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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                     52η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 23.11.2021 

                                          (Αριθμ. Πρωτ. 86136/24.11.2021) 

 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 23η  Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 

09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.  85204/19.11.2021 πρόσκληση του Δημάρχου ως 

Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της 

Οικονομικής  Επιτροπής στις 19.11.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με 

το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το 

άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  

β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 

75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  

εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και 

λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης 

της πανδημίας». 

       Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                    Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ               Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                                    «    « 

4. KOYKOΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                          «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                      «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ                       

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                                       «    « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                       «    « 

            ΑΠΟΦΑΣΗ - 426 -     

  Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την ανανέωση της 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και Ο.Α.Ε.Δ., για τη φιλοξενία νηπίων και βρεφών στο 

κτίριο του Ο.Α.Ε.Δ.  
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Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 85231/19.11.2021 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής  του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας αποστέλλουμε το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ. και Δήμου 

Ιλίου, που αφορά στη σύναψη συνεργασίας προκειμένου να φιλοξενηθούν στο κτίριο του 

Βρεφονηπιακού Σταθμού ΟΑΕΔ στην οδό Ζαγορίου 31-33, νήπια της περιοχής μας, για το σχολικό 

έτος 2021-2022.   

Η εν λόγω σύμβαση αποτελεί ανανέωση της προηγούμενης και είναι αναγκαία η υπογραφή της, 

προκειμένου ο 8ος Παιδικός και ο 10ος Βρεφονηπιακός Σταθμός, να συνεχίσουν την λειτουργία τους 

και την ένταξή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα.  

Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να προβείτε στην έγκριση της σύμβασης και την εξουσιοδότηση 

του Δημάρχου για την υπογραφή της.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

              

 Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει: 

1. Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ Δήμου Ιλίου και Ο.Α.Ε.Δ., για τη φιλοξενία 

Νηπίων & Βρεφών στο κτίριο του Ο.Α.Ε.Δ., που έχει ως κατωτέρω: 

 

ΣΧΕΔΙΟ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

μεταξύ ΟΑΕΔ και ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  για την φύλαξη και 

περιποίηση βρεφών & νηπίων τέκνων δικαιούχων των παροχών του ΟΑΕΔ 

στο Β.Ν.Σ.  ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  καθώς και τέκνων των δημοτών του Δήμου 

Ιλίου Αττικής 

 
   
Στην Αθήνα, σήμερα, την …….../……../2021   και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 

Α)  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),  που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 

8, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή και Πρόεδρο του Διοικητικού του 

Συμβουλίου, κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη και για την υπογραφή της παρούσας από 

...............................……............................................................................... σύμφωνα με την υπ’ 
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αριθ. 190789/3.6.2002 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

«Παράλληλη Άσκηση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 754) (καλούμενος στο εξής χάριν συντομίας 

ο «ΟΑΕΔ») και 

Β)   του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» (ΑΦΜ: 090076918  ,    

Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων),    που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής (οδός Κάλχου 48-50), 

νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο αυτού  Νικόλαο Ζενέτο, ο οποίος    ενεργεί    

εν    προκειμένω    δυνάμει    της   υπ'    αρ. __/____ /2021  αποφάσεως της Οικονομικής 

Επιτροπής  Δήμου Ιλίου Αττικής, δηλώνουν, συμφωνούν και συνομολογούν τα ακόλουθα: 

Αφού έλαβαν υπόψη τους  ότι: 

Α. Μεταξύ των σκοπών του ήδη καταργηθέντος με τις  διατάξεις του Ν. 4046/2012 

(ΦΕΚ 28/Α/14-02-2012) Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣ», οι οποίοι (σκοποί) ορίζονταν με τον Ν. 678/1977, περιλαμβάνετο η φύλαξη και 

η περιποίηση των τέκνων των μισθωτών, εκδιδομένου προς τούτο κατ’ άρθρο. 5 εδ. α’ 

του ως άνω Νόμου, Ειδικού Κανονισμού, ρυθμίζοντος τα θέματα τα αναγόμενα στους 

δικαιούχους, τα τέκνα των οποίων παραδίδονται προς φύλαξη και περιποίηση και κάθε εν 

γένει λεπτομέρεια εκπληρώσεως του σκοπού αυτού. 

