋ του προτεινόμενου έργου. 

· Ότι παρίσταται  επείγουσα ανάγκη ύπαρξη̋ ενό̋ εξειδικευμένου πλαισίου τυποποιημένων 

διαδικασιών. 

· Ότι είναι δεδηλωμένη απόφαση του Δήμου Ιλίου ώστε το Ίλιον να εξασφαλίσει την ελάχιστη 

απαιτούμενη ενέργεια για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά με σκοπό την ενίσχυση των 

νοικοκυριών του Δήμου Ιλίου που αδυνατούν να ανταποκριθούν στην πληρωμή των 

λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματο̋. Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα θα δημιουργήσει τι̋ 

προϋποθέσει̋ για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, με απώτερο στόχο την δημιουργία Μητρώου 

Ενεργειακά Ευάλωτων Νοικοκυριών και την εξασφάλιση τη̋ ελάχιστη̋ απαιτούμενη̋ ενέργεια̋ 

για τα εν λόγω νοικοκυριά. 

 

Β.  Ενόψει των ανωτέρω  τα συμβαλλόμενα μέρη συμπράττοντα̋  ισόρροπα για την υλοποίηση του 

ανωτέρω ερευνητικού προγράμματο̋ στο πλαίσιο κοινά εξυπηρετούμενου δημοσίου σκοπού, τον οποίο 

είναι εκ του νόμου επιφορτισμένα να επιτελούν, συμφωνούν όπω̋ ο Συμβαλλόμενο̋ Β στο πλαίσιο  

ενό̋ Ερευνητικού Προγράμματο̋ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Καλδέλλη Ιωάννη, 

Διευθυντή του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργεια̋ και Προστασία̋ Περιβάλλοντο̋ (Εργ. ΗΜΕ & 

ΠΡΟΠΕ) του Πανεπιστημίου Δυτική̋ Αττική̋ θα αναλάβει το έργο με  αντικείμενο την «Εξειδικευμένη 

έρευνα και προτάσει̋ Εφαρμογή̋ για το Σύστημα Διαχείριση̋ Ενέργεια̋ Ενεργειακά 

Ευάλωτων Νοικοκυριών του Δήμου Ιλίου». 
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Άρθρο 1. Σκοπό̋ 

Σκοπό̋ του έργου είναι να διερευνηθούν δειγματοληπτικά (14 νοικοκυριά) και να καταγραφούν οι 

ενεργειακέ̋ ανάγκε̋ αυτών των Ενεργειακά Ευάλωτων Νοικοκυριών του Δήμου Ιλίου και να 

αποτυπωθούν οι διοικητικέ̋ και τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ σχετικά  με την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών 

και την παροχή εγγυημένη̋ ελάχιστη̋ ποσότητα̋ ενέργεια̋ καθώ̋ και ο σχετικό̋ προγραμματισμό̋ 

υλοποίηση̋ του έργου. 

 

Άρθρο 2. Περιεχόμενο  τη̋ Έρευνα̋– Παραδοτέα 

Το αποτέλεσμα τη̋ ερευνητική̋ προσπάθεια̋ θα είναι η διατύπωση των αποτελεσμάτων αναφορικά με 

τον τρόπο υλοποίηση̋ σε συνδυασμό με την μελέτη για τον  χαρακτηρισμό του έργου ω̋ πιλοτικού. 

 Ο Στόχο̋ τη̋ ανωτέρω έρευνα̋ είναι η δημιουργία προδιαγραφών για Δημοτικό Μητρώο Ενεργειακά 

Ευάλωτων Νοικοκυριών του Δήμου Ιλίου και η κάλυψη βασικών ενεργειακών αναγκών των ενεργειακά 

ευάλωτων νοικοκυριών του Δήμου Ιλίου. 

Ειδικότερα το έργο  που θα εκτελεστεί περιλαμβάνει: 

1. Έρευνα σχετικά με τον τρόπο υλοποίηση̋ του έργου λαμβάνοντα̋ υπόψη του̋ εμπλεκόμενου̋ 

δρώντε̋. Δήμο̋, πολίτε̋, ΔΕΔΔΗΕ, ΡΑΕ, Εργαστήριο ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ. 

2. Επιστημονική υποστήριξη για τον χαρακτηρισμό του έργου ω̋ πιλοτικό.  

3. Προδιαγραφέ̋ για τη δημιουργία Μητρώου Ενεργειακά Ευάλωτων Νοικοκυριών του Δήμου 

Ιλίου. 

