
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        11η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 22.03.2022 

             (Αριθμ. πρωτ. 21156/22.03.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 22η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και          

ώρα 09:30 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 20401/18.03.2022 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 18.03.2022 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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

5. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                  «      « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.           Αν. Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                     Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.       «      « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.        «      « 

                                                          ΑΠΟΦΑΣΗ –095– 

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

12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση όρων σύναψης σχεδίου Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  με θέμα: «Υπηρεσίες Υποστήριξης 

και παροχής εκπαιδευτικού έργου του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Δήμου Ιλίου στο πλαίσιο Κύκλων 

Γνώσης που αφορούν σε ζητήματα κοινωνικού, ψυχολογικού, παιδαγωγικού, ιστορικού και 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.». 
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Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 20434/18.03.2022 σχετικό έγγραφο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, στο οποίο αναφέρεται 

ότι: 

«Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ Δήμου Ιλίου και 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: « Υπηρεσίες Υποστήριξης και παροχής εκπαιδευτικού έργου 

του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Δήμου Ιλίου στο πλαίσιο Κύκλων Γνώσης που αφορούν σε ζητήματα 

κοινωνικού, ψυχολογικού, παιδαγωγικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος με έμφαση στις 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» και παρακαλούμε για την έγκρισης της, καθώς επίσης θα πρέπει να 

παρθεί απόφαση για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την υπογραφή 

αυτής. 

Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής  με θέμα: « Υπηρεσίες Υποστήριξης και παροχής εκπαιδευτικού έργου 

του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Δήμου Ιλίου στο πλαίσιο Κύκλων Γνώσης που αφορούν 

σε ζητήματα κοινωνικού, ψυχολογικού, παιδαγωγικού, ιστορικού και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.» 

Στο Ίλιον σήμερα …./ ……/ 2022 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

1. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» ΑΦΜ EL-090076918, 

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

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

στο εξής Συμβαλλόμενος Α. 

2. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

(Πα.Δ.Α.), με έδρα το Αιγάλεω (Αγ. Σπυρίδωνος 28-Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) με 

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

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

Δυτικής Αττικής, από τον καθηγητή κ. Ιωάννη Κ. Καλδέλλη, Αντιπρύτανη για την Έρευνα και τη 

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

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα αποκαλείται στο εξής Συμβαλλόμενος Β συναποδέχονται 

και συμφωνούν  τα ακόλουθα: 

 
Λαμβάνοντας υπόψη  

1. το νόμο 3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 που αφορά τις προγραμματικές συμβάσεις,  

2. τις αποφάσεις με Αριθμ. 24329/20377, Αριθμ. 6565/5487,  Αριθμ. 26478/14358, Αριθμ. 

62978/23267,  Αριθμ. 86885/30855, Αριθμ. 4875/1444 και Αριθμ. 16592/4339 που αφορούν 

Τροποποιήσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου  

ΑΔΑ: 6Π2ΣΩΕΒ-ΘΥΝ



3. Το Ν. 4555/2018  (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις 

για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις. 

4. Το Ν.   4521/2018  “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”, 

5. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

6. Την  ΑΟΕ 285/2019 περί υπογραφής συμφώνου συνεργασία̋ μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττική̋ς. 

7. Η  ……………./..-02-2022 (ΑΔΑ: …………………….) ΑΟΕ του Δήμου Ιλίου 

8. Η ……/-…………….-2022 (ΑΔΑ: ………………………………) Απόφαση του ΕΛΚΕ 

 
Δεδομένου: 
 

• Η σύνδεση και η προσφορά στις τοπικές κοινωνίες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

είναι βασικό μέλημα τόσο του Δήμου Ιλίου όσο και των Ακαδημαϊκών του ΠΑΔΑ. Η σχέση αυτή 

είναι αμφίδρομα ωφέλιμη. Μέσω αυτής της συνεργασίας ξεκινά να διαμορφώνεται ο πυρήνας 

μιας Εθνικής και Ευρωπαϊκής πρακτικής που προάγει την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και 

τη διάχυση της γνώσης προς την κοινωνία. Απώτερος σκοπός είναι η διαμόρφωση κλίματος 

συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, της τοπικής κοινωνίας και των πανεπιστημιακών 

και ερευνητικών ιδρυμάτων της ευρύτερης περιοχής. 

