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ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ   ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ   

ΜΜεεττααξξύύ::   

1. Δήμου Χανίων    (  Φορέας  πρότασης  )) ( Φορέας πρότασης

2. Δήμου Νέας Κυδωνίας (  Φορέας  πρότασης  )) ( Φορέας πρότασης

3. Δήμου Ακρωτηρίου (  Φορέας  πρότασης  )) ( Φορέας πρότασης

4. Δήμου Θερίσου (  Φορέας  πρότασης  )) ( Φορέας πρότασης

5. Δήμου Κεραμειών (  Φορέας  πρότασης  )) ( Φορέας πρότασης

6. Δήμου Σούδας (  Φορέας  πρότασης  )) ( Φορέας πρότασης

7. Δήμου Ελ. Βενιζέλου (  Φορέας  πρότασης  )) ( Φορέας πρότασης

8. Δήμου Ρεθύμνης (  Φορέας  πρότασης  )) ( Φορέας πρότασης

9. Δήμου Αρκαδίου (  Φορέας  πρότασης  )) ( Φορέας πρότασης

10. Δήμου Λαππαίων (  Φορέας  πρότασης  )) ( Φορέας πρότασης

11. Δήμου Νικηφόρου Φωκά (  Φορέας  πρότασης  )) ( Φορέας πρότασης

12. Δήμου Γοργολαΐνη (  Φορέας  πρότασης  )) ( Φορέας πρότασης

13. Δήμου Νέας Αλικαρνασσού (  Φορέας  πρότασης  )) ( Φορέας πρότασης

14. Δήμου Παλιανής (  Φορέας  πρότασης  )) ( Φορέας πρότασης

15. Δήμου Τεμένους (  Φορέας  πρότασης  )) ( Φορέας πρότασης

16. Δήμου Αγίου Νικολάου (  Φορέας  πρότασης  )) ( Φορέας πρότασης

17. Δήμου Νεάπολης (  Φορέας  πρότασης  )) ( Φορέας πρότασης

18. Κοινότητας Βραχασίου (  Φορέας  πρότασης  )) ( Φορέας πρότασης

19. Δήμου Ηρακλείου  (  Δικαιούχος  -  Φορέας  Λειτουργίας  )   ( Δικαιούχος - Φορέας Λειτουργίας )

  

γγιιαα   ττηηνν   ΠΠρράάξξηη     

  «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας στους μητροπολιτικούς Δήμους 

της Κρήτης» στα πλαίσια της πρόσκλησης 20.1 του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
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Ηράκλειο … Σεπτεμβρίου 2010 

Στο Ηράκλειο, σήμερα την …………………………….,  μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων : 

1. του Δήμου Χανίων που εδρεύει στα Χανιά όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Αντιδήμαρχο κ. Αριστείδη Παπαδογιάννη,  

2. του Δήμου Ακρωτηρίου που εδρεύει στο Πυθάρι, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Δήμαρχο κ. Μιχάλη Κυνηγό.  

3. του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου που εδρεύει στις Μουρνιές, όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Δήμαρχο  κ. Εμμανουήλ Κεμεσίδη  

4. του Δήμου Θερίσου που εδρεύει στο Βαμβακόπουλο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Δήμαρχο κ. Τσαπάκο Γεώργιο  

5. του Δήμου Κεραμειών που εδρεύει στο Γερόλακκο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Δήμαρχο κ. Στρατουδάκη Εμμανουήλ  

6. του Δήμου Νέας Κυδωνίας που εδρεύει στο Γαλατά, όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Δήμαρχο κ. Σταματάκη Μανώλη  

7. του Δήμου Σούδας που εδρεύει στη Σούδα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Δήμαρχο κ. Ιωάννη Περάκη 

8. του Δήμου Ρεθύμνης που εδρεύει στο Ρεθυμνο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Δήμαρχο κ. Μαρινάκη Γιώργη  

9. του Δήμου Αρκαδίου που εδρεύει στο Άδελε, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Δήμαρχο κ. Εμμανουήλ Σ. Μανωλακάκη 

10. του Δήμου Λαππαίων που εδρεύει στην Επισκοπή, όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Δήμαρχο κ. Λουκογεωργάκη Ευστάθιο 

11. του Δήμου Νικηφόρου Φωκά που εδρεύει στον Αθάνατο, όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Τσίβη Στυλιανό  

12. του Δήμου Γοργολαϊνη  που εδρεύει στον Άγιο Μύρωνα, όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ματθαιάκη Γεώργιο 