Παράλληλα θα  πραγματοποιηθούν τα κάτωθι εξειδικευμένα υποέργα: 

a. Μελέτη για την τυποποίηση των διαδικασιών του πιλοτικού έργου και προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. 

b. Έρευνα πεδίου σχετικά με τον τρόπο ενημέρωση̋ και συμμετοχή̋ των πολιτών και καθορισμό̋ 

συνοδευτικών δράσεων του Δήμου (Ημερίδε̋ ενημέρωση̋ και καταγραφή συνεντεύξεων – 

ερωτηματολόγιών  με εργαζόμενου̋ του Δήμου, πολίτε̋ και των 14 ενεργειακά ευάλωτων 

νοικοκυριών) . 

c. Επιτόπια επίσκεψη και συλλογή στοιχείων σε συνεργασία με την  κοινωνική και τεχνική υπηρεσία 

του Δήμου σε 14 νοικοκυριά. 

 

Η έκθεση που θα καταρτιστεί  θα συνοδεύεται από πίνακε̋ και διαγράμματα.  

 

Άρθρο 3. Φορεί̋ ανάθεση̋ και υλοποίηση̋ του ερευνητικού προγράμματο̋ 

Φορέα̋ ανάθεση̋ του ερευνητικού προγράμματο̋, είναι ο Δήμο̋ Ιλίου. 

Φορέα̋ υλοποίηση̋ του Ερευνητικού Προγράμματο̋, θα είναι o ΕΛΚΕ του  Πανεπιστήμιου Δυτική̋ 

Αττική̋ (μέσω του Εργαστήριου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ). 
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Άρθρο 4. Χρονοδιάγραμμα  

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε τρει̋ (3) μήνε̋ από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋. 
 
 
Άρθρο 5. Πόροι - Προϋπολογισμό̋ 

Ο συνολικό̋ προϋπολογισμό̋ τη̋ παρούσα̋ προγραμματική̋ σύμβαση̋ ανέρχεται στι̋ δέκα χιλιάδε̋  

ευρώ (10.000) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρου̋ του Δήμου 

Ιλίου. 

Ο προϋπολογισμό̋ και  η περιουσιακή μετακίνηση που προβλέπεται πιο κάτω περιορίζεται  στην κάλυψη 

των απαραίτητων δαπανών για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου και δεν έχει  το χαρακτήρα 

ανταλλάγματο̋ για παρεχόμενε̋ στο πλαίσιο τη̋ σύμβαση̋ υπηρεσίε̋. 

Η μεταβίβαση του  ποσού των 10.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από τον Συμβαλλόμενο Α στο 

Συμβαλλόμενο Β θα γίνει ω̋ εξή̋: 

30% με την παράδοση του 1ου μέρου̋ έκθεση̋ των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων τον Α΄ μήνα, 
40% με την  προτυποποίηση του έργου ω̋ πιλοτικό τον Β΄ μήνα, και 30% με την παράδοση 
τη̋ τελική̋ έκθεση̋ των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. 

Το παραδοτέο θα υποβληθεί  σε δύο έντυπα αντίγραφα καθώ̋ και σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με 

τι̋ οδηγίε̋ του Συμβαλλόμενου Α. 

 

Άρθρο 6. Επιστημονικό̋ Υπεύθυνο̋ και μέλη τη̋ Ερευνητική̋ Ομάδα̋ 

Το ερευνητικό πρόγραμμα θα εκπονηθεί από ερευνητική ομάδα του Τμήματο̋ Μηχανολόγων Μηχανικών 

του Πανεπιστημίου Δυτική̋ Αττική̋, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Ιωάννη Καλδέλλη. 

 

Άρθρο 7. Δικαιώματα και υποχρεώσει̋ των συμβαλλομένων 

Ο Συμβαλλόμενο̋ Α αναλαμβάνει: 

· Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ με το Συμβαλλόμενο Β στην υλοποίηση των 

προβλεπόμενων και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια καθώ̋ και τα απαραίτητα 

στοιχεία/δεδομένα στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των 

προβλεπόμενων από τη σύμβαση. 

· Να διευκολύνει του̋ ερευνητέ̋ που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του αντικειμένου τη̋ 

παρούσα̋ προγραμματική̋ σύμβαση̋, στη συγκέντρωση των απαραιτήτων στοιχείων, 

αποτυπώσεων, καταγραφών και τεχνικών πληροφοριών.  

· Να μεταβιβάσει προ̋ το Πανεπιστήμιο Δυτική̋ Αττική̋ που ορίζεται ω̋ φορέα̋ εκτέλεση̋, τα 

προβλεπόμενα ποσά για την υλοποίηση τη̋ ερευνητική̋ εργασία̋.  

· Να ορίσει δύο εκπροσώπου̋ του για τη συμμετοχή του̋ στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθηση̋ 

τη̋ σύμβαση̋ που θα υπογραφεί.  

