ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ

Σνπ/ηεο
Δπσλπκία:

θαη

ηνπ/ ηεο
Δπσλπκία:

γηα

ηε

Γημιοσργία

θέζεων

απαζτόληζης

ζε

ηοπικό

επίπεδο

μέζω

προγραμμάηων κοινωθελούς ταρακηήρα ζηην περιθέρεια _____________.

η.. ____ ζήκεξα __/__/2011 νη θάησζη ζπκβαιιόκελνη πνπ εθπξνζσπνύληαη λόκηκα:
A.

ΦΟΡΔΑ:
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:
ΘΔΗ ΣΟ ΦΟΡΔΑ:
ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

B. ΣΟΙΥΔΙΑ
ΝΟΜΙΜΟΤ
ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ

ΣΗΛΔΦΩΝΟ:
ΤΠΟΓΡΑΦΗ / ΦΡΑΓΙΓΑ ΦΟΡΔΑ

FAX:
E-MAIL:
ΑΦΜ
ΓΟΤ

εθεμήο Γικαιούτος,
θαη ν/ε,

Γ.

ΦΟΡΔΑ:
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:
ΘΔΗ ΣΟ ΦΟΡΔΑ:
ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Γ. ΣΟΙΥΔΙΑ
ΝΟΜΙΜΟΤ
ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ

ΣΗΛΔΦΩΝΟ:
ΤΠΟΓΡΑΦΗ / ΦΡΑΓΙΓΑ ΦΟΡΔΑ

FAX:
E-MAIL:
ΑΦΜ
ΓΟΤ

εθεμήο σμπράηηων θορέας,

ζπλππνγξάθνπλ

ην

παξόλ

Μλεκόλην/πκθσλία

πλεξγαζίαο

ην

νπνίν

απνηειεί

αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο αίηεζεο πνπ ππνβάιεη πξνο ρξεκαηνδόηεζε ν Γηθαηνύρνο.

Έρνληαο ππόςε:
1) Σελ κε αξηζκ. 1.5131/νηθ.3.949/ΚΤΑ

(ΦΔΚ Β΄613/15-4-2011) ΚΤΑ «ύζηεκα

Γηαρείξηζεο, Αμηνιόγεζεο, Παξαθνινύζεζεο θαη Διέγρνπ – Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο ηεο
πξάμεο:

Γημιοσργία

θέζεων

απαζτόληζης

ζε

ηοπικό

επίπεδο

μέζω

προγραμμάηων κοινωθελούς ταρακηήρα ζηην περιθέρεια _____, ζην πιαίζην ηνπ
Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013»
2) Σελ

Αλνηρηή πξόζθιεζε κε Κσδηθν ____,

αξηζκ.πξση. ____/____/__-__-2011

(ΑΓΑ: _____-__) ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ
Γπλακηθνύ» γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηελ πξάμε « Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρόιεζεο ζε
ηνπηθό

επίπεδν

κέζσ

πξνγξακκάησλ

θνηλσθεινύο

ραξαθηήξα,

ζηελ

πεξηθέξεηα

______» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν.
3) Σελ απνδνρή ησλ από ζεκείν 1) θαη 2) αλσηέξσ, θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ.
Άρθρο 1ο
Προοίμιο
Η πξάμε «Γεκηνπξγία Θέζεσλ απαζρόιεζεο γηα ππεξεζίεο θαη δξάζεηο θνηλσθεινύο
ραξαθηήξα» εληάζζεηαη ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνύληαη
από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν (ΔΚΣ) ηα νπνία κε ηηο δξάζεηο ηνπο ππνζηεξίδνπλ
ηελ πξνηεξαηόηεηα 1β ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 1081/2006 ηνπ Δπξσπατθνύ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2006.
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Άρθρο 2ο
κοπός
θνπόο ηνπ παξόληνο είλαη ε ακνηβαία ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε ησλ κεξώλ γηα ηελ
πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινύο ραξαθηήξα κε ηίηιν :
«………………………………………………………………………………………………………………………………………..»