13. του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού που εδρεύει στη Νέα Αλικαρνασσό, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Σισαμάκη Βαγγέλη 

14. του Δήμου Παλιανής που εδρεύει στο Βενεράτο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Δήμαρχο κ. Μπολάκη Αριστείδη 

15. του Δήμου Τεμένους που εδρεύει στον Προφήτη Ηλία, όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Δήμαρχο κ. Βιτώρο Γεώργιο  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  
Τίτλος έργου:  «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας στους 

μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης» 

Ημερομηνία υπογραφής 

 
 

 3  

                                                          

16. του Δήμου Αγίου Νικολάου που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο, όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Κουνενάκη Δημήτρη 

17. του Δήμου Νεάπολης που εδρεύει στη Νεάπολη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Δήμαρχο κ. Καστρινάκη Νικόλαο 

18. της Κοινότητας Βραχασίου που εδρεύει στο Βραχάσι, όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Πρόεδρο κ. Σφυράκη Γεώργιο 

οι οποίοι θα αποκαλούνται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορείς Πρότασης»,  

 

19  του Δήμου Ηρακλείου, με την επωνυμία Δήμος Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο 

όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Κουράκη και ο οποίος θα 

αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Δικαιούχος - Φορέας 

Λειτουργίας». 1 

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 

διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

 

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) όπως ισχύει.  

2. Την υπ’ αρ. 143053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης καθώς και το 

εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων 

Πράξεων και τον σχετικό Οδηγό, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

3. Tις διατάξεις του αρθρ. 1 (περί σύστασης Δήμων) του N. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

4. Tις διατάξεις του αρθρ. 100 (περί προγραμματικών συμβάσεων) του N. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

πρόγραμμα Καλλικράτης». 

5. την υπ’ αριθμ. 616/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων 

 
1 Δικαιούχος και κεντρικός φορέας λειτουργίας θα πρέπει είτε να είναι Δήμος στον οποίο δεν 
επέρχεται καμία μεταβολή σύμφωνα με τον Ν.3852/2010, ή να είναι Δήμος η έδρα του οποίου θα 
αποτελέσει την έδρα υπό σύσταση Δήμου βάσει του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Εφόσον οριστεί και άλλος φορέας Λειτουργίας, αυτός επίσης θα πρέπει είτε να είναι Δήμος στον οποίο 
δεν επέρχεται καμία μεταβολή σύμφωνα με τον Ν.3852/2010, ή να είναι Δήμος η έδρα του οποίου θα 
αποτελέσει την έδρα υπό σύσταση Δήμου βάσει του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) 
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6. την υπ’ αριθμ. 123/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Κυδωνίας 

7. την υπ’ αριθμ. 187/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακρωτηρίου  

8. την υπ’ αριθμ. 147/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θερίσου 

9. την υπ’ αριθμ. 48/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεραμειών 

10. την υπ’ αριθμ. 73/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σούδας  

11. την υπ’ αριθμ. 232/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελ. Βενιζέλου 

12. την υπ’ αριθμ. 539/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης 

13. την υπ’ αριθμ. 186/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρκαδίου 

14. την υπ’ αριθμ. 143/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαππαίων 

15. την υπ’ αριθμ. 121/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νικηφόρου Φωκά 

16. την υπ’ αριθμ. 698/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου  

17. την υπ’ αριθμ. 77/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γοργολαΐνης 

18. την υπ’ αριθμ. 385/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Αλικαρνασσού 

19. την υπ’ αριθμ. 94/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλιανής 

20. την υπ’ αριθμ. 100/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τεμένους 

21. την υπ’ αριθμ. 229/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου 

22. την υπ’ αριθμ. 188/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης 

23. την υπ’ αριθμ. 110/2010 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας 

Βραχασίου 

24. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1652/10-3-2009  έγγραφο της  Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 

της Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του 

Δικαιούχου. 

25. Την με αρ.πρωτ. 152.276/ΨΣ4747-Α2 /18-06-10 πρόσκληση  της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»  για την υποβολή προτάσεων με κωδικό 

20.1 και τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων», όπως ισχύει 

και με στόχο το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και των απαιτούμενων δράσεων για την 
αποτελεσματική υλοποίηση της πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Φροντίδας στους μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης»   
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συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:  

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Οι ως άνω Φορείς Πρότασης του Έργου πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Φροντίδας στους μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης» και ο  Δικαιούχος – 
Κεντρικός Φορέας  Λειτουργίας προγραμματίζουν την υλοποίηση και λειτουργία/εφαρμογή, 
αντίστοιχα, της πράξης με αντικείμενο την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών τηλεφροντίδας 
τηλεϊατρικής στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης, η οποία θα αναφέρεται στο εξής 
χάριν συντομίας «το Έργο» της προγραμματικής σύμβασης.     