 

Με την αριθμ. 50461/05-03-1986 ΥΑ (ΦΕΚ 243β/23-04-1986) ενεκρίθη ο Κανονισμός 

Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών του τ. Οργανισμού Εργατικής Εστίας, οι οποίοι 

λειτουργούν ανά την Επικράτεια και η αρμοδιότητα των οποίων μετά την κατάργηση του 

Οργανισμού Εργατικής Εστίας κατά τα ανωτέρω περιήλθε στο α΄ των συμβαλλομένων ΝΠΔΔ 

ΟΑΕΔ δυνάμει  των διατάξεων της με αριθμ. 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 

39/τ.Α’/29.2.2012) περί ρύθμισης θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 

4046/2012.  

Ήδη σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν.4144/2013 (ΦΕΚΑ/88) και συγκεκριμένα με τη 

διάταξη του άρθρου 25 παρ. ιβ (Κεφ.2) μεταξύ των σκοπών του ΟΑΕΔ προβλέπεται πλέον και η 

μέριμνα των παιδιών του εργατικού δυναμικού σε ΒΝΣ. 

Β.  Ο Ο.Α.Ε.Δ. ενδιαφέρεται για την ανάθεση εν γένει της λειτουργίας του 

Βρεφονηπιακού Σταθμού (Β.Ν.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ.  (τ.Οργανισμού Εργατικής Εστίας), ο 

οποίος βρίσκεται στο Ίλιον Αττικής (οδός Ζαγορίου 31-33) και συγκεκριμένα :  

α) για την  φύλαξη και περιποίηση βρεφών & νηπίων τέκνων δικαιούχων των 

παροχών του καθώς και τέκνων των δημοτών του Δήμου Ιλίου,  
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β) για την κάλυψη των απαιτουμένων θέσεων ειδικοτήτων Νηπιαγωγών και 

Βρεφονηπιοκόμων για τις ανάγκες του εν λόγω ΒΝΣ (λόγω απαγορεύσεως 

προσλήψεων μονίμου προσωπικού) και  

γ) για την κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών του.  

Γ.  Ο Δήμος Ιλίου ενδιαφέρεται να αναλάβει την εν γένει λειτουργία του 

Βρεφονηπιακού Σταθμού (Β.Ν.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ.  (Πρώην Οργανισμού Εργατικής Εστίας), 

ο οποίος βρίσκεται στο Ίλιον Αττικής (οδός Ζαγορίου 31-33) και συγκεκριμένα :  

α) για την  φύλαξη και περιποίηση βρεφών & νηπίων τέκνων δικαιούχων των 

παροχών του καθώς και τέκνων των δημοτών του Δήμου Ιλίου,  

β) για την κάλυψη των απαιτουμένων θέσεων ειδικοτήτων Νηπιαγωγών και 

Βρεφονηπιοκόμων για τις ανάγκες του εν λόγω ΒΝΣ και  

γ) για την κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών του.  

Δ. Ο συγκεκριμένος ΒΝΣ του τ. ΟΕΕ  δυνάμει της αρ. 43/28-09-2010 απόφασης του 

Δ.Σ. του τ.Ο.Ε.Ε. λειτούργησε αρχικά από το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό 

Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α 

Δήμου Ιλίου»  με   την από 29-09-2010 Προγραμματική Σύμβαση ισχύος από την 29-09-

2010 μέχρι την 31-07-2012. Έκτοτε στο εν λόγω κτίριο ιδιοκτησίας του ΟΑΕΔ λειτουργούν 

ο 10ος Βρεφονηπιακός Σταθμός και ο 8ος Παιδικός Σταθμός.  Στη συνέχεια το 

ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.ΚΑ. καταργήθηκε (ΦΕΚ Β/2853/2013). Δυνάμει της αρ.91/2013 Α.Δ.Σ. του τα 

τμήματα του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.ΚΑ. εντάχθηκαν στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής ζωής» και δυνάμει της αρ.338/2013 απόφασης του Δ.Σ. οι αρμοδιότητες 

του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.ΚΑ. μεταφέρθηκαν στο Δήμο Ιλίου.    