ηότος και αναμενόμενα αποηελέζμαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο είλαη

Άρθρο 3ο
Ανηικείμενο ηοσ προγράμμαηος
Α. Δπιτειρηζιακό ζτέδιο (Αναλσηική περιγραθή όλων ηων καηωηέρω)
ΣΟΜΔΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ
Φπζηθό πεξηβάιινλ



Αζηηθό πεξηβάιινλ



Κνηλσληθόο ηνκέαο



Τγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο 
Δθπαίδεπζε



Πνιηηηζκόο



ηήξημε ηεο εξγαζίαο



Άιιν (Παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
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πλνπηηθή πεξηγξαθή θπζηθνύ αληηθείκελνπ έξγνπ (αλαθνξά ζηα βαζηθά ηερληθά /
ιεηηνπξγηθά θ.α. ραξαθηεξηζηηθά ηνπ):

ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ ΔΡΓΟΤ
Α/Α

ΓΗΜΟ/ΟΙ

ΓΗΜΟΣΙΚΗ/Δ - ΣΟΠΙΚΗ/Δ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ/Δ

1.
2.
3.
4.
Αριθμός ωθελοσμένων ανά ειδικόηηηα ποσ θα προζληθθούν αποκλειζηικά για
ηην σλοποίηζη ηοσ προγράμμαηος

Υρονοδιάγραμμα σλοποίηζης
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ:

…/…./20…

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ:

…/…./20…
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Αναλσηική τρονική καηανομή ηης αναγκαίας εργαζίας ζε ανθρωπομήνες
ανά ειδικόηηηα και ενέργεια έσο 5 κήλεο ζε ρξνληθό δηάζηεκα δώδεθα (12)
κελώλ
ΜΗΝΑ (ΑΠΟ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ)

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ

1

2

3 4 5 6 7 8

9

10 11 12

ΤΝΟΛΟ

1.

ΤΝΟΛΟ

2.

ΤΝΟΛΟ
Περιγραθή ηων όρων εργαζίας
Ωράριο, αποδοτές κ.ά.

Β. Προϋπολογιζμός με ανάλσζη ζε άμεζες και έμμεζες δαπάνες
Π/Τ

ΠΟΟ

ΑΜΔΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ
ΔΜΜΔΔ ΓΑΠΑΝΔ
ΤΝΟΛΟ
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Γ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο σθεινπκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ
έιεγρν

ησλ

δηθαηνινγεηηθώλ

πνπ

ππνβάιινπλ

νη

δπλεηηθά

σθεινύκελνη,

ηε

βαζκνιόγεζε, θαηάηαμε θαη ηνπνζέηεζε ησλ ππνςεθίσλ ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο κε ηε
ρξήζε κεραλνγξαθηθνύ ινγηζκηθνύ.
ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: Βαζκνιόγεζε, θαηάηαμε, ηνπνζέηεζε ππνςεθίσλ ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο κε
ρξήζε κεραλνγξαθηθνύ ινγηζκηθνύ

Γ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή δξάζεσλ δεκνζηόηεηαο ηόζν ηνπ Γηθαηνύρνπ όζν θαη ηνπ
πκπξάηηνληνο Φνξέα, γηα ηελ εύξεζε δπλεηηθώλ σθεινπκέλσλ θαη γηα ην πεξηερόκελν
ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Δλέξγεηεο Γεκνζηόηεηαο Γηθαηνύρνπ θαη πκπξάηηνληα

Άρθρο 4ο
Πλαίζιο ζσνεργαζίας
Αρμοδιόηηηες και Τποτρεώζεις ζσμβαλλομένων μερών

α) Ο Γηθαηνύρνο αλαιακβάλεη:

6

Σε δηαδηθαζία επηινγήο … αηόκσλ, ζύκθσλα κε όζα πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. Γ
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξόληνο, ζην άξζξν 4 ηεο ΚΤΑ 1.5131/νηθ.3.949/14.4.2011
(ΦΔΚ 613/Β) θαη ηηο παξ. 1.6 έσο 1.8 ηεο νηθείαο Πξόζθιεζεο
Σε δεκνζηόηεηα…………….
Σελ θαηαβνιή ησλ κηζζώλ ζηνπο εξγαδόκελνπο/σθεινπκέλνπο
Ο Γηθαηνύρνο έρεη θάζε επζύλε θαη ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ
ησλ λόκσλ πεξί Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο Ν.1568/1985
(ΦΔΚ 177/Α/18-10-1985) «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ» π.δ. 16/96
(ΦΔΚ 10/Α/18-1-1996) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο
ρώξνπο εξγαζίαο …» θαη Ν. 3850/10 (ΦΔΚ 84/Α/2-6-2010) «Κύξσζε λόκσλ γηα
ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ».
Σελ παξαθνινύζεζε ηεο εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ σθεινπκέλσλ 6 κήλεο
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο, ζύκθσλα κε ηνπο
δείθηεο παξαθνινύζεζεο ηνπ Άμνλα ___ ηνπ εγθεθξηκέλνπ Δ.Π « Αλάπηπμε
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 2007-2013»
Σελ ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ην ξόιν ηνπ σο δηθαηνύρνο
βάζεη ηνπ ζρεηηθνύ ζεζκηθνύ θαη θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ
………………………..

β) Ο πκπξάηησλ Φνξέαο αλαιακβάλεη:
Σελ έθδνζε θάζε απαηηνύκελεο ………………………. (άδεηεο, απόθαζε θιπ) γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
Σελ θάιπςε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο (εθηόο ηεο κηζζνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο )
πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ζπγθεθξηκέλα:
σνειζθορά ηοσ ζσμπράηηονηα
Αλαθέξεηε ιεπηνκεξώο ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζπκπξάηηνληα θνξέα ζε πιηθά,
εμνπιηζκό θ.ιπ.:

λα πηζηνπνηνύλ πξνο ην Γηθαηνύρν ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ
ηνπ έξγνπ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. Α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξόληνο. Κάζε
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κήλα ζα εθδίδεη βεβαίσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ην
ζπγθεθξηκέλν κήλα.
………………….

γ) Σα ζπκβαιιόκελα κέξε από θνηλνύ αλαιακβάλνπλ:
Να ζπλεξγάδνληαη ζε επίπεδν δεκνζηόηεηαο θαη πξνβνιήο κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε
δπλαηή ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα ην πεξηερόκελν θαη ηελ εκβέιεηα ηεο
πξναλαθεξόκελεο δξάζεο.
…………………………………..
δ) Σα ζπκβαιιόκελα κέξε δεζκεύνληαη λα ηεξνύλ πιήξσο όζα πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’
αξηζκ. ΚΤΑ 1.5131/νηθ.3.949/ΚΤΑ (ΦΔΚ 613/Β/15-4-2011), ζηελ αλνηρηή πξόζθιεζε κε
Κσδηθό __,

αξηζκ.πξση. ______/_____/__-__-2011 ((ΑΓΑ: _____-__)) ηεο Δηδηθήο

Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» θαη ζην παξόλ.
Άρθρο 5ο
Γιάρκεια –Σροποποίηζη

1. Σν παξόλ δεζκεύεη ηα ζπκβαιιόκελα κέξε κε ηελ ππνγξαθή ηνπ από ηνπο λνκίκνπο
εθπξνζώπνπο ησλ κεξώλ θαη ηίζεηαη ζε ηζρύ κε ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα. Η δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ νξίδεηαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο
πξάμεο.
2. Σν παξόλ Μλεκόλην πλεξγαζίαο δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κόλν κε λεώηεξε
έγγξαθε θαη ξεηή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ θαη θαηόπηλ ζρεηηθήο
έγθξηζεο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΝΑΓ.

Σο παρόν ζσνηάτθηκε ζε ηρία (3) πρωηόησπα, έλαβε ο κάθε ζσμβαλλόμενος
από ένα και ένα ζσνοδεύει ηην αίηηζη.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
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