Περιγραφή του έργου 

Με το παρόν έργο οι Δήμοι Ηρακλείου ,Χανίων, Ρεθύμνου, Αγ.Νικολάου φιλοδοξούν να 
πρωτοπορήσουν και να καθιερώσουν «βέλτιστες πρακτικές» αναφορικά με την ενσωμάτωση 
ηλεκτρονικών ευρυζωνικών υπηρεσιών για την παροχή φροντίδας και κοινωνικής μέριμνας στους 
δημότες τους και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του Δήμου.   

Οι προβλεπόμενες από το παρόν έργο υπηρεσίες ανήκουν και στις δύο παραπάνω γενικές κατηγορίες, 
οι οποίες αναλύονται περαιτέρω στη συνέχεια. 

Το συνολικό σύστημα θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει τις εξής υπηρεσίες: 

Α) Υπηρεσίες πληροφοριακής υποστήριξης 

 Εξατομικευμένη πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό του δημότη/ασθενή (προσωπικός 
ηλεκτρονικός φάκελος υγείας και πρόνοιας) – Υπηρεσία Σταδίου 2 

 Αυτόματη δημιουργία και εκτύπωση αναφορών προς όλες τις ομάδες χρηστών ανάλογα με το 
ρόλο και τα ενδιαφέροντα τους – Υπηρεσία Σταδίου 4 

o Ηλεκτρονική Ενημέρωση Επισκέψεων Κοινωνικών Λειτουργών. 
o Φαρμακευτική αγωγή. 
o Ημερήσια δίαιτα και συνιστώμενες δραστηριότητες. 

Β) Υπηρεσίες επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης 

 Υπηρεσία αποστολής και λήψης μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών (π.χ. ειδοποίηση επείγοντος 
συμβάντος ) – Υπηρεσία Σταδίου 2 

 Υπηρεσίες αυτόματης ενημέρωσης – Υπηρεσία Σταδίου 3 

 Δυνατότητα άμεσης τηλεφωνικής κλήσης, (ανοιχτή ακρόαση για τον ασθενή ή ηλικιωμένο) - 
Υπηρεσία επιπέδου 3 

 Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης και συμβουλής (ήχος και εικόνα) - Υπηρεσία επιπέδου 5 

Γ) Προσωποποιημένες υπηρεσίες κατ’ οίκον τηλεπαρακολούθησης - Υπηρεσίες επιπέδου 5 

 Καθημερινή παρακολούθηση ζωτικών σημάτων (τηλεπαρακολούθηση υγείας) (καρδιακοί 
παλμοί, πίεση αίματος, επίπεδα κορεσμού του οξυγόνου, θερμοκρασία, βάρος, επίπεδο 
γλυκόζης, κοινές πνευμονολογικές εξετάσεις). 

 Αυτόματη καταχώρηση των ζωτικών σημάτων στον προσωπικό ΦΥ (Δημιουργία προσωπικού 
ιστορικού). 

 Παρακολούθηση/προσαρμογή φαρμακευτικής αγωγής/δίαιτας, και υπηρεσίες ελέγχου και 
υπενθύμισης. 
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 Ειδοποίηση αρμόδιου/υπεύθυνου σε περίπτωση απόκλισης κατάστασης υγείας (μήνυμα). 
Δ) Υπηρεσίες τηλεφροντίδας - Υπηρεσία επιπέδου 5 

 Ειδοποίηση αρμόδιου/υπεύθυνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (αυτόματη, ή μη)  

 Προσωποποιημένη υποστήριξη στην αυτοδιαχείριση υγείας για έξι (6) κατηγορίες 
πληθυσμού/χρονίων ασθενών. 

 Αυτόματη διαχείρισης φαρμακευτικής αγωγής. 

 Εφαρμογές άσκησης μνήμης και νοητικής ενδυνάμωσης για άτομα που πάσχουν από άνοια. 

 Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, και αλληλεπίδρασης. 

