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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063532, 213 2063775
Συνεδρίαση 8η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 71/2012
Σήµερα 02/03/2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 συνήλθαν σε
τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της
Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.26469/24-02-2012
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 24/02/2012 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε
καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους
Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 7ο
Έγκριση σκοπιµότητας υποβολής προτάσεως του έργου «Αποκατάσταση
και Εκσυγχρονισµός Λειτουργίας Κεντρικού Κτηρίου του Χατζηκυριάκειου
Ιδρύµατος Παιδικής Προστασίας» στο Π.Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσής του από
την Περιφέρεια Αττικής και έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης.

∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων
κατά την έναρξη της συνεδρίασης πενήντα εννέα (59) ενώ οι παρόντες και
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα,
Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου Στέφανος,
Κατσικάρης ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαµόπουλος Κων/νος, Αδαµοπούλου Μαρίνα,
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος,
Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα,
Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αρσένης Γεώργιος,
Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρελάς ∆ηµήτριος,
Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία,
Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος,
Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος
Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, ∆αµάσκος
Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος,
Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος,
Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος,
Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καραθάνος Χαράλαµπος,
Καραΐνδρου Θάλεια, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης
Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρούσης
Χρήστος, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος,
Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης
Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος,
Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος,
Μεθυµάκη Άννα, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαρούτας ∆ηµοσθένης,
Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Παφίλης
Αθανάσιος, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Ροκοφύλλου
Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος,
Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Κισκήρα Χρυσάνθη.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αξαρλής Ιωάννης, Γαλανός Νικόλαος,
Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γούδης Χρήστος, ∆ηµαράς Ιωάννης, Καπάταης
Χρήστος, Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Κουρή - Συµβουλάκη
Στυλιανή, Λούσκος Παναγιώτης, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μαρούγκα
Ασπασία, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπένος Ηλίας, Προµπονάς Ιάκωβος, Σµέρος
Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία,
Ψαριανός Γρηγόριος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα και κ. Ελένη Σκληβανίτη.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού
Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 25141/115/23-02-2012 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη κ. Λ. Αθανασιάδη και την υπ’ αριθµ. πρωτ. 16552/13-022012 εισήγηση της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και
Υποδοµών της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την
πρόσκληση και έχει ως εξής:
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Έχοντας υπ’ όψιν :
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2.
Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισµός της
Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’ αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση
Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β –
04/11/2011).
3. Το Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» Ν. 1418/84,
Π.∆. 609/86 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τον Ν. 2229/94,
Π.∆.368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ , και όπως κωδικοποιήθηκαν µε τον Ν
3669/2008 και ισχύουν σήµερα.
5. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 –2013», όπως ισχύει
σήµερα.
6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.
7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006
περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο
Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006
για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
9. Την Εγκύκλιο εξειδίκευσης των επιχειρησιακών προγραµµάτων της
περιόδου 2007-2013.
10. Την πρόσκληση του ΠΕΠ Αττικής 34/24-10-2011– Θεµατική
Προτεραιότητα «Άλλες Κοινωνικές Υποδοµές», στον άξονα προτεραιότητας
(02): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» µε κωδικό
Θεµατικής Προτεραιότητας- (79)/ Κατηγορία Πράξεων «Ανάπτυξη υποδοµών
για την κοινωνική ενσωµάτωση ειδικών οµάδων» (02.79.01.01), που
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
11.Tο υπ’ αριθµ. 118182/11/02-02-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