· Να χρηματοδοτήσει σύμφωνα με το Άρθρο 5ο  την Προγραμματική Σύμβαση. 
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· Να συγκεντρώνει τα αιτήματα των δικαιούχων για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματο̋ 

ή την ακύρωση τη̋ εντολή̋ διακοπή̋ του μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του. 

 

Ο Συμβαλλόμενο̋ Β αναλαμβάνει: 

· Την  εκπόνηση του ω̋ άνω ερευνητικού προγράμματο̋ σε συνεργασία με τον  Συμβαλλόμενο A 

σύμφωνα με το αντικείμενο αυτού και το χρονοδιάγραμμά του, και την υποβολή των 

προβλεπόμενων από τη σύμβαση παραδοτέων. 

· Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο ερευνητικό προσωπικό και να συνεργάζεται εφόσον 

τούτο απαιτηθεί  με ειδικευμένου̋ επιστήμονε̋, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην 

υλοποίηση του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋. 

· Το σύνολο των δαπανών για την πραγματοποίηση του ερευνητικού προγράμματο̋, δηλαδή 

αμοιβέ̋ προσωπικού, δαπάνε̋ αγορά̋ ή χρήση̋ εξοπλισμού και λογισμικού, χρήση̋ χώρων, 

προμήθεια̋ και συλλογή̋ στοιχείων, διεξαγωγή̋ ερευνών πεδίου, μετακίνηση̋ προσωπικού, 

κρατήσει̋ καθώ̋ και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πραγματοποίηση του προγράμματο̋. 

· Να παρέχει την τεχνογνωσία σχετικά με την αξιοποίηση των  «έξυπνων μετρητών». 

 

Άρθρο 8. Συμπληρωματική Προγραμματική Σύμβαση 

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Συμβαλλομένων, μετά από εισήγηση τη̋ Κοινή̋ Επιτροπή̋ 

του άρθρου 9, υπάρχει η δυνατότητα, να υπογραφεί Συμπληρωματική Προγραμματική Σύμβαση, που 

θα περιλαμβάνει συμπληρωματικέ̋ ερευνητικέ̋ εργασίε̋, που δεν έχουν προβλεφθεί με την παρούσα 

προγραμματική σύμβαση και κρίνονται αναγκαίε̋ για την ολοκλήρωση του αντικειμένου τη̋ παρούσα̋. 

 

Άρθρο 9. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση̋ και Παραλαβή̋ 

Ορίζεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση̋ και Παραλαβή̋ αποτελούμενη από δύο εκπροσώπου̋ του 

Συμβαλλόμενου Α και από έναν εκπρόσωπο του Συμβαλλόμενου Β. Πρόεδρο̋ τη̋ Κοινή̋ Επιτροπή̋ 

Παρακολούθηση̋ θα είναι ένα̋ από του̋ εκπροσώπου̋ του Συμβαλλόμενου Α. 

Αρμοδιότητε̋ τη̋ Κοινή̋ Επιτροπή̋ Παρακολούθηση̋ είναι: 

1. Πιστοποίηση τη̋ εκτέλεση̋ των ερευνητικών εργασιών 

2. Παραλαβή του παραδοτέου του άρθρου 2 

3. Παρακολούθηση και τήρηση των όρων τη̋ σύμβαση̋ 

4. Επίλυση τυχόν διαφορών ανάμεσα στου̋ Συμβαλλόμενου̋ 

5. Τροποποίηση χρονοδιαγράμματο̋ άρθρου 4 μέσα στα χρονικά όρια τη̋ παρούσα̋ 

6. Εισήγηση προ̋ τα αρμόδια όργανα των Συμβαλλομένων για οτιδήποτε άλλο προκύψει κατά 
την πορεία εκτέλεση̋ τη̋ παρούσα̋ προγραμματική̋ σύμβαση̋. 

 

Άρθρο 10. Διάρκεια ισχύο̋ τη̋ Προγραμματική̋ Σύμβαση̋ 

Η έναρξη τη̋ παρούσα̋ προγραμματική̋ σύμβαση̋ θα γίνει αμέσω̋ μετά την υπογραφή τη̋ και από τι̋ 
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δύο πλευρέ̋ ενώ η λήξη τη̋ θα γίνει με την παράδοση τη̋ τελική̋ έκθεση̋ (σε τρει̋ μήνε̋) και την 

άμεση αποπληρωμή του προβλεπόμενου τιμήματο̋. 

Η διάρκεια τη̋ παρούσα̋ προγραμματική̋ σύμβαση̋ μπορεί να τροποποιηθεί μετά από εισήγηση τη̋ 

Κοινή̋ Επιτροπή̋ Παρακολούθηση̋ του άρθρου 9 και απόφαση των αρμοδίων οργάνων των 

Συμβαλλομένων. 