Η αναγκαία τεχνολογική πλατφόρμα θα αποτελείται από: 

 Ένα Ηλεκτρονικό Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων – Το κέντρο αυτό θα αποτελεί την καρδιά 
της τεχνολογικής πλατφόρμας, αφού θα περιλαμβάνει την ηλεκτρονική βάση δεδομένων όλων 
των πληροφοριών σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως και τους αναγκαίους 
εξυπηρετητές (servers) που θα καθιστούν εφικτή την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών 
προς στους χρήστες της πλατφόρμας. Συγκεκριμένα θα συμπεριλαμβάνει εξυπηρετητές 
τηλεοπτικής διάσκεψης, τηλεφωνικής διάσκεψης (VoIP) για το προσωπικό σύστημα 
συναγερμού, εφαρμογών, βάσης δεδομένων, πιστοποίησης, μηνυμάτων, όπως και συστήματα 
υποστήριξης ασφαλής και σταθερής λειτουργίας (Firewall, UPS). Το κέντρο αυτό θα 
εγκατασταθεί σε χώρους του Δήμου Ηρακλείου ο οποίος και θα παρέχει επίσης τις υπηρεσίες 
διαχείρισης/υποστήριξης του. 

 Πέντε Υπομονάδες Τηλεπαρακολούθησης Υγείας, οι οποίες θα επιτρέπουν την 
τηλεπαρακολούθηση της κατάστασης υγείας χρόνιων ασθενών, ηλικιωμένων ή άλλων ατόμων 
που υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας του Δήμου και θα 
εγκατασταθούν στους χώρους της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι». Κάθε μονάδα θα επιτρέπει 
την σε πραγματικό χρόνο συνεργασία χρηστών, με τη μεταφορά εικόνας και ήχου, τη 
πρόσληψη, κωδικοποίηση, συμπίεση και μετάδοση κρίσιμων ιατρικών δεδομένων από το 
σύστημα του ασθενούς/πολίτη και την ενσωμάτωση όλων των στοιχείων της «επαφής» στον 
προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του πολίτη-ασθενή. Κάθε ένα από τα συστήματα θα 
είναι σε θέση να αναλάβει το κέντρο κλήσεων άμεσης ανάγκης υλοποιώντας το προσωπικό 
σύστημα συναγερμού. 

 Ένα σύστημα πληροφοριακής υποστήριξης σε κάθε δομή παροχής κοινωνικής φροντίδας. Το 
σύστημα θα πραγματοποιεί την ηλεκτρονική διασύνδεση των δομών και θα κάνει εφικτή την 
πρόσβαση (του νοσηλευτικού προσωπικού) στον προσωπικό ολοκληρωμένο φάκελο υγείας 
του πολίτη (personal health record). 

 Ένα σύστημα παροχής των υπηρεσιών τηλεφροντίδας και κατ’ οίκον τηλεπαρακολούθησης, 
εγκατεστημένο κοντά στον ασθενή ή ηλικιωμένο. Κάθε σύστημα θα είναι προσωποποιημένο 
ανάλογα με την κατηγορία εξυπηρετούμενου. 

 Ένα σύστημα, το οποίο θα παρέχει φορητές υπηρεσίες ενημέρωσης και ειδοποίησης σε 
άτομα του οικογενειακού κύκλου των εξυπηρετούμενων. 

Στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα παρουσιάζεται διαγραμματικά ο τρόπος συμβίωσης των συστημάτων 
στο μοντέλο κοινωνικής φροντίδας του Δήμου. 
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Η  Προτεινόμενη Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης 
(01_2.2_v01) αφού ο Δήμος Ηρακλείου ανήκει στους Δικαιούχους της Πρόσκλησης (Φορείς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης), αλλά κυρίως επειδή η πράξη βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της 
Δημόσιας Διοίκησης προς τον πολίτη μέσω της χρήσης ΤΠΕ (Κριτήριο Αξιολόγησης Α1).  

H προτεινόμενη παρέμβαση θα υιοθετεί την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας 
προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς 
αναγνωρισμένους κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content 
Accessibility Guidelines (WAI/WCAG) (Κριτήριο Αξιολόγησης Β4).  

Η διάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την παρούσα δράση, αφού αυτή απευθύνεται σε 
ηλικιωμένους και άλλες ευπαθείς ομάδες με ιδιαίτερες απαιτήσεις προσβασιμότητας. 

Η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων/δεικτών του αντίστοιχου άξονα 
προτεραιότητας (Κριτήριο Αξιολόγησης Γ1) που είναι: 

o ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και 

o Προώθηση της Ψηφιακής Σύγκλισης στα ΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου 

Η προτεινόμενη πράξη δεν παράγει έσοδα (Κριτήριο Αξιολόγησης Γ2) 

Η αξιολόγηση του κριτηρίου Γ3 - Κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης και βαθμός κάλυψης των αναγκών παρουσιάζεται αναλυτικά (στα πεδία 86-
87) στο ΤΔΠΠ.  