Ο Δήμος Ιλίου με τα αρ. πρωτ. 31419/23-05-2014 και 53354/20-11-2015 έγγραφά του 

υπέβαλλε αιτήματα συνεργασίας τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη ανανέωσης της 

προγραμματικής σύμβασης λόγω κυρίως της ένταξης του 10ου Βρεφονηπιακού Σταθμού 

στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και δυνάμει των 

με αρ. 1099/18/19-04-2016  και 35186/21-04-2016  αποφάσεων του ΔΣ ΟΑΕΔ υπεγράφη η 

σύμβαση ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΟΑΕΔ και Δήμου Ιλίου Αττικής για το 

σχολικό έτος 2016-2017. 

Στη συνέχεια ο Δήμος Ιλίου με το αρ. πρωτ. 33478/25-07-2017 έγγραφό του υπέβαλε εκ νέου 

αίτημα συνεργασίας και ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης, ενώ με το αρ. 

πρωτ.34900/11-09-2017 συμπληρωματικό έγγραφο μας ενημέρωσε ότι για το έτος 2017-18 τόσο 

ο 10ος ΒΝΣ όσο και ο 8ος Παιδικός Σταθμός έχουν ενταχθεί στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής 

και Επαγγελματικής ζωής», με προοπτική τη διάθεση του 70% της δυναμικότητάς τους και δυνάμει 
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της 2884/68/24-10-2017 αποφάσεως του Δ.Σ. ΟΑΕΔ υπεγράφη η σύμβαση ανανέωσης της 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΟΑΕΔ και Δήμου Ιλίου Αττικής για το σχολικό έτος 2017-2018.   

 

Ε.Ο Δήμος Ιλίου με το αρ. πρωτ. 19698/25-05-2018 έγγραφό του υπέβαλε εκ νέου αίτημα 

συνεργασίας και ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης, ενώ με το αρ. πρωτ. 26967/12-

07-2018 συμπληρωματικό έγγραφο μα ενημέρωσε για τα εξής:  

α) ο 8ος και 10ος Βρεφονηπιακός Παιδικός  Σταθμός εντάχθηκαν στην κατηγορία Α2: 

Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 

με σίτιση και  

β) Η κτιριακή δυναμικότητα και των δυο Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών είναι για τη 

φιλοξενία πενήντα (50) νηπίων έκαστος, με δυνατότητα της νόμιμης προσαύξησης 10%,  δηλ. ο 

κάθε Σταθμός δύναται να φιλοξενήσει συνολικά πενήντα πέντε (55) παιδιά, οι δε προσφερόμενες 

θέσεις στη δράση της ΕΕΤΑΑ είναι για τριάντα πέντε (35) νήπια σε κάθε ένα. Η διαδικασία 

εγγραφής παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς θα ολοκληρωθεί μετά την αποδοχή των αξιών 

τοποθέτησης (voucher) από την ΕΕΤΑΑ.  

 

Στ.   Η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Ιλίου με την με αριθμ. …………………………./2021 

απόφασή της ενέκρινε την ανανέωση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης με τον 

ΟΑΕΔ και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.   

 

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων τούτων (ΟΑΕΔ 

και  Δήμου Ιλίου) η  ακόλουθη προγραμματική σύμβαση,  η οποία διέπεται από όλους τους 

όρους που περιέχονται: 

1. Στην παρούσα Σύμβαση. 

2. Στην υπ’ αριθ. ……………/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.   

3. Στην υπ’ αριθμ. ……………/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου. 

 Όλους τους ανωτέρω όρους δηλώνει ρητά ο β’ των συμβαλλομένων, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα,  ότι αποδέχεται εξ ολοκλήρου και ανεπιφύλακτα ως ουσιώδεις όρους 

της παρούσας σύμβασης.  

 

Άρθρο 1 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από: 

1. Tις διατάξεις του Ν. 2956/2011   «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
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Α΄258). 

2. Tις διατάξεις του Β.Δ. 405/1971 «Οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιών 

του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ Α΄123). 

3. Την υπ’ αριθ. 190789/3.6.02 απόφαση του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 

754/B/19.6.02,«Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων».  

4. Tις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’/87/2010). 

5. Tις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 

Α/114/2006). 

6. Tις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 

(ΦΕΚ Α’/51/2010). 

7. Tον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών (Κοιν. Υπουργ. Απόφαση 41087/2017 ΦΕΚ 4249/5-12-2017 

τεύχος Β΄).   