‘Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς
12.Την υπ’ αριθµ. 252/21 Ιουλίου 2009 οικοδοµική άδεια του Πολεοδοµικού
Γραφείου του ∆ήµου Πειραιά.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σε συνέχεια της πρόσκλησης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής
Περιφέρειας Αττικής µε αρ. πρ. 3706 (κωδικός πρόσκλησης 34), η οποία
προβλέπει ως ∆υνητικό ∆ικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής, και προκειµένου
να υποβάλουµε προτάσεις έργων για χρηµατοδότηση στην κατηγορία
πράξης «Ανάπτυξη υποδοµών για την κοινωνική ενσωµάτωση ειδικών
οµάδων», (02.79.01.01), η οποία αφορά «Άλλες Κοινωνικές Υποδοµές»,
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απαιτείται η ύπαρξη απόφασης συλλογικού οργάνου της Περιφέρειας για την
σκοπιµότητα υποβολής των προτάσεων αυτών.
Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα Παιδικής Προστασίας είναι από τα
παλαιότερα στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1889 από τον Ιωάννη Χατζηκυριακό
και τη σύζυγό του Μαριγώ µε σκοπό την περίθαλψη ορφανών και άπορων
κοριτσιών. Φιλοξενεί κορίτσια από 6 ετών προερχόµενα από οικογένειες µε
σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα, προσφέροντας εκτός από
στέγη, φροντίδα και συναισθηµατική υποστήριξη, εξαιρετικές εκπαιδευτικές
δυνατότητες και τα απαραίτητα εφόδια για την πρόοδό τους ως ενήλικες σε
µια σύγχρονη κοινωνία.
Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα στεγαζόταν σ' ένα µεγάλο νεοκλασικό κτίριο,
µε είσοδο επί της οδού Κλεισόβης 18 στον Πειραιά, το οποίο έχει
χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισµού ως "Έργο Τέχνης και Ιστορικό
∆ιατηρητέο Μνηµείο".
Με το σεισµό του 1999 το κτίριο του Ιδρύµατος πληγώθηκε σοβαρά και
κρίθηκε ακατάλληλο για τη διαβίωση των παιδιών.
Με την εκκένωση του κτιρίου, το Οικοτροφείο και οι ∆ιοικητικές
Υπηρεσίες µετεγκαταστάθηκαν σε καταυλισµούς λυόµενων σπιτιών, στον
περιβάλλοντα χώρο.
Το Χατζηκυριάκειο, ένα από τα πέντε οµορφότερα κτίρια της νεώτερης
ιστορίας, ως κτίριο και ως κοινωνικό έργο, αποτελεί κοµµάτι του ελληνικού
πολιτισµού και πολιτιστική κληρονοµιά για τις επόµενες γενιές.
Σύµφωνα µε το αρ. πρωτ 118182/11/02-02-2012 έγγραφο της ∆/νσης
Τεχνικών ‘Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς η µελέτη εφαρµογής
έχει εγκριθεί από το ∆Σ του Ιδρύµατος. Επίσης έχουν ληφθεί η απαιτούµενες
αδειοδοτήσεις ήτοι:
•
Η µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/11549/∆ΠΚΑΝΜ/2363/5-3-2003 απόφαση του
ΥΠΠΟ.
•
Η µε αριθµ. 252/21 Ιουλίου 2009 οικοδοµική άδεια του Πολεοδοµικού
Γραφείου του ∆ήµου Πειραιά.
•
Η µε αρ. πρωτ. 116489/11/23.01.2012 απόφαση Περιφερειάρχη για την
έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Επίσης µε το απόσπασµα πρακτικών συνεδρίας 1640 της 27ης Σεπτεµβρίου
2011 του ∆Σ του Χατζηκυριάκειου Ιδρύµατος Παιδικής Προστασίας
αποφασίστηκε η έγκριση της υποβολής της πρότασης στο ΕΠ Αττικής, η
σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε την Περιφέρεια Αττικής και η
εξουσιοδότηση του προέδρου του ∆Σ για την υπογραφή της.
Μετά τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία, κριτήρια και
απαιτήσεις για την ένταξη προτεινόµενων πράξεων της πρόσκλησης του
ΠΕΠ Αττικής 34/24-10-2011– Θεµατική Προτεραιότητα «Άλλες Κοινωνικές
Υποδοµές», στον άξονα προτεραιότητας (02): «Αειφόρος Ανάπτυξη και
Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» µε κωδικό Θεµατικής Προτεραιότητας- (79)/
Κατηγορία Πράξεων «Ανάπτυξη υποδοµών για την κοινωνική ενσωµάτωση
ειδικών οµάδων» (02.79.01.01) παραθέτουµε τα κάτωθι:
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Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για το µεγάλο νεοκλασικό κτίριο που δεσπόζει στην είσοδο
του πρώτου λιµανιού της χώρας, ένα πολιτιστικό στολίδι. Έχει τετραγωνική
κάτοψη πλευράς 52,50µ ,µε τετραγωνικό εσωτερικό αίθριο πλευράς 31,20µ.
και αποτελείται από τέσσερα επίπεδα:
Υπόγειο Ε=731,00 τ.µ.
Ισόγειο Ε=1.090,00 τ.µ.
Όροφος Ε=1.459,00 τ.µ.
Πατάρι που στην προτεινόµενη λύση επεκτείνεται σε ολόκληρη την
κάτοψη και περιλαµβάνει Ε=1226,00τ.µ.
Το κτίριο στεγάζεται µε αεριζόµενη κεραµοσκεπή στο χώρο του
παταριού και βατό δώµα στον περιµετρικό διάδροµο του πρώτου ορόφου. Το
ρόλο του κατακόρυφου φέροντος οργανισµού παίζουν οι εσωτερικές και
εξωτερικές τοιχοποιίες από φυσικούς λίθους πάχους από 0,60µ έως και
1,20µ.
Αντικείµενο του έργου είναι η ενίσχυση της εξωτερικής και εσωτερική
τοιχοποιίας µε ενισχυµένο εκτοξευόµενο σκυρόδεµα(GUNITE), η κατασκευή
νέων δαπέδων η αντικατάσταση της στέγης καθώς και ο εκσυγχρονισµός του
Κτιρίου µε προσθήκες στην κατακόρυφη λειτουργία του και δηµιουργία νέων
µηχανολογικών εγκαταστάσεων:
• ∆ηµιουργία νέων χώρων µε σκοπό την περίθαλψη περισσότερων
παιδιών µε κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα. Στόχος µας είναι η
περίθαλψη µέχρι και 150 παιδιών σε κίνδυνο.
• ∆ιαµόρφωση και εκσυγχρονισµός των χώρων διαβίωσης των παιδιών
µε στόχο την αποιδρυµατοποίηση τους.
• ∆ηµιουργία χώρων καλλιτεχνικών δράσεων και εκδηλώσεων (αίθουσα
εικαστικών εργαστηριών, αµφιθέατρο, βιβλιοθήκη, αίθουσα χρήσης
διαδικτύου, γυµναστήριο κά) .
• Κατασκευή νέων χώρων υγιεινής για τα παιδιά που φιλοξενούνται, το
προσωπικό αλλά και για άτοµα µε ειδικές ανάγκες
• Εγκατάσταση ανελκυστήρα προσώπων που θα ικανοποιεί αλλά και
ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
• Εγκατάσταση αναβατορίου προσωπικού
• Εγκατάσταση µικρού αναβατορίου που θα παρέχει την ικανοποίηση