Άλλες προβλέψεις  

Οι τεχνολογικές λύσεις θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις παρακάτω τεχνολογικές 

και λειτουργικές προτεραιότητες: 

- Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον Εικονικών Μηχανών (Virtualization) το οποίο 
θα εξυπηρετείται στον Φορέα της Πρότασης ή σε κάποιον άλλο Φορέα της Δημόσιας 
Διοίκησης 
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- Υποστήριξη της Διαλειτουργικότητας, μέσω της δημιουργίας Υπηρεσιών Διαδικτύου 
(Web Services), και εγγραφής αυτών στο Μητρώο της Δημόσιας Διοίκησης (Πύλη 
«ΕΡΜΗΣ») ή/και ενσωμάτωση της «Κοινής Ανοιχτής Τεχνολογικής Πλατφόρμας 
Ανάπτυξης Υπηρεσιών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» (LGAF), όπου αυτό είναι 
δυνατόν 

- Πολυκαναλική διάθεση των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπου αυτό είναι δυνατόν, 
με έμφαση στη διάθεση των υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων έξυπνων 
συσκευών. 

- Υπηρεσίες με χρήση Web2.0 εργαλείων, Social Media καναλιών, εικονικής ή/και 
επαυξημένης πραγματικότητας, με Έξυπνους Alerting μηχανισμούς προς τους 
ενδιαφερόμενους. 

Τέλος ιδιαίτερη φροντίδα θα δοθεί ούτως ώστε η ανάπτυξη του λογισμικού να πραγματοποιηθεί με τη 
χρήση ανοικτών προτύπων.  
 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική 

διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Έργου, οι Φορείς Πρότασης, θεωρούν αναγκαία την 

υποβολή πρότασης για συγχρηματοδότηση και την υλοποίηση του Έργου από το Δικαιούχο 

και για τον λόγο αυτό προβαίνουν στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία 

προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου 

της.   

 

ΑΡΘΡΟ 1  

 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση στοχεύει στην εξασφάλιση μόνιμης, τακτικής και 

λειτουργικής συνεργασίας ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, για την προετοιμασία, το 

σχεδιασμό, την αποτελεσματική εφαρμογή, την εποπτεία της υλοποίησης  και την εξασφάλιση 

της λειτουργικότητας ή/και και βιωσιμότητας της πράξης.  

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας 
υλοποίησης του Έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας στους 
μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης», (όπως αυτό αναγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης) 
από τους Φορείς Πρότασης του Έργου στον Δικαιούχο. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης 
προβλέπονται όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή ή και την βιωσιμότητα  του έργου, η οποία 
αποτελεί ευθύνη κυρίως του Δικαιούχου - Φορέα Λειτουργίας. Η παρούσα σύμβαση έχει ως 
αντικείμενο την καταγραφή όλων των αναγκαίων ενεργειών καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας των 
συμβαλλομένων μερών με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση ή και την βιώσιμη 
λειτουργία του Έργου.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας 

σύμβασης Οι Φορείς Πρότασης του Έργου αναθέτουν στον – Δικαιούχο - Φορέα Λειτουργίας: 
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Α. Να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης πράξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 20.1 του Ε.Π 

«Ψηφιακή Σύγκλιση» 

Β.  να λειτουργήσει ως Δικαιούχος και Φορέας Λειτουργίας του Έργου έναντι της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.  «Ψηφιακή Σύγκλιση», αναλαμβάνοντας για λογαριασμό 

τους όλες τις υποχρεώσεις του Δικαιούχου και του Φορέα Λειτουργίας που προκύπτουν από 

το θεσμικό πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων καθώς και  

Γ. να μεριμνήσει για τη λειτουργικότητα του έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες2: 

1) Ωρίμανση του Έργου (σύνταξη μελετών ωρίμανσης και λήψη απαραίτητων εγκρίσεων). 

2) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του Έργου- Οργάνωση της ομάδας διοίκησης του Έργου 

(Σχήμα Διοίκησης – Ρόλοι). Το Σχήμα Διοίκησης Έργου οριστικοποιείται μεταξύ των μερών σε 

χρόνο εύλογο και αποτελεί παράρτημα της παρούσης. 

3) Σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων Πράξεων του Έργου για την ένταξη τους στο Ε.Π. 