8. Τις διατάξεις του Ν. 4046/2012, ΦΕΚ 28/Α/14-02-2012, Έγκριση των Σχεδίων Χρηματοδοτικής 

Διευκόλυνσης, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την 

υπογραφή τους». 

9. Την με αριθμ. οικ.4103/377/6.3.2012 (ΦΕΚ 679/τ.Β’/8.3.2012) απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης περί Διαπιστωτικής Πράξης μεταφοράς του προσωπικού του 

Οργανισμού Εργατικής Εστίας. 

10. Την με αριθμ. 7/28.2.2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 39/τ.Α’/29.2.2012) περί 

ρύθμισης θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012. 

11. Τις διατάξεις του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α/88).   

12.  Την με  αριθμ. 50461/05-03-1986 Υ.Α. (ΦΕΚ 243/Β’/23-04-1986) με την οποία ενεκρίθη ο 

Κανονισμός Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών του πρώην Οργανισμού Εργατικής 

Εστίας.  

13. Τον Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης 

Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου (ΑΔΣ 140/2018, ΑΔΑ: 6ΨΙΙΩΕΒ-3Θ4).   

14. Την με αριθμ. 468/29152/31-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΧΑΩΕΒ-ΦΟ3) Απόφαση Δημάρχου «Άδεια 

Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία “8ος Παιδικός Σταθμός Δήμου 

Ιλίου”».  

15. Την με αριθμ. 469/29153/31-07-2018 (ΑΔΑ: 9Μ1ΩΩΕΒ-ΖΓ3) Απόφαση Δημάρχου «Άδεια 

Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία “10ος Βρεφονηπιακός Σταθμός 

Δήμου Ιλίου”». 
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16. Tις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 72, περ. κγ΄, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 

Α’/87/2010) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4690/2020, παρ. 9 του άρθρου 21,  

(Φ.Ε.Κ. 104/30-5-2020 τεύχος Α΄). 

17. Την με αριθμ. …………………………./2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου 

Ιλίου, με την οποία εγκρίθηκε η ανανέωση της ως άνω προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ 

και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

18. Την με αριθμ. …………………../2021  απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. με την οποία εγκρίθηκε το 

σχέδιο της ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΟΑΕΔ και Δήμου Ιλίου Αττικής. 

Άρθρο 2  

Σκοπός  

 Σκοπός του παρόντος είναι αποκλειστικώς και μόνο η φύλαξη και περιποίηση βρεφών 

και νηπίων τέκνων δικαιούχων των παροχών του α΄ των συμβαλλομένων (ΝΠΔΔ ΟΑΕΔ) στο 

ιδιόκτητο κτίριο του α΄ των συμβαλλομένων καθώς και τέκνων των δημοτών του Δήμου 

Ιλίου, απαγορευμένης ρητώς κάθε άλλης χρήσεως των χώρων του κτιρίου 

Άρθρο 3  

Υποχρεώσεις  Δήμου Ιλίου  

1.   Ο β΄ των συμβαλλομένων αναλαμβάνει τις λειτουργικές δαπάνες του Β.Ν.Σ. του α΄ 

των συμβαλλομένων συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας του ήδη υπηρετούντος στο 

β΄ των συμβαλλομένων ή του προσληφθησόμενου υπ’ αυτού προσωπικού, το οποίο εν 

ουδεμία περιπτώσει συνδέεται με οιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση με το α΄ των 

συμβαλλομένων ΝΠΔΔ ΟΑΕΔ. Το ως άνω προσωπικό θα έχει τα απαιτούμενα νόμιμα 

προσόντα ως αυτά καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, 

συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού Λειτουργίας των Β.Ν.Σ.  του α΄  των 

συμβαλλομένων ΝΠΔΔ ΟΑΕΔ.  