 

Άρθρο 11: Παραβίαση των συμφωνηθέντων 

Οι δύο συμβαλλόμενοι υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή τη̋ παρούσα̋ 

σύμβαση̋ τη̋ οποία̋ όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδει̋, η παράβαση δε οποιοδήποτε απ’ αυτού̋ 

επιφέρει τι̋ συνέπειε̋ του νόμου. 

 

Άρθρο 12 : Επίλυση των διαφορών 

Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων για θέματα που αναφέρονται στην ερμηνεία και 

εφαρμογή τη̋ παρούσα̋ Σύμβαση̋ θα γίνεται από την Επιτροπή Εποπτεία̋, Παρακολούθηση̋. Η 

απόφαση στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώ̋ αναβάλλεται για μια φορά κατά 

την επόμενη συνεδρίαση τη̋ Επιτροπή̋ η λήψη απόφαση̋ ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν αυτό δεν 

καταστεί δυνατό υπερισχύει η πλειοψηφούσα γνώμη των μελών τη̋ Επιτροπή̋. Για την επίλυση των 

διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια τη̋ Αθήνα̋. 

 

Άρθρο 13 : Τροποποίηση τη̋ σύμβαση̋ 

Η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών και η επέκταση, συμπλήρωση και τροποποίηση τη̋ παρούσα̋ 

σύμβαση̋, ιδίω̋ αν προκαλεί επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου τη̋, θα πραγματοποιείται με την 

ίδια διαδικασία που τηρήθηκε για την αρχική σύμβαση, δηλαδή με αποφάσει̋ των συλλογικών οργάνων 

διοίκηση̋ των συμβαλλομένων μερών. 

Η παρούσα Σύμβαση αφού αναγνώστηκε απ’ τα συμβαλλόμενα μέρη και έγιναν αποδεκτοί όλοι οι όροι 

τη̋, τυπώθηκε σε πέντε όμοια αντίτυπα και υπογράφεται ω̋ εξή̋ απ’ τα Συμβαλλόμενα Μέρη: 

  

Οι Συμβαλλόμενοι 

Για το Δήμο Ιλίου 

 

 

Για το Πανεπιστήμιο  

Δυτική̋ Αττική̋ 

 

Νικόλαο̋  Ζενέτο̋ 

Δήμαρχο̋  

 

Καθηγητή̋ Ιωάννη̋ Κ. Καλδέλλη̋ 

Αντιπρύτανη̋ Έρευνα̋ 

 

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου για την υπογραφή αυτή̋ και τυχόν 

τροποποιήσει̋ τη̋.»  
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Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

             Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει του̋ όρου̋ του σχεδίου Προγραμματική̋ Σύμβαση̋ μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του 

Πανεπιστημίου Δυτική̋ Αττική̋ με θέμα: «Εξειδικευμένη έρευνα και προτάσει̋ Εφαρμογή̋ για 

το Σύστημα Διαχείριση̋ Ενέργεια̋ Ενεργειακά Ευάλωτων Νοικοκυριών του Δήμου Ιλίου», οι 

οποίοι έχουν ω̋ κατωτέρω: 

 

Στο Ίλιον σήμερα __/ __/ 2020 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

1. Ο Οργανισμό̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» ΑΦΜ EL-090076918, 

ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, που εδρεύει στο Ίλιον Αττική̋ (Κάλχου 48-50) νόμιμα 

εκπροσωπούμενο̋ από τον Δήμαρχο Ιλίου Νικόλαο Ζενέτο του Θεοδώρου, που θα αποκαλείται 

στο εξή̋ Συμβαλλόμενο̋ Α. 

2. Ο Ειδικό̋ Λογαριασμό̋ Κονδυλίων Έρευνα̋ (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτική̋ Αττική̋ 

(Πα.Δ.Α.), με έδρα  το Αιγάλεω (Αγ. Σπυρίδωνο̋ 28-Πανεπιστημιούπολη Άλσου̋ Αιγάλεω) με 

Α.Φ.Μ. 997018524, Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ, ο οποίο̋ νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με την με αρ. 

48589/30-09-2019 (ΦΕΚ τ. Β’ 3803/15-10-2019) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Δυτική̋ Αττική̋, από τον καθηγητή κ. Ιωάννη Κ. Καλδέλλη, Αντιπρύτανη για την Έρευνα και τη 

Δια Βίου Εκπαίδευση του Πα.Δ.Α. και Πρόεδρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνα̋ 

του Πανεπιστημίου Δυτική̋ Αττική̋, που θα αποκαλείται στο εξή̋ Συμβαλλόμενο̋ Β 

συναποδέχονται και συμφωνούν  τα ακόλουθα: 

 

Προοίμιο  

Α. Δεδομένου: 

· Ότι  υφίσταται  ανάγκη για ένα  ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανάπτυξη̋ και εφαρμογή̋ έργων 

προστασία̋ των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών σε επίπεδο Δήμων και  ότι η ερευνητική 

δραστηριότητα για τον εν λόγω σχεδιασμό πρέπει να έχει  ιδιαίτερα καινοτόμο  χαρακτήρα 

εφόσον απαιτείται καταρχήν η λεπτομερή̋ καταγραφή των δεδομένων τόσο σε επίπεδο Δήμου 

όσο και μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται των διαδικασιών. Ότι η πολυδιάστατη προσέγγιση 

του ζητήματο̋ απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. 