«Ψηφιακή Σύγκλιση» - Υπογραφή Συμφώνου Αποδοχής Όρων απόφασης ένταξης 

4) Σύνταξη των διακηρύξεων  

5) Διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς 

κανόνες.  

6) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 

7) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. 

8) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου,– Διαχείριση αλλαγών -Ενημέρωση- 

ευαισθητοποίηση και προβολή του Έργου. 

9) Οργάνωση λειτουργίας του συστήματος  και επικαιροποίηση και διαχείριση αλλαγών και 

πρόσθετων απαιτήσεων 

10) Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του 

Έργου. 

11) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του από τον/τους ανάδοχο/ους και οριστική παράδοση του σε 

πλήρη λειτουργία για χρήση από τους συμβαλλόμενους, με πλήρη τεχνική και οικονομική 

τεκμηρίωση  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

 
2 Οι ενέργειες αφορούν υποχρεώσεις του Δικαιούχου – Φορέα Λειτουργίας για τη σωστή υποβολή, 
παρακολούθηση, υλοποίηση και λειτουργία του έργου, ανεξάρτητα με το αν αυτές είναι επιλέξιμες για 
συγχρηματοδότηση 
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2.1. Οι Φορείς Πρότασης του Έργου αναλαμβάνουν: 

 Να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης 

στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

 Να παρέχουν στο Δικαιούχο τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του 

για την ωρίμανση και τον προσδιορισμό του σκοπού του Έργου και να συνεργάζονται μαζί 

του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης. 

 Να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, καθώς και να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα 

στελεχών τους που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες των 

φορέων. 

 Να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στις αντίστοιχες Επιτροπές., εφ’ όσον απαιτείται 

 Να παρέχουν έγκαιρα στο Δικαιούχο την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή 

διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

 Να μεριμνήσουν για τις διοικητικές ή/και θεσμικές ρυθμίσεις που απορρέουν από την 

υλοποίηση του Έργου.  

 

2.2. Ο Δικαιούχος –  Κεντρικός Φορέας Λειτουργίας αναλαμβάνει: 

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο 

συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 Να εκτελεί όλες τις ενέργειες που το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει ως   

αρμοδιότητα ενός Δικαιούχου, κατά την πορεία υλοποίησης της πράξης.  

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 

 Να κοινοποιεί στους Φορείς Πρότασης τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Ε.Π. 

 Να συνεργαστεί με τους Φορείς Πρότασης για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου 

Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. και 

να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη 

των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. Στο πλαίσιο αυτό υποχρεούται να αξιοποιήσει όλες τις 

ενέργειες ωρίμανσης του έργου (μελέτες, σχέδια προκηρύξεων και συμβάσεων κ.α.), οι οποίες 

έχουν προηγηθεί.  

 Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική 
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Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης. και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

αυτό 

 Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών και να μεριμνά για τη διαδικασία 

χορήγησης σύμφωνης γνώμης από την ΕΥΔ όπου αυτό απαιτείται. 

 Να συστήσει όλα τα συλλογικά όργανα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της πράξης, 

καθώς και να εκπονήσει τους αναγκαίους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας τους (όπου 

αυτό είναι απαραίτητο ). 

 Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των 

σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας του, καθώς και να μεριμνά για τη διαδικασία χορήγησης σύμφωνης γνώμης από 

την ΕΥΔ όπου αυτό απαιτείται. 

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών 

συμβάσεων. 

 Να συντάσσει Τριμηνιαία Αναφορά Προόδου της υλοποίησης της Πράξης, για τους Φορείς 

Πρότασης της Πράξης, την οποία υποβάλλει στην Κοινή Επιτροπή του Άρθρου 6.  

 Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου, να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για 

την ομαλή χρηματοδότηση του έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές. 

 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με 

τους άλλους συμβαλλόμενους. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσης.  

 Να μεριμνήσει για τις διοικητικές ή/και θεσμικές ρυθμίσεις που απορρέουν από τις 

λειτουργικές ανάγκες του Έργου. 

 Να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα ή και τη βιωσιμότητα του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του 

και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας, την 

εξασφάλιση των αναγκαίων ανθρώπινων  και οικονομικών πόρων, καθώς και της  

απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Δικαιούχος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τη διοίκηση και διαχείριση του έργου της 

παρούσας σύμβασης ορίζει, με ευθύνη του και σύμφωνα με το κανονιστικό του πλαίσιο, τις 

απαραίτητες επιτροπές για την υλοποίηση της πράξης (πχ. Επιτροπή/ές Διενέργειας Διαγωνισμού, 

Παρακολούθησης και Παραλαβής κλπ)   
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ΆΡΘΡΟ 4 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου, για την υλοποίηση του οποίου τα μέρη συμφωνούν στην 

παρούσα προγραμματική σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των …984.000.. Ευρώ3.  