λειτουργικών αναγκών τροφοδοσίας
• Συνέχιση των τριών κλιµακοστασίων µέχρι το επίπεδο του παταριού
• Εκσυγχρονισµός ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η ολική δαπάνη του έργου και ο Προϋπολογισµός Προτάσεώς του στο
ΠΕΠ Αττικής ανέρχεται σε 17.000.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
ΙΙΙ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισµός και η αναβάθµιση της
ποιότητας των υπηρεσιών του Ιδρύµατος. Παράλληλα, προκύπτει από τη
Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού καθώς και από τα νέα κοινωνικά
δεδοµένα, τις σύγχρονες απαιτήσεις, την προσπάθεια για ποιότητα στην
5
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εργασία, το σεβασµό στα άτοµα µε ιδιαιτερότητες και την ισχύουσα
νοµολογία.
Όλες οι επεµβάσεις που προτείνονται έχουν ως γνώµονα το σεβασµό
στην τυπολογία της αρχικής κάτοψης, στις µορφολογικές και λειτουργικές
ιδιαιτερότητες του κτιρίου και στις ανάγκες λειτουργίας του Χατζηκυριακείου
Ιδρύµατος.
ΙV. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α) Το έργο κρίνεται κατ’ αρχήν επιλέξιµο για ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής βάσει
των κριτηρίων ωριµότητας και σκοπιµότητας της ανοικτής πρόσκλησης
34/24-10-2011 - «Άλλες κοινωνικές υποδοµές» στον άξονα προτεραιότητας
(2): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» µε κωδικό
Θεµατικής Προτεραιότητας - (79) Κατηγορία Πράξεων «Αναπτυξη υποδοµών
για την κοινωνική ενσωµάτωση ειδικών οµάδων», αποσκοπεί στην
προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης ευάλωτων κοινωνικών οµάδων και
συµβάλει στις θεµατικές προτεραιότητες της πρόσκλησης, τους ειδικούς
στόχους και τους δείκτες παρακολούθησης του άξονα προτεραιότητας, όπως
προκύπτει ανωτέρω (Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΙΙΙ.
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ).
Β)∆εδοµένου ότι το Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα Παιδικής Προστασίας δεν
διαθέτει διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου,
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις της προγραµµατικής περιόδου
2007-2013, η δε Περιφέρεια Αττικής διαθέτει επιβεβαίωση διαχειριστικής
επάρκειας για έργα συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαµβάνει
επιβεβαίωση τύπου Α κατηγορίας που απαιτείται για την υλοποίηση του
έργου, τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 στη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης,
µε την οποία προσδιορίζεται το γενικό πλαίσιο και οι ειδικοί όροι για την
εκτέλεση του αντικειµένου της.
Μετά τα παραπάνω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
α)Τη λήψη απόφασης σκοπιµότητας υποβολής πρότασης για
χρηµατοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής ΕΣΠΑ στην πρόσκληση 34/24-10-2011 Θεµατική Προτεραιότητα «Άλλες κοινωνικές υποδοµές» και στην κατηγορία
πράξεων «Ανάπτυξη υποδοµών για την κοινωνική ενσωµάτωση ειδικών
οµάδων» (02.79.01.01) µε αρ.πρωτ. 3706 του άξονα προτεραιότητας (2):
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» - (79) που
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, της πράξεως:
«Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισµός Λειτουργίας Κεντρικού Κτηρίου
του
Χατζηκυριάκειου
Ιδρύµατος
Παιδικής
Προστασίας»,
προϋπολογισµού 17.000.000,00€ (µε ΦΠΑ), στο Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσης
του από την Περιφέρεια Αττικής.
β) Την έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης του άρθρου 22,
Ν.3614/2007 µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Χατζηκυριάκειου
Ιδρύµατος Παιδικής Προστασίας
για το έργο:
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«Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισµός Λειτουργίας Κεντρικού Κτηρίου
του
Χατζηκυριάκειου
Ιδρύµατος
Παιδικής
Προστασίας»,
προϋπολογισµού 17.000.000,00€ (µε ΦΠΑ), στο Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσης
του από την Περιφέρεια Αττικής.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει οµόφωνα
1) Εγκρίνει τη σκοπιµότητα υποβολής πρότασης για χρηµατοδότηση στο
ΠΕΠ Αττικής ΕΣΠΑ
στην πρόσκληση 34/24-10-2011 - Θεµατική
Προτεραιότητα «Άλλες κοινωνικές υποδοµές» και στην κατηγορία πράξεων
«Ανάπτυξη υποδοµών για την κοινωνική ενσωµάτωση ειδικών οµάδων»
(02.79.01.01) µε αρ.πρωτ. 3706 του άξονα προτεραιότητας (2): «Αειφόρος
Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» - (79) που συγχρηµατοδοτείται
από το ΕΤΠΑ, της πράξεως:
«Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισµός Λειτουργίας Κεντρικού Κτηρίου του
Χατζηκυριάκειου Ιδρύµατος Παιδικής Προστασίας», προϋπολογισµού
17.000.000,00€ (µε ΦΠΑ), στο Π.Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσης του από την
Περιφέρεια Αττικής.
2) Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης του άρθρου 22, Ν.
3614/2007 µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Χατζηκυριάκειου
Ιδρύµατος Παιδικής Προστασίας για το έργο: «Αποκατάσταση και
Εκσυγχρονισµός Λειτουργίας Κεντρικού Κτηρίου του Χατζηκυριάκειου
Ιδρύµατος Παιδικής Προστασίας», προϋπολογισµού 17.000.000,00€ (µε
ΦΠΑ), η οποία έχει ως εξής:
ΠΡ Ο ΓΡ Α ΜΜΑ Τ Ι Κ Η Σ ΥΜΒ ΑΣ Η
«Π
του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007
Μεταξύ
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ
και
Χ Α Τ Ζ Η Κ Υ Ρ Ι ΑΚ Ε Ι Ο Ί ∆ Ρ Υ Μ Α Π ΑΙ ∆ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι ΑΣ
γ ια τ ην Π ράξ η1
« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ »
ΑΘΗΝΑ, …./2/2012