 Ο β΄ των συμβαλλομένων δηλώνει ότι με βάσει το ήδη  υπηρετούν σε αυτό 

προσωπικό, παιδαγωγικό και βοηθητικό, παρέχεται η δυνατότητα φυλάξεως νηπίων και 

βρεφών στο συγκεκριμένο κτίριο, όπου λειτουργεί τον 10ο Βρεφονηπιακό και 8ο 

Παιδικό Σταθμό. Ο αριθμός των φιλοξενουμένων βρεφών - νηπίων θα 

αναπροσαρμόζεται αναλογικά στην περίπτωση νέων υπ’ αυτού προσλήψεων ή καλύψεως 

θέσεων υπό του πρώτου των συμβαλλομένων, αντιστοίχων ειδικοτήτων προσωπικού, στην 
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περίπτωση δε κατά την οποία οι προσλήψεις θα αφορούν και σε βρεφονηπιοκόμους θα 

καταστεί δυνατή και η λειτουργία βρεφικού τμήματος στον συγκεκριμένο ΒΝΣ.  

2. Σε περίπτωση μειώσεως του προσωπικού του β’ των συμβαλλομένων για 

οιονδήποτε λόγο, ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την υποχρέωση της 

συνεχίσεως της λειτουργίας του τμήματος, με προσωπικό προσλαμβανόμενο υπ’ αυτού, άνευ 

οιασδήποτε επ’ αυτού υποχρεώσεως του πρώτου των συμβαλλομένων. 

 Σε περίπτωση αδυναμίας του β΄ των συμβαλλομένων να ανταποκριθεί στην 

πληρωμή των αποδοχών των υπηρετούντων στον εν λόγω ΒΝΣ και στην καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών τους, ουδεμία αξίωση γεννάται κατά του πρώτου των 

συμβαλλομένων, ανεξαρτήτως της φιλοξενίας τέκνων δικαιούχων των παροχών αυτού. 

3.  Το β΄ των συμβαλλομένων, πλην των δαπανών οι οποίες βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του 

κτιρίου πρώτο των συμβαλλομένων, αναλαμβάνει την  δαπάνη τροφοδοσίας των  

συγκεκριμένων ΒΝΣ, την δαπάνη συντήρησης και λειτουργίας των ηλεκτρολογικών, 

μηχανολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων αυτών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν, 

οριζομένης προς τούτο υπευθύνων των Προϊσταμένων των ΒΝΣ ή τρίτου οριζομένου από το 

β’ των συμβαλλομένων γνωστοποιουμένου τούτου στον πρώτο των συμβαλλομένων. 

4.  Ουδεμία μετατροπή στις εγκαταστάσεις του κτιρίου είναι δυνατή, άνευ 

προηγουμένης συγκαταθέσεως του πρώτου των συμβαλλομένων. Η πρόσβαση δε στους 

χώρους του κτιρίου θα είναι ελεύθερη καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των ΒΝΣ, πλην των 

χώρων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, στους οποίους θα έχει πρόσβαση μόνο ο ή οι 

προς τούτο ορισθείς/ ορισθέντες από το β’ των συμβαλλομένων ως υπεύθυνος/ υπεύθυνοι.    

5. Τα δημοτικά τέλη (φωτισμού, καθαριότητος κλπ), οι πάσης φύσεως δημοτικοί φόροι, 

οι λογαριασμοί των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, Ύδρευση – Αποχέτευση, ΟΤΕ) 

βαρύνουν τον β΄ των συμβαλλομένων. 

6.       Ο εξοπλισμός των συγκεκριμένων Β.Ν.Σ. σε εκπαιδευτικό - παιδαγωγικό υλικό και ο 

λοιπός εξοπλισμός βαρύνει τον β΄ των συμβαλλομένων, πλην του ήδη υφισταμένου  στον 

αύλειο χώρο, στον χώρο πλυντηρίου και παρασκευής φαγητού και στους λοιπούς χώρους, 

ως ο εξοπλισμός αυτός αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Γ’ του παρόντος και ο οποίος 

θα αποδοθεί στην κατάσταση στην οποία παρελήφθη με την λήξη της ισχύος του παρόντος 

ή της τυχόν παραταθείσης ισχύος αυτού. 