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 

Ο Δικαιούχος δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το 

παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τους Φορείς Πρότασης του Έργου. 

Ο Δικαιούχος, με την απόφαση ένταξης των πράξεων στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» θα 

προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση ή την εγγραφή τους σε ΣΑΕ και τη 

διασφάλιση της χρηματοδότησης σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχέδιο του Έργου.  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

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

συμβαλλόμενα μέρη και λήγει μετά την ολοκλήρωση και την οριστική παραλαβή του Έργου από τον 

Δικαιούχο - Φορέα Λειτουργίας και τη θέση σε λειτουργία για όλους τους συμβαλλόμενους.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την 

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Ηράκλειο. 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :  

- έναν (1) εκπρόσωπο από τους εξής Φορείς  Πρότασης του Έργου: Δήμο Χανίων, Δήμο 

Ρεθύμνης και Δήμο Αγίου Νικολάου  με τον αναπληρωτή του  

- έναν (1) εκπρόσωπο του Δικαιούχου (Δήμο Ηρακλείου)  με τον αναπληρωτή του, ως 

πρόεδρο. 

 

Οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών, πρέπει να προέρχονται από αντίστοιχες 

οργανικές μονάδες των φορέων τους, που έχουν αρμοδιότητα σχετική με το φυσικό 

αντικείμενο του Έργου και εφόσον είναι δυνατό να κατέχουν θέσεις ευθύνης στις Μονάδες 

αυτές.  
 

3 Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α, οι πιθανές αναθεωρήσεις κλπ.  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  
Τίτλος έργου:  «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας στους 

μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης» 

Ημερομηνία υπογραφής 

 
 

 13  

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν 

τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και η Επιτροπή συγκροτείται με την έκδοση σχετικής 

απόφασης από τον Δικαιούχο, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της παροχής γραμματειακής 

υποστήριξης στην Επιτροπή. 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και 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 και της έναρξης λειτουργίας/εφαρμογής του 

έργου, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του 

εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος 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 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 στέλεχος του Δικαιούχου. 

Η Επιτροπή  συνεδριάζει οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο από την πορεία υλοποίησης των έργων αλλά 

και όταν ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος της. Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον 

μία φορά κάθε τρίμηνο, προκειμένου να συζητήσει και να παραλάβει την τριμηνιαία αναφορά προόδου 

υλοποίησης των έργων. 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή.  

Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού 

υπογραφούν . 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει εφόσον έχει απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 14 

παρ.3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, όπως ισχύει) . Οι αποφάσεις της πρέπει να 

είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους 

τους συμβαλλόμενους φορείς.  

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα 

καθορισθούν με αποφάσεις της.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ - ΡΗΤΡΕΣ 

Ο Δικαιούχος ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 

έναντι των Φορέων Πρότασης και των τρίτων για την καλή εκτέλεσή της και την υλοποίηση του  

αναληφθέντος έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 3614/2007, της 
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Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης για τις δημοσιονομικές διορθώσεις και την 

ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας 

κάθε συμβαλλόμενου μέρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 8  

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται 

όλοι ουσιώδεις, ή η παράβαση των διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου που εφαρμόζεται 

για την υλοποίηση και τη λειτουργία του Έργου από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα 

μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να λύσει εγγράφως την παρούσα σύμβαση.  

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Κοινής Επιτροπής 

παρακολούθησης της Σύμβασης, εγγράφως από τα συμβαλλόμενα μέρη αδυναμία ολοκλήρωσης και 

συνεπώς εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, αυτή λύεται αυτοδικαίως για τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Στην περίπτωση διακοπής, λύσης, αδυναμίας ολοκλήρωσης μέρους ή όλου του Έργου της 

Προγραμματικής Σύμβασης, ο Δικαιούχος παραμένει υπεύθυνος ως δικαιούχος τόσο για τις 

ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει όσο και για το μέρος του Έργου που έχει υλοποιήσει στο 

πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, μέχρι τη λήξη υλοποίησης του Ε.Π., σύμφωνα με τους 

κοινοτικούς Κανονισμούς. 