1

Ως πράξη νοείται το έργο ή οµάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, η πράξη δύναται να περιλαµβάνει
ένα ή περισσότερα υποέργα (τεχνικά έργα ή/και µελέτες ή/και προµήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα
οποία θα πρέπει να αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείµενο της παρούσας. ∆εν είναι δυνατή η
σύναψη χωριστής προγραµµατικής σύµβασης για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων υλοποίησης
υποέργου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 2
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
Στην Αθήνα, σήµερα την ……………, µεταξύ των παρακάτω
συµβαλλοµένων :
1. Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα Παιδικής Προστασίας , που εδρεύει στο
Πειραιά, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆Σ
κ. Μιχαήλ Στρουµπούλη και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής
χάριν συντοµίας ως «Κύριος του Έργου»
2. την Περιφέρεια Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα, Αττικής, όπως
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Περιφερειάρχη κ. Ιωάννη
Σγουρό, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα
χάριν συντοµίας «Φορέας Υλοποίησης»
Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και
ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο
22 παρ. 3 αυτού.
2. Την

απόφαση ∆Σ του Χατζηκυριάκειου

Ιδρύµατος Παιδικής Προστασίας για την έγκριση του σχεδίου
της Προγραµµατικής Σύµβασης και την υπογραφή της
3. Την

απόφαση Περιφερειακού

Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση του
σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης και την υπογραφή
της.
4. Το µε αριθ. πρωτ. 3455/06-10-10 έγγραφο επιβεβαίωσης της
Ειδικής ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, µε το
οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα
Υλοποίησης.