7.   Ο β΄ των συμβαλλομένων οφείλει προτού γίνει η επιλογή των παιδιών να 

προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες: 
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 α)  να ενημερώσει εγγράφως τον ΟΑΕΔ για τον αριθμό του 

υπηρετούντος προσωπικού τόσο του  παιδαγωγικού όσο και του βοηθητικού καθώς και 

για τον αριθμό των υποβληθησών αιτήσεων  επανεγγραφής και εγγραφής παιδιών   

 β)  στις επιτροπές επιλογής  βρεφών και νηπίων, θα συμμετέχει ανώτερο 

στέλεχος του ΟΑΕΔ, που θα ορίζεται με απόφαση Διοικητή του ΟΑΕΔ 

γ)  η επιλογή των  φιλοξενουμένων παιδιών (και για τους δύο σταθμούς) θα 

διασφαλίζει την κατά προτεραιότητα εγγραφή παιδιών των δικαιούχων των παροχών 

του ΟΑΕΔ κατά 50% της οργανικής δύναμης τους 

δ)  στα κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν στη μοριοδότηση αιτήσεων 

εγγραφής για τους δύο παιδικούς σταθμούς (8ο & 10ο) , εκτός των άλλων θα προστεθεί το 

κριτήριο του δικαιούχου των παροχών του ΟΑΕΔ, δηλ. 10 μόρια) 

Σε περίπτωση που πλεονάζουν θέσεις φιλοξενίας εκ του ως άνω ποσοστού, που δεν 

δύναται να καλύψει ο πρώτος των συμβαλλομένων, αυτές θα πληρούνται από τον δεύτερο 

των συμβαλλόμενων.  

ε)   να προσκομίσει τη σχετική εγκριτική απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

σύμφωνα με την οποία έχει ενταχθεί στην υλοποιούμενη Δράση «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.    

στ) να ενημερώνει εγκαίρως και εγγράφως τον ΟΑΕΔ σε περίπτωση 

αλλαγής στους όρους της παρούσης προγραμματικής σύμβασης  

8.  Στην περίπτωση κατά την οποία εκδηλωθεί ενδιαφέρον από το α΄ των 

συμβαλλομένων προς μετάταξη σε αυτό από άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου, προσωπικού 

ειδικότητος νηπιαγωγού ή βρεφονηπιοκόμου ή βοηθητικού προσωπικού για τους 

συγκεκριμένους ΒΝΣ, ανεξαρτήτως χρονικού σημείου λειτουργίας των ΒΝΣ, το προσωπικό 

αυτό προστίθεται στην δύναμη των συγκεκριμένων ΒΝΣ συνδεομένου από μισθολογικής 

απόψεως με τον πρώτο των συμβαλλομένων.   

9. Ο β’ των συμβαλλομένων είναι υπεύθυνος για την λειτουργία και διαχείριση του ΒΝΣ 

καθώς και στην περίπτωση οιασδήποτε παραβάσεως των συμφωνηθέντων ή σε περίπτωση 

καταγγελίας για ποιότητα της διατροφής ή για τυχόν ατυχήματα είτε στους υπηρετούντες 

στους ΒΝΣ είτε στα φιλοξενούμενα βρέφη-νήπια. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε τυχόν 

φθορά του ήδη υφισταμένου εξοπλισμού του κτιρίου, περιλαμβανομένων και αυτών των 

ηλεκτρολογικών - μηχανολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων αυτού και υπόχρεος για 

την αποκατάσταση αυτών. 
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10. Φορολογικές επιβαρύνσεις που τυχόν ανακύψουν εκ της παρούσης και υλοποιήσεως 

αυτής, βαρύνουν τον β’ των συμβαλλομένων.  

Άρθρο 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

            Η ισχύς της παρούσης  άρχεται από 01/09/2021 και λήγει την 

31/07/2022, ήτοι καλύπτει όλο το σχολικό έτος 2021-2022, με δυνατότητα 

ανανέωσης για ένα σχολικό έτος.  

Άρθρο 5 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσης, συνίσταται Επιτροπή 

Παρακολούθησης Εφαρμογής Προγραμματικής Σύμβασης (ΕΠΕΠΣ), η οποία θα 

οριστεί με απόφαση Διοικητή του ΟΑΕΔ.  

Για την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ των μερών θα επιδιώκεται διευθέτηση της 

διαφοράς, μεταξύ, των διοικούντων τους συμβαλλόμενους συλλογικών οργάνων 

(Διοικητικά Συμβούλια) έπειτα από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης Εφαρμογής Προγραμματικής Σύμβασης (ΕΠΕΠΣ), σε περίπτωση δε 

μη επιλύσεως η διαφορά θα επιλύεται δικαστικώς, αποκλειστικά δε αρμόδια ορίζονται τα 

δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

Σε περίπτωση παραβάσεως οιουδήποτε όρου, τούτο γεννά δικαίωμα καταγγελίας 

της παρούσης στα συμβαλλόμενα μέρη. 