Στην περίπτωση κατά την οποία επέλθει λύση της σύμβασης, οι Φορείς Πρότασης του έργου,  

στο πλαίσιο της αρχής της συνέχειας της Δημόσιας Διοίκησης - αναλαμβάνουν στο ακέραιο τα 

συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν ακόμη 

πραγματοποιηθεί από τον Δικαιούχο, στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού της παρούσας 

σύμβασης, έναντι τρίτων.  

ΑΡΘΡΟ 9  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

Ο Δικαιούχος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τους Φορείς Πρότασης του Έργου έναντι 

των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της 

αρμοδιότητας υλοποίησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 10  

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 
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Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα ανώτατα όργανα 

διοίκησης των συμβαλλομένων φορέων. 

 

ΑΡΘΡΟ 11  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ4 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η 

απασχόληση προσωπικού των Φορέων Πρότασης ή/και του Φορέα Λειτουργίας στον 

Δικαιούχο αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό 

ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου των ανωτέρω φορέων, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 12  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

12.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στον Δικαιούχο η υποκατάστασή του από τρίτο 

για την υλοποίηση του Έργου Αν χωρήσει άλλη υποκατάσταση, τότε ο Δικαιούχος ευθύνεται 

για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι των Φορέων Πρότασης του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται 

η παρούσα από υπαιτιότητα του Δικαιούχου. Μετά την 1/1/2011 οι υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα μεταφέρονται αυτοδίκαια στον «Καλλικρατικό» 

Δήμο όπου και βρίσκεται σήμερα η έδρα του Δικαιούχου.  

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

θα συνταχθούν από τον Δικαιούχο (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο 

πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο 

Δικαιούχος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία των 

Συμβαλλομενων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσουν ελεύθερα, θα 

είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων τους κατά τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης και θα παραδοθούν στους Φορείς Πρότασης του Έργου 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 στους Φορείς Πρότασης χωρίς την 

καταβολή αμοιβής. 

12.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή 

λύση αυτής, ο Δικαιούχος (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 των Φορέων Πρότασης του 

 
4  Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά. 
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Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 13  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 

μόνον εγγράφως με κοινή σύμβαση των συμβαλλομένων μερών, η οποία γνωστοποιείται στην 

Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ «Ψηφιακή σύγκλιση». 

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 20  πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος 

από ένα και ένα θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

1. Τίτλος Πράξης 

«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας στους μητροπολιτικούς 
Δήμους της Κρήτης»  

2. Φορέας πρότασης  

Δήμος Χανίων 

Δήμος Νέας Κυδωνίας 

Δήμος Ακρωτηρίου  

Δήμος Θερίσου  

Δήμος Κεραμειών  

Δήμος Σούδας  

Δήμος Ελ. Βενιζέλου 

Δήμος Ρεθύμνης  

Δήμος Αρκαδίου  

Δήμος Λαππαίων  

Δήμος Νικηφόρου Φωκά  

Δήμος Γοργολαΐνη  

Δήμος Νέας Αλικαρνασσού  

Δήμος Παλιανής  

Δήμος Τεμένους  

Δήμος Αγίου Νικολάου 

 Δήμος Νεάπολης 

Κοινότητα Βραχασίου 

 

3. Δυνητικό Δικαιούχος - Φορέας λειτουργίας 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  
Ημερομηνία υπογραφής 

Τίτλος έργου:  «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας στους 
μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης» 
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 Δήμος Ηρακλείου  

 

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης 5 

Όπως περιγράφεται στο Προϊμιο 

 

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης 

Η προτεινόμενη πράξη χωροθετείται στους νέους διευρυμένους Δήμους Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου 

και Αγίου Νικολάου. 

 

7. Προϋπολογισμός 

Προϋπολογισμός υποέργου 1  

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 984.000€ 

 

8. Διάρκεια υλοποίησης  

 

 

 
 
 

 Διάρκεια σε μήνες 

έργο 18 

Σύνολο Πράξης 18 

 

                                                           
5 Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  
Τίτλος έργου:  «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας στους 

μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης» 

Ημερομηνία υπογραφής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ6 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ7   

 

Έγγραφο / απόφαση Φορέας έκδοσης 
Αριθμός πρωτ./ 
ημερομηνία 

 
  

   

 
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

                                                           
6 Το περιεχόμενο του πίνακα είναι ενδεικτικό. 
7 Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν 
εκδοθεί, πχ έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός, ο Πίνακας 
συμπληρώνεται για κάθε υποέργο. 