2

Kατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συµβαλλοµένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή
πρόσθετα άρθρα
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συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» προγραµµατίζει την υλοποίηση της πράξης
«Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισµός Λειτουργίας Κεντρικού Κτηρίου
του Χατζηκυριάκειου Ιδρύµατος Παιδικής Προστασίας», η οποία θα
αναφέρεται στο εξής χάριν συντοµίας «το Έργο».
Σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισµός και η αναβάθµιση της
ποιότητας των υπηρεσιών του Ιδρύµατος. Παράλληλα, προκύπτει από
τη Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού καθώς και από τα νέα
κοινωνικά δεδοµένα, τις σύγχρονες απαιτήσεις, την προσπάθεια για
ποιότητα στην εργασία, το σεβασµό στα άτοµα µε ιδιαιτερότητες και
την ισχύουσα νοµολογία.
Όλες οι επεµβάσεις που προτείνονται έχουν ως γνώµονα το σεβασµό
στην τυπολογία της αρχικής κάτοψης, στις µορφολογικές και
λειτουργικές ιδιαιτερότητες του κτιρίου και στις ανάγκες λειτουργίας του
Χατζηκυριακείου Ιδρύµατος.
Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα Παιδικής Προστασίας είναι από τα
παλαιότερα στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1889 από τον Ιωάννη
Χατζηκυριακό και τη σύζυγό του Μαριγώ µε σκοπό την περίθαλψη
ορφανών και άπορων κοριτσιών. Φιλοξενεί κορίτσια από 6 ετών
προερχόµενα από οικογένειες µε σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά
προβλήµατα, προσφέροντας εκτός από στέγη, φροντίδα και
συναισθηµατική υποστήριξη, εξαιρετικές εκπαιδευτικές δυνατότητες και
τα απαραίτητα εφόδια για την πρόοδό τους ως ενήλικες σε µια
σύγχρονη κοινωνία.
Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα στεγαζόταν σ' ένα µεγάλο νεοκλασικό κτίριο,
µε είσοδο επί της οδού Κλεισόβης 18 στον Πειραιά, το οποίο έχει
χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισµού ως "Έργο Τέχνης και
Ιστορικό ∆ιατηρητέο Μνηµείο".
Με το σεισµό του 1999 το κτίριο του Ιδρύµατος πληγώθηκε σοβαρά και
κρίθηκε ακατάλληλο για τη διαβίωση των παιδιών.
Με την εκκένωση του κτιρίου, το Οικοτροφείο και οι ∆ιοικητικές
Υπηρεσίες µετεγκαταστάθηκαν σε καταυλισµούς λυόµενων σπιτιών,
στον περιβάλλοντα χώρο.
Αντικείµενο του έργου είναι η ενίσχυση της εξωτερικής και εσωτερική
τοιχοποιίας µε ενισχυµένο εκτοξευόµενο σκυρόδεµα(GUNITE), η
κατασκευή νέων δαπέδων η αντικατάσταση της στέγης καθώς και ο
εκσυγχρονισµός του Κτιρίου µε προσθήκες στην κατακόρυφη
λειτουργία του και δηµιουργία νέων µηχανολογικών εγκαταστάσεων:
•
∆ηµιουργία νέων χώρων µε σκοπό την περίθαλψη περισσότερων
παιδιών µε κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα. Στόχος µας
είναι η περίθαλψη µέχρι και 150 παιδιών σε κίνδυνο.
•

∆ιαµόρφωση και εκσυγχρονισµός των χώρων διαβίωσης των
παιδιών µε στόχο την αποιδρυµατοποίηση τους.
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•

∆ηµιουργία χώρων καλλιτεχνικών δράσεων και εκδηλώσεων
(αίθουσα

εικαστικών

εργαστηριών,

αµφιθέατρο,

βιβλιοθήκη,

αίθουσα χρήσης διαδικτύου, γυµναστήριο κά) .
•

Κατασκευή νέων χώρων υγιεινής για τα παιδιά που φιλοξενούνται,
το προσωπικό αλλά και για άτοµα µε ειδικές ανάγκες