Άρθρο 6 

 Η παρούσα δεν έχει οικονομικό αντικείμενο και κατά συνέπεια δεν βαρύνει επιπλέον τους 

αντισυμβαλλομένους. Τα έξοδα που περιγράφονται σε αυτή έχουν ήδη προϋπολογιστεί και εγγραφεί 

στον αντίστοιχο Κ.Α.Ε. κάθε φορέα και καλύπτονται από αυτόν  στο πλαίσιο των λειτουργικών, 

αυτόνομων αναγκών του. 

 

Άρθρο  7 

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
Η παρούσα σύμβαση καθώς και κάθε διαφορά που απορρέει από αυτήν διέπεται από 

τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή 

την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, ο Ο.Α.Ε.Δ. και ο Δήμος 
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Ιλίου καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες 

της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 

οριζόμενα, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. 

Άρθρο 8 

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα Παραρτήματα που 

επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, συνιστούν την πλήρη συμφωνία 

των μερών και υπερισχύουν κάθε άλλης προηγούμενης συμφωνίας, συμπληρωματικής ή 

παράλληλης, γραπτής ή προφορικής ή δήλωσης γραπτής ή προφορικής των μερών.  

 
Σε πίστωση των ανωτέρω συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν σε πέντε 

(5) όμοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως, 

έλαβε έκαστος των συμβαλλομένων από δύο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ                                                                            ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ                                                                                    

Ο Διοικητής και        Ο Δήμαρχος  

Πρόεδρος του Δ. Σ. 

 

Σπύρος Πρωτοψάλτης                                                                   Νικόλαος Ζενέτος  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:   Χώροι κτιρίου ΒΝΣ ΟΑΕΔ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:   Εξοπλισμός  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  Η από …………………………... απόφαση του Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Η από ……………………..… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του  

ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  

 ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΝΣ ΟΑΕΔ  ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ     

  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  ΣΥΝΟΛΟ  ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ Α’ ΟΡΟΦΟΣ ΔΩΜΑ  

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΟΥ   ΘΕΣΕΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΕΠΙΦΑ-      ΠΑΡ Α ΤΗΡΗΣΕΙΣ  

    Μ'  ΝΕΙΑΣ       
      

    ΧΩΡΟΥ      

        
    Μ'     
          

 ΥΠΟΔΟΧΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ          

1.  Είσοδος - Αναμονή    73,11   8    Μαζί µε χώρο για  
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         καροτσάκια  

2.  Ανεμοφράκτης    8,22   8     

3.  Γραφείο Διεύθυνσης    10,45   8     

4.  Μόνωση    4,80   8     

5.  W.C. Κοινού - 1 W.C 1 ΑΜΕΑ   3,19+3,52  6,71   8     

6.  Χώρος Προσωπικού    15,90    8   Για προσ. Ισογ. + Α' 

ορ.  7.  Χώροι Υγιεινή; Προσωπικού   8,31 + 1,82  10,13    8   Για προσ. Ισογ. + Α' 

ορ.  8.  Γραφείο Διαχειριστή    10,36   8     

9.  Γ ραφείο Κοινωνικής 
Λειτουργού  

  10,75       

 ΤΜΗΜΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ  100         

 Τµήµα Βρεφών  2χ8-16         

1.  Ιματιοθήκες    9,13       

2.  Χώρος Αλλαγών   6,00 + 6,07  12,07    8    

3.  Αίθουσα Βρεφών   36,89 + 38,40  71,69    8    

 Τµήµα Νηπίων  84         

 Τομέας Α  2x15=30         

1.  Ιματιοθήκες   6,38 + 7,12  13,50   8     

2.  Χώρος Αλλαγών / Λουτρού   11,20+9,80  21,00   8     

3.  Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων   44,40 + 46,52  90,92   8     