· Ότι σε ένα επόμενο στάδιο όπου γίνεται ο λεπτομερή̋ σχεδιασμό̋ των ενεργειακών έργων θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψιν αφενό̋ μεν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενεργειακά ευάλωτων 

νοικοκυριών, αφετέρου δε η αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών. 

Παράλληλα με τον ερευνητικό χαρακτήρα του έργου και την απαιτούμενη εξειδίκευση στα 

ενεργειακά τεχνικά θέματα που περιλαμβάνει, απαιτείται ταυτόχρονα τόσο η δυνατότητα 
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επιστημονική̋ εκτίμηση̋ και αντιμετώπιση̋ των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη̋ 

κοινωνική̋ συμμετοχή̋, όσο  και η λεπτομερή̋ γνώση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, 

το οποίο ο σχεδιασμό̋ θα πρέπει να λάβει υπόψιν. 

· Ότι λόγω τη̋ έλλειψη̋ τη̋ αντίστοιχη̋ απαιτούμενη̋ τεχνογνωσία̋ και επιστημονική̋ 

εξειδίκευση̋ στι̋ Υπηρεσίε̋ του Δήμου Ιλίου και τη̋ Περιφέρεια̋ Αττική̋, απαιτείται η 

συνεργασία με εξειδικευμένο επιστημονικό Εργαστήριο που να μπορεί με ολοκληρωμένο τρόπο 

να ανταποκριθεί στι̋ σύνθετε̋ ανάγκε̋ του προτεινόμενου έργου. 

· Ότι παρίσταται  επείγουσα ανάγκη ύπαρξη̋ ενό̋ εξειδικευμένου πλαισίου τυποποιημένων 

διαδικασιών. 

· Ότι είναι δεδηλωμένη απόφαση του Δήμου Ιλίου ώστε το Ίλιον να εξασφαλίσει την ελάχιστη 

απαιτούμενη ενέργεια για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά με σκοπό την ενίσχυση των 

νοικοκυριών του Δήμου Ιλίου που αδυνατούν να ανταποκριθούν στην πληρωμή των 

λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματο̋. Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα θα δημιουργήσει τι̋ 

προϋποθέσει̋ για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, με απώτερο στόχο την δημιουργία Μητρώου 

Ενεργειακά Ευάλωτων Νοικοκυριών και την εξασφάλιση τη̋ ελάχιστη̋ απαιτούμενη̋ ενέργεια̋ 

για τα εν λόγω νοικοκυριά. 

 

Β.  Ενόψει των ανωτέρω  τα συμβαλλόμενα μέρη συμπράττοντα̋  ισόρροπα για την υλοποίηση του 

ανωτέρω ερευνητικού προγράμματο̋ στο πλαίσιο κοινά εξυπηρετούμενου δημοσίου σκοπού, τον οποίο 

είναι εκ του νόμου επιφορτισμένα να επιτελούν, συμφωνούν όπω̋ ο Συμβαλλόμενο̋ Β στο πλαίσιο  

ενό̋ Ερευνητικού Προγράμματο̋ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Καλδέλλη Ιωάννη, 

Διευθυντή του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργεια̋ και Προστασία̋ Περιβάλλοντο̋ (Εργ. ΗΜΕ & 

ΠΡΟΠΕ) του Πανεπιστημίου Δυτική̋ Αττική̋ θα αναλάβει το έργο με  αντικείμενο την «Εξειδικευμένη 

έρευνα και προτάσει̋ Εφαρμογή̋ για το Σύστημα Διαχείριση̋ Ενέργεια̋ Ενεργειακά 

Ευάλωτων Νοικοκυριών του Δήμου Ιλίου». 

 

Άρθρο 1. Σκοπό̋ 

Σκοπό̋ του έργου είναι να διερευνηθούν δειγματοληπτικά (14 νοικοκυριά) και να καταγραφούν οι 

ενεργειακέ̋ ανάγκε̋ αυτών των Ενεργειακά Ευάλωτων Νοικοκυριών του Δήμου Ιλίου και να 

αποτυπωθούν οι διοικητικέ̋ και τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ σχετικά  με την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών 

και την παροχή εγγυημένη̋ ελάχιστη̋ ποσότητα̋ ενέργεια̋ καθώ̋ και ο σχετικό̋ προγραμματισμό̋ 

υλοποίηση̋ του έργου. 