•

Εγκατάσταση ανελκυστήρα προσώπων που θα ικανοποιεί αλλά
και ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

•

Εγκατάσταση αναβατορίου προσωπικού

•

Εγκατάσταση

µικρού

αναβατορίου

που

θα

παρέχει

την

ικανοποίηση λειτουργικών αναγκών τροφοδοσίας
•

Συνέχιση των τριών κλιµακοστασίων µέχρι το επίπεδο του
παταριού

•

Εκσυγχρονισµός ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της
διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (∆ικαιούχων)
συγχρηµατοδοτούµενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης
εκτέλεσης έργων, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για
την αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των
συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
∆εδοµένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η
διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του
συγκεκριµένου Έργου, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις της
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης
διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα
συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαµβάνει επιβεβαίωση
τύπου / κατηγορίας Α που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα
συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22
παρ. 3 του Ν. 3614/2007 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
Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η
µεταβίβαση της αρµοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Αποκατάσταση
και
Εκσυγχρονισµός
Λειτουργίας
Κεντρικού
Κτηρίου
του
Χατζηκυριάκειου Ιδρύµατος Παιδικής Προστασίας » («το Έργο») από
τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς
της παρούσας σύµβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα
Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της
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Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής και να
εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά) 3:
1) Ωρίµανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή
σύνταξη µελετών και λήψη των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων
και εγκρίσεων).
2)

Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης.

3)

Σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης για την
ένταξη της στο ΕΠ

4)

Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

5)

∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων.

6)

Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων.

7)

Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

8)

∆ιαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

9)

Παρακολούθηση χρηµατορροών και εκτέλεση πληρωµών σε
βάρος του προϋπολογισµού του Έργου.

10)

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις
τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) .

11)

Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του
Έργου µε πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων
τεχνικών έργων και µελετών, δια των αρµοδίων οργάνων και του
προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταµένης Αρχής
και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη
νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και
δικαιώµατα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαµβάνει:
•

Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το επιστηµονικό προσωπικό που θα
απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας
σύµβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και
πληροφοριών.

3

Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες
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•

Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και
µελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται µαζί του για
την κατάρτιση του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης.

•

Να

ορίσει

τον

εκπρόσωπό

του

στην

Κοινή

Επιτροπή

Παρακολούθησης της Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 5 της
παρούσας.
•

Να διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε
βάθος τις δοµές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον
Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου4, κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

•

Να

παρέχει

έγκαιρα

στο

Φορέα

Υλοποίησης

την

αναγκαία

πληροφόρηση σχετικά µε οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που
επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
•

Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου µετά την ολοκλήρωσή του
είτε αναλαµβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν
σε τρίτο φορέα.

•

Να συνεργάζεται µε το Φορέα Υλοποίησης για την ενηµέρωση του
κοινού και την προβολή του Έργου.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει:
•

Να ενεργεί ως ∆ικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό
περιγράφεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.

•

Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα
απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειµένου να διασφαλισθεί η
αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.

•

Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την
εξέλιξη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Έργου, τις
οποίες αποστέλλει στην αρµόδια. Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της
Περιφέρειας Αττικής

•

Να συνεργαστεί µε τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού
∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης και την υποβολή του στην Ενδιάµεση
∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής και να προβαίνει στις

4 Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.
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απαιτούµενες τροποποιήσεις του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και στη
σύνταξη των Τεχνικών ∆ελτίων Υποέργων.
•

Να υπογράψει ως ∆ικαιούχος 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 Απόφαση
Συστήµατος ∆ιαχείρισης.

•

Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισµών.

•

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.

•

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

•

Να παρακολουθεί τις χρηµατορροές του Έργου και να εκτελεί τις
αντίστοιχες πληρωµές.

•

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

•

Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου5) τη
χρηµατοδότηση του Έργου µεριµνώντας για την εγγραφή του σε
συλλογική απόφαση χρηµατοδότησης και για την ετήσια κατανοµή
πιστώσεων.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης,
ο Φορέας Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει
όλες τις υφιστάµενες µελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται
στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας. Οι εκκρεµείς ενέργειες για την ωρίµανση του Έργου
αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος ΙΙ, όπου τα συµβαλλόµενα
µέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση
ή ολοκλήρωση τους6.