Επιπλέον η σύνδεση της ακαδημαϊκής μόρφωσης των φοιτητών και των ερευνητών των 

πανεπιστημίων με την εφαρμογή των γνώσεων τους στο πεδίο της καθημερινότητας μπορεί να 

προαχθεί μέσω των συνεργασιών του Δήμου με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όπως επίσης και η 

διάχυση της γνώσης των Πανεπιστημίων στην τοπική κοινωνία και τους δημότες μέσω θεσμών, 

όπως του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Δήμου Ιλίου. 

Τόσο ο Δήμος μας όσο και το ΠΑΔΑ πιστεύουν σε αυτή τη συνεργασία με βασικό μέλημα την 

αναβάθμιση της καθημερινότητας όλων των πολιτών. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο λοιπόν συμφωνούνται τα κάτωθι: 

 

Προοίμιο  

Ο Δήμος Ιλίου, θέλοντας να συμβάλλει στην Πολιτιστική, Κοινωνική και Αθλητική αναβάθμιση 

του Δήμου και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και πέραν των παραπάνω σκοπών και στόχων του, 
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αναπτύσσει ενέργειες και δράσεις, με τις οποίες επιδιώκει, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων και πολιτών του Δήμου, την προστασία της Δημόσιας Υγείας, την άμεση παρέμβαση στην 

αντιμετώπιση πρόνοιας και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος της πόλης, συνεργαζόμενος πάντοτε 

με φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και άλλους φορείς. 

Επίσης,  ο Δήμος Ιλίου επιδιώκει να προβάλλει: 

το κοινωνικό έργο 

το αθλητικό έργο 

το πολιτιστικό έργο 

τις αναπτυξιακές δραστηριότητές του. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω  

 

Άρθρο 1. Αντικείμενο – Σκοπός της Σύμβασης. 

1.1 Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η υποστήριξη της λειτουργίας του 

Κοινωνικού Πανεπιστημίου Δήμου Ιλίου με Υπηρεσίες Υποστήριξης και παροχής εκπαιδευτικού 

έργου στο πλαίσιο Κύκλων Γνώσης που αφορούν σε ζητήματα κοινωνικού, ψυχολογικού, 

παιδαγωγικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες. 

 

Άρθρο 2. Περιεχόμενο της σύμβασης 

2.1 Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων. 

2.2 Τους πόρους που θα διατεθούν. 

2.3 Τα ποσά της χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης και αποπληρωμής για 

την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών. 

2.4 Τον χρόνο και τον τόπο ισχύος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 

 

Άρθρο 3.  Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων  

Οι συμβαλλόμενοι στη παρούσα, έτσι όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται, 

δικαιούνται να προτείνουν πρωτοβουλίες και ενέργειες που συνάδουν με τους σκοπούς της παρούσης. 

 Ο Συμβαλλόμενος Α αναλαμβάνει: 

α) Να παρέχει τον κατάλληλο χώρο για τη διεξαγωγή των διαλέξεων του Δημοτικού Κοινωνικού 

Πανεπιστημίου Ιλίου, στους χώρους του  Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και 
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Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «Μίκης Θεοδωράκης» ή όπου αλλού κρίνει ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί   

η διεξαγωγή των διαλέξεων. 

Για όσο διάστημα οι διαλέξεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά να διαθέτει  ηλεκτρονική πλατφόρμα 

υλοποίησης του προγράμματος που θα συντηρεί και θα υποστηρίζει με δική του ευθύνη. 

β) Να διαχέει την πληροφόρηση για το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο του Δήμου Ιλίου με όποιον τρόπο 

θεωρεί βέλτιστο για το σκοπό αυτό. 

γ) Να τηρεί μητρώο εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα διαλέξεων  σύμφωνα με την πολιτική του Δήμου 

Ιλίου για τα προσωπικά δεδομένα και αποκλειστικά για το σκοπό της επικοινωνίας στο πλαίσιο 

λειτουργίας του Κοινωνικού Πανεπιστημίου. 

δ) Να καταβάλλει το συμφωνηθέν ποσό για την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 

τις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί ως τακτές. 

ε) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να φροντίζει ώστε οι διαλέξεις να πραγματοποιούνται 

απρόσκοπτα σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα συμφωνηθεί στην αρχή κάθε τετραμήνου. 

στ)  Να ορίσει δύο  εκπρόσωπους του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης 

της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Ο Συμβαλλόμενος Β αναλαμβάνει: 

α) Να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την 

υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και την υποστήριξη του Κοινωνικού 

Πανεπιστημίου Δήμου Ιλίου. 

β) Να τηρεί το συμφωνηθέν πρόγραμμα διαλέξεων του εκάστοτε τετραμήνου . 

γ) Να τηρεί το συμφωνηθέν