 

Άρθρο 2. Περιεχόμενο  τη̋ Έρευνα̋– Παραδοτέα 

Το αποτέλεσμα τη̋ ερευνητική̋ προσπάθεια̋ θα είναι η διατύπωση των αποτελεσμάτων αναφορικά με 

τον τρόπο υλοποίηση̋ σε συνδυασμό με την μελέτη για τον  χαρακτηρισμό του έργου ω̋ πιλοτικού. 
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 Ο Στόχο̋ τη̋ ανωτέρω έρευνα̋ είναι η δημιουργία προδιαγραφών για Δημοτικό Μητρώο Ενεργειακά 

Ευάλωτων Νοικοκυριών του Δήμου Ιλίου και η κάλυψη βασικών ενεργειακών αναγκών των ενεργειακά 

ευάλωτων νοικοκυριών του Δήμου Ιλίου. 

Ειδικότερα το έργο  που θα εκτελεστεί περιλαμβάνει: 

1. Έρευνα σχετικά με τον τρόπο υλοποίηση̋ του έργου λαμβάνοντα̋ υπόψη του̋ εμπλεκόμενου̋ 

δρώντε̋. Δήμο̋, πολίτε̋, ΔΕΔΔΗΕ, ΡΑΕ, Εργαστήριο ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ. 

2. Επιστημονική υποστήριξη για τον χαρακτηρισμό του έργου ω̋ πιλοτικό.  

3. Προδιαγραφέ̋ για τη δημιουργία Μητρώου Ενεργειακά Ευάλωτων Νοικοκυριών του Δήμου 

Ιλίου. 

Παράλληλα θα  πραγματοποιηθούν τα κάτωθι εξειδικευμένα υποέργα: 

a. Μελέτη για την τυποποίηση των διαδικασιών του πιλοτικού έργου και προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. 

b. Έρευνα πεδίου σχετικά με τον τρόπο ενημέρωση̋ και συμμετοχή̋ των πολιτών και καθορισμό̋ 

συνοδευτικών δράσεων του Δήμου (Ημερίδε̋ ενημέρωση̋ και καταγραφή συνεντεύξεων – 

ερωτηματολόγιών  με εργαζόμενου̋ του Δήμου, πολίτε̋ και των 14 ενεργειακά ευάλωτων 

νοικοκυριών) . 

c. Επιτόπια επίσκεψη και συλλογή στοιχείων σε συνεργασία με την  κοινωνική και τεχνική υπηρεσία 

του Δήμου σε 14 νοικοκυριά. 

 

Η έκθεση που θα καταρτιστεί  θα συνοδεύεται από πίνακε̋ και διαγράμματα.  

 

Άρθρο 3. Φορεί̋ ανάθεση̋ και υλοποίηση̋ του ερευνητικού προγράμματο̋ 

Φορέα̋ ανάθεση̋ του ερευνητικού προγράμματο̋, είναι ο Δήμο̋ Ιλίου. 

Φορέα̋ υλοποίηση̋ του Ερευνητικού Προγράμματο̋, θα είναι o ΕΛΚΕ του  Πανεπιστήμιου Δυτική̋ 

Αττική̋ (μέσω του Εργαστήριου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ). 

 

Άρθρο 4. Χρονοδιάγραμμα  

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε τρει̋ (3) μήνε̋ από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋. 
 
 
Άρθρο 5. Πόροι - Προϋπολογισμό̋ 

Ο συνολικό̋ προϋπολογισμό̋ τη̋ παρούσα̋ προγραμματική̋ σύμβαση̋ ανέρχεται στι̋ δέκα χιλιάδε̋  

ευρώ (10.000) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρου̋ του Δήμου 

Ιλίου. 

Ο προϋπολογισμό̋ και  η περιουσιακή μετακίνηση που προβλέπεται πιο κάτω περιορίζεται  στην κάλυψη 

των απαραίτητων δαπανών για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου και δεν έχει  το χαρακτήρα 

ανταλλάγματο̋ για παρεχόμενε̋ στο πλαίσιο τη̋ σύμβαση̋ υπηρεσίε̋. 
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Η μεταβίβαση του  ποσού των 10.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από τον Συμβαλλόμενο Α στο 

Συμβαλλόμενο Β θα γίνει ω̋ εξή̋: 

30% με την παράδοση του 1ου μέρου̋ έκθεση̋ των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων τον Α΄ μήνα, 
40% με την  προτυποποίηση του έργου ω̋ πιλοτικό τον Β΄ μήνα, και 30% με την παράδοση 
τη̋ τελική̋ έκθεση̋ των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. 