5

Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.
Η παράγραφος αυτή και το Παράρτηµα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειµένου της
προγραµµατικής σύµβασης κρίνεται αναγκαίο.
6
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ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
3.1. Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της
προγραµµατικής σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά
εκατοµµυρίων

(17.000.000,00)

Ευρώ

συµπεριλαµβανοµένου

του

Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων
Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί µε τη σύµφωνη γνώµη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
αρµόδιας Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής

Ο

Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι
τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη
έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 4
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία
υπογραφής της και λήγει µε την ολοκλήρωση του Έργου και την
παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο
του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 µήνες
γίνονται µετά από σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης
συστήνεται
όργανο
µε
την
επωνυµία
«Κοινή
Επιτροπή
Παρακολούθησης», µε έδρα την Αθήνα
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από7 :
- έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται
Πρόεδρος της Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του
-

έναν

(1)

εκπρόσωπο

από

την

∆/νση

Αναπτυξιακού

Προγραµµατισµού µε τον αναπληρωτή του
-

έναν

(1)

εκπρόσωπο

από

την

∆/νση

Τεχνικών

Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά µε τον αναπληρωτή του

7 ∆ιαµορφώνεται κατά την κρίση των συµβαλλοµένων µερών
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Το αργότερο εντός 15 ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης
της πράξης στο Ε.Π «Αττική 2007-2013», οι συµβαλλόµενοι φορείς
ορίζουν τα µέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Αντικείµενο

της

Κοινής

συντονισµός

και

η

απαιτούνται

για

την

Επιτροπής

παρακολούθηση
εκτέλεση

της

Παρακολούθησης
όλων

των

είναι

εργασιών

παρούσας

ο

που

προγραµµατικής

σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραµµατικής
σύµβασης,

η

υποχρεώσεων,

διαπίστωση
η

της

εισήγηση

ολοκλήρωσης

προς

τα

των

αρµόδια

εκατέρωθεν
όργανα

των

συµβαλλοµένων µερών κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας για την
υλοποίηση της παρούσας, 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 µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί
στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από
ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειµένου της σύµβασης, όταν και
εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα µέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό
δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, µετά από αίτηµα της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωµοδοτεί και εκφέρει άποψη επί
των ειδικών επιστηµονικών θεµάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση του
Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωµα ψήφου. Οι σχετικές γνωµοδοτήσεις,
εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσµευτικές για την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι µήνες και
έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα µέλη της. Κάθε µέλος της
15
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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 έγκυρα όταν είναι παρόντα
όλα τα µέλη της. 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 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 του.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο
Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας
προγραµµατικής σύµβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή
εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις
ολόκληρον µε τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον
Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των
καθηκόντων του έως τη λήξη της µεταβίβασης της αρµοδιότητας
υλοποίησης.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
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 ∆ικαστήρια της
Αθήνας.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8
Προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας
σύµβασης είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του
Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του
συγκεκριµένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η
υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν
χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε
πταίσµα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως
λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
11.2 Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες,
στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και
τους προστηθέντες και αντισυµβαλλοµένους του) στο πλαίσιο
εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης και των συµβάσεων που θα
υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου
θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος 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 στον Κύριο 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 στον Κύριο του Έργου χωρίς την
καταβολή αµοιβής.
11.3 Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης,
αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (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 του
Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

8

Για την περίπτωση που είναι εφικτή η µεταφορά.
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ΑΔΑ: Β44Θ7Λ7-Ν7Ο
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε

τροποποίηση

ή

παράταση

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 και το τρίτο θα
υποβληθεί στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ
Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
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ΑΔΑ: Β44Θ7Λ7-Ν7Ο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισµός Λειτουργίας
Κεντρικού Κτηρίου του Χατζηκυριάκειου Ιδρύµατος Παιδικής Προστασίας
1.1 τίτλος υποέργου 1 Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισµός Λειτουργίας
Κεντρικού Κτηρίου του Χατζηκυριάκειου Ιδρύµατος Παιδικής Προστασίας
1.ν τίτλος υποέργου ν
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα
Παιδικής Προστασίας
3. ∆ικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) Περιφέρεια Αττικής
4. Φορέας λειτουργίας Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα Παιδικής Προστασίας
5. Φυσικό αντικείµενο της Πράξης 9
Αντικείµενο του έργου είναι η ενίσχυση της εξωτερικής και εσωτερική
τοιχοποιίας µε ενισχυµένο εκτοξευόµενο σκυρόδεµα(GUNITE), η κατασκευή
νέων δαπέδων η αντικατάσταση της στέγης καθώς και ο εκσυγχρονισµός
του Κτιρίου µε προσθήκες στην κατακόρυφη λειτουργία του και δηµιουργία
νέων µηχανολογικών εγκαταστάσεων:
• ∆ηµιουργία νέων χώρων µε σκοπό την περίθαλψη περισσότερων
παιδιών µε κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα. Στόχος µας είναι
η περίθαλψη µέχρι και 150 παιδιών σε κίνδυνο.
• ∆ιαµόρφωση και εκσυγχρονισµός των χώρων διαβίωσης των
παιδιών µε στόχο την αποιδρυµατοποίηση τους.
• ∆ηµιουργία χώρων καλλιτεχνικών δράσεων και εκδηλώσεων
(αίθουσα εικαστικών εργαστηριών, αµφιθέατρο, βιβλιοθήκη, αίθουσα
χρήσης διαδικτύου, γυµναστήριο κά) .
• Κατασκευή νέων χώρων υγιεινής για τα παιδιά που φιλοξενούνται, το
προσωπικό αλλά και για άτοµα µε ειδικές ανάγκες
• Εγκατάσταση ανελκυστήρα προσώπων που θα ικανοποιεί αλλά και
ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
• Εγκατάσταση αναβατορίου προσωπικού
• Εγκατάσταση µικρού αναβατορίου που θα παρέχει την ικανοποίηση
λειτουργικών αναγκών τροφοδοσίας
• Συνέχιση των τριών κλιµακοστασίων µέχρι το επίπεδο του παταριού
• Εκσυγχρονισµός ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα
στεγαζόταν σ' ένα µεγάλο νεοκλασικό κτίριο, µε είσοδο επί της οδού
9

Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της µελέτης.
Περιλαµβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών
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ΑΔΑ: Β44Θ7Λ7-Ν7Ο
Κλεισόβης 18 στον Πειραιά, το οποίο έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο
Πολιτισµού ως "Έργο Τέχνης και Ιστορικό ∆ιατηρητέο Μνηµείο".
7. Προϋπολογισµός
Προϋπολογισµός υποέργου 1

17.000.000,00€

Προϋπολογισµός υποέργου ν
Συνολικός προϋπολογισµός Πράξης 17.000.000,00€

8. ∆ιάρκεια υλοποίησης
∆ιάρκεια σε µήνες
υποέργο 1

24

υποέργο ν
Σύνολο Πράξης 24
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ΑΔΑ: Β44Θ7Λ7-Ν7Ο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ10
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ11

Έγγραφο /
απόφαση
Έγκριση Η/Μ
Μελέτης,
Θερµοµόνωσης και
ΦΑΥ-ΣΑΥ
Έγκριση
Αρχιτεκτονικής
Μελέτης
Εφαρµογής

Έγκριση Στατικής
Μελέτης
Εφαρµογής

Έγκριση
Προυπολογισµού
του έργου
Έγκριση της
µελέτης
Αποκατάστασης,
προσθήκης και
αναδιαµόρφωσης
χώρων

Οικοδοµική άδεια
Έγκριση
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων

Φορέας
έγκρισης ή
αδειοδότησης
∆Σ
Χατζηκυριάκειου
Ιδρύµατος
Παιδικής
Προστασίας
∆Σ
Χατζηκυριάκειου
Ιδρύµατος
Παιδικής
Προστασίας
∆Σ
Χατζηκυριάκειου
Ιδρύµατος
Παιδικής
Προστασίας
∆Σ
Χατζηκυριάκειου
Ιδρύµατος
Παιδικής
Προστασίας

Αριθµός πρωτ./ ηµεροµηνία

1488/20.10.2004

1501/26.04.2005

1645/06.12.2011

1649/31.01.2012

ΥΠΠΟ

ΥΠΠΟ/11549/∆ΠΚΑΝΜ/2363/53-2003

Πολεοδοµικό
γραφείο ∆ήµου
Πειραιά

252/21.07.2009

Περιφέρεια
Αττικής

116489/11/23.01.2012

10

Το περιεχόµενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.
Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν
εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις µελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωµοδοτήσεις
κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συµπληρώνονται για κάθε υποέργο.
11
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ΑΔΑ: Β44Θ7Λ7-Ν7Ο
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)
Ενέργεια

Υπεύθυνος φορέας
κύριος του έργου

φορέας υλοποίησης
Περιφέρεια Αττικής

Σύνταξη Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης
Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης

3) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Αττικής για την υπογραφή της ανωτέρω
προγραµµατικής σύµβασης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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