4.  Χώρος Ύπνου      8    Στον χώρο αίθουσας  

 Τομέας Β  3x18=54         

1.  Ιματιοθήκες   4,08+5,14+3,51  12,73   8  8    

2.  Χώροι Υγιεινή;   7,46+5,93+8,80  22,19   8  8    

3.  Αίθουσα Πολλαπλών   50,77+60,85+  163,85   8  8    

 Χρήσεων   52,23        

4.  Χώρος Ύπνου      8  8   Στον χώρο αίθουσας  

5.  Τραπεζαρία      8     

6.  Κοινός Χώρος ελεύθ. δραστηρ.    101,62      Χώλ ισογείου  

7.  Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινή; 
νηπίων  

  5,68   8     

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ          

1.  Κουζίνα - Αποθήκη Τροφίμων   62,35 + 10,46  72,81  8      

2.  Πλυντήριο / Στεγνωτήριο    27,01  8      

3.  Αποθήκη Ιματισμού    14,65  8      

4.  Αποθήκη Ακαθάρτων    12,75  8      

 Αποθήκη Καθαρισμού    14,43       5.    8      

6.  Αποθήκη SINK    4,44    8    

7.  Γενική Αποθήκη χ 2   22,61 +20,72  43,33  8      

8.  Office    8,61    8    

9.  Χώροι Η/Μ Εγκαταστάσεων   10,38.+2,84+   8      

   10,09+47,28  70,59       
10

.  
Χώροι Υγιεινής Προσωπικού   10.10+ 1,69+   8     Για το προσωπικό  

   1,65  13,44      υπογείου  
11

.  
Υπόγειος Χώρος Στάθμευσης -   269,12 + 77,65  346,84  8      

 Επιφάνεια Ράμπας          

 ΧΩΡΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ          
1.  Διάδρομοι    407,24  8  8  8  8   

2.  Σκάλες    128,26  8  8  8  8   

3.  Ράμπες    191,21  8  8  8  8   

 ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ    194,34  8  8  8    

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ   2224,76       

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
 

1. Σιδερωτήριο Τα 25/120                                                               1 τεμ. 
2. Πλυντήριο Πιάτων GS 50 ECO & Βάση                                    1 τεμ. 
3. Ψυγείο θάλαμος 1 πόρτα                                                              2 τεμ.  
4. Φούρνος 4 ταψιά Garbin                                                              1 τεμ. 
5. Κάδος απορριμμάτων 4 πορτών inox                                          1 τεμ. 
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6. Κάδος απορριµάτων τροχήλατος                                                 3 τεμ. 
7. Φούσκα επαγωγής                                                                        2 τεμ. 
8. Πλατό & Βάση Ρ270Α                                                                1 τεμ.  
9. Κουζίνα ηλεκτρική 4 εστιών & φούρνος  ΚEF470                    1 τεμ.                  
10. Πλυντήριο - στυπτήριο Ρrimus P6                                             1 τεμ.                         
11. Στεγνωτήριο Primus DAM9                                                      1 τεμ.   
12. Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης                                                       1 τεμ.  
13. Τραπεζοερµάριο θερµαινόµενο µε πόρτες                                 1 τεμ.  
14. Επιδαπέδιος ζυγός DELMAC                                                     1 τεμ. 
15. Φριτέζα διπλή Εποmax                                                               1 τεμ. 
16. Μηχανή κοπής λαχανικών Sirman                                              1 τεμ.       
17. Μηχανή κοπής κιμά Garby                                                         1 τεμ.       
18. Μηχανή αποφλοίωσης Garby Als ΤΡ                                         1 τεμ.        
19. Τετραώροφη μονάδα ραφιών                                                   14 τεμ. 
20. Τηλεφωνικό κέντρο TDA30 PANASONIC                              1 τεμ.    
21. Τηλέφωνο Panasonic KXDDT333GR                                      1  τεμ.      
22. Τηλέφωνο Panasonic KXDT 321                                            15 τεμ 
23. Κάμερα Varifocal DX - 1051                                                    3 τεμ.  
24. Κάμερα Varifocal DX - 1050                                                    5 τεμ          
25. Καταγραφικό DX - DM 800                                                      1 τεμ.                  
26. Monitor CCTV                                                                           1 τεμ.           
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  Η από ……………………………..….. απόφαση του Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:  Η από …………………………… απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του  ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ  

  
  

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιλίου κ. Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                      Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,          

Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,  

Βέργος Ι. 

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ        
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