Το παραδοτέο θα υποβληθεί  σε δύο έντυπα αντίγραφα καθώ̋ και σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με 

τι̋ οδηγίε̋ του Συμβαλλόμενου Α. 

 

Άρθρο 6. Επιστημονικό̋ Υπεύθυνο̋ και μέλη τη̋ Ερευνητική̋ Ομάδα̋ 

Το ερευνητικό πρόγραμμα θα εκπονηθεί από ερευνητική ομάδα του Τμήματο̋ Μηχανολόγων Μηχανικών 

του Πανεπιστημίου Δυτική̋ Αττική̋, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Ιωάννη Καλδέλλη. 

 

Άρθρο 7. Δικαιώματα και υποχρεώσει̋ των συμβαλλομένων 

Ο Συμβαλλόμενο̋ Α αναλαμβάνει: 

· Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ με το Συμβαλλόμενο Β στην υλοποίηση των 

προβλεπόμενων και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια καθώ̋ και τα απαραίτητα 

στοιχεία/δεδομένα στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των 

προβλεπόμενων από τη σύμβαση. 

· Να διευκολύνει του̋ ερευνητέ̋ που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του αντικειμένου τη̋ 

παρούσα̋ προγραμματική̋ σύμβαση̋, στη συγκέντρωση των απαραιτήτων στοιχείων, 

αποτυπώσεων, καταγραφών και τεχνικών πληροφοριών.  

· Να μεταβιβάσει προ̋ το Πανεπιστήμιο Δυτική̋ Αττική̋ που ορίζεται ω̋ φορέα̋ εκτέλεση̋, τα 

προβλεπόμενα ποσά για την υλοποίηση τη̋ ερευνητική̋ εργασία̋.  

· Να ορίσει δύο εκπροσώπου̋ του για τη συμμετοχή του̋ στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθηση̋ 

τη̋ σύμβαση̋ που θα υπογραφεί.  

· Να χρηματοδοτήσει σύμφωνα με το Άρθρο 5ο  την Προγραμματική Σύμβαση. 

· Να συγκεντρώνει τα αιτήματα των δικαιούχων για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματο̋ 

ή την ακύρωση τη̋ εντολή̋ διακοπή̋ του μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του. 

 

Ο Συμβαλλόμενο̋ Β αναλαμβάνει: 

· Την  εκπόνηση του ω̋ άνω ερευνητικού προγράμματο̋ σε συνεργασία με τον  Συμβαλλόμενο A 

σύμφωνα με το αντικείμενο αυτού και το χρονοδιάγραμμά του, και την υποβολή των 

προβλεπόμενων από τη σύμβαση παραδοτέων. 

· Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο ερευνητικό προσωπικό και να συνεργάζεται εφόσον 

τούτο απαιτηθεί  με ειδικευμένου̋ επιστήμονε̋, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην 

υλοποίηση του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋. 

· Το σύνολο των δαπανών για την πραγματοποίηση του ερευνητικού προγράμματο̋, δηλαδή 
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αμοιβέ̋ προσωπικού, δαπάνε̋ αγορά̋ ή χρήση̋ εξοπλισμού και λογισμικού, χρήση̋ χώρων, 

προμήθεια̋ και συλλογή̋ στοιχείων, διεξαγωγή̋ ερευνών πεδίου, μετακίνηση̋ προσωπικού, 

κρατήσει̋ καθώ̋ και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πραγματοποίηση του προγράμματο̋. 

· Να παρέχει την τεχνογνωσία σχετικά με την αξιοποίηση των  «έξυπνων μετρητών». 

 

Άρθρο 8. Συμπληρωματική Προγραμματική Σύμβαση 

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Συμβαλλομένων, μετά από εισήγηση τη̋ Κοινή̋ Επιτροπή̋ 

του άρθρου 9, υπάρχει η δυνατότητα, να υπογραφεί Συμπληρωματική Προγραμματική Σύμβαση, που 

θα περιλαμβάνει συμπληρωματικέ̋ ερευνητικέ̋ εργασίε̋, που δεν έχουν προβλεφθεί με την παρούσα 

προγραμματική σύμβαση και κρίνονται αναγκαίε̋ για την ολοκλήρωση του αντικειμένου τη̋ παρούσα̋. 

 

Άρθρο 9. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση̋ και Παραλαβή̋ 

Ορίζεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση̋ και Παραλαβή̋ αποτελούμενη από δύο εκπροσώπου̋ του 

Συμβαλλόμενου Α και από έναν εκπρόσωπο του Συμβαλλόμενου Β. Πρόεδρο̋ τη̋ Κοινή̋ Επιτροπή̋ 

Παρακολούθηση̋ θα είναι ένα̋ από του̋ εκπροσώπου̋ του Συμβαλλόμενου Α. 

Αρμοδιότητε̋ τη̋ Κοινή̋ Επιτροπή̋ Παρακολούθηση̋ είναι: 

1. Πιστοποίηση τη̋ εκτέλεση̋ των ερευνητικών εργασιών 

2. Παραλαβή του παραδοτέου του άρθρου 2 

3. Παρακολούθηση και τήρηση των όρων τη̋ σύμβαση̋ 

4. Επίλυση τυχόν διαφορών ανάμεσα στου̋ Συμβαλλόμενου̋ 

5. Τροποποίηση χρονοδιαγράμματο̋ άρθρου 4 μέσα στα χρονικά όρια τη̋ παρούσα̋ 

6. Εισήγηση προ̋ τα αρμόδια όργανα των Συμβαλλομένων για οτιδήποτε άλλο προκύψει 
      κατά την πορεία εκτέλεση̋ τη̋ παρούσα̋ προγραμματική̋ σύμβαση̋. 

 

Άρθρο 10. Διάρκεια ισχύο̋ τη̋ Προγραμματική̋ Σύμβαση̋ 

Η έναρξη τη̋ παρούσα̋ προγραμματική̋ σύμβαση̋ θα γίνει αμέσω̋ μετά την υπογραφή τη̋ και από τι̋ 

δύο πλευρέ̋ ενώ η λήξη τη̋ θα γίνει με την παράδοση τη̋ τελική̋ έκθεση̋ (σε τρει̋ μήνε̋) και την 

άμεση αποπληρωμή του προβλεπόμενου τιμήματο̋. 

Η διάρκεια τη̋ παρούσα̋ προγραμματική̋ σύμβαση̋ μπορεί να τροποποιηθεί μετά από εισήγηση τη̋ 

Κοινή̋ Επιτροπή̋ Παρακολούθηση̋ του άρθρου 9 και απόφαση των αρμοδίων οργάνων των 

Συμβαλλομένων. 

 

Άρθρο 11: Παραβίαση των συμφωνηθέντων 

Οι δύο συμβαλλόμενοι υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή τη̋ παρούσα̋ 

σύμβαση̋ τη̋ οποία̋ όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδει̋, η παράβαση δε οποιοδήποτε απ’ αυτού̋ 

επιφέρει τι̋ συνέπειε̋ του νόμου. 
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Άρθρο 12 : Επίλυση των διαφορών 

Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων για θέματα που αναφέρονται στην ερμηνεία και 

εφαρμογή τη̋ παρούσα̋ Σύμβαση̋ θα γίνεται από την Επιτροπή Εποπτεία̋, Παρακολούθηση̋. Η 

απόφαση στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώ̋ αναβάλλεται για μια φορά κατά 

την επόμενη συνεδρίαση τη̋ Επιτροπή̋ η λήψη απόφαση̋ ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν αυτό δεν 

καταστεί δυνατό υπερισχύει η πλειοψηφούσα γνώμη των μελών τη̋ Επιτροπή̋. Για την επίλυση των 

διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια τη̋ Αθήνα̋. 

 

Άρθρο 13 : Τροποποίηση τη̋ σύμβαση̋ 

Η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών και η επέκταση, συμπλήρωση και τροποποίηση τη̋ παρούσα̋ 

σύμβαση̋, ιδίω̋ αν προκαλεί επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου τη̋, θα πραγματοποιείται με την 

ίδια διαδικασία που τηρήθηκε για την αρχική σύμβαση, δηλαδή με αποφάσει̋ των συλλογικών οργάνων 

διοίκηση̋ των συμβαλλομένων μερών. 

Η παρούσα Σύμβαση αφού αναγνώστηκε απ’ τα συμβαλλόμενα μέρη και έγιναν αποδεκτοί όλοι οι όροι 

τη̋, τυπώθηκε σε πέντε όμοια αντίτυπα και υπογράφεται ω̋ εξή̋ απ’ τα Συμβαλλόμενα Μέρη: 

  

Οι Συμβαλλόμενοι 

Για το Δήμο Ιλίου 

 

 

Για το Πανεπιστήμιο  

Δυτική̋ Αττική̋ 

 

Νικόλαο̋  Ζενέτο̋ 

Δήμαρχο̋  

 

Καθηγητή̋ Ιωάννη̋ Κ. Καλδέλλη̋ 

Αντιπρύτανη̋ Έρευνα̋ 

 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιλίου κ. Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή τη̋ Προγραμματική̋ 

Σύμβαση̋ ω̋ και των τυχόν τροποποιήσεων αυτή̋  

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                 Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,          

Μαρκόπουλο̋ Φ.,   Βέργο̋ Ι.,  

                                      Γαλούνη̋ Δ.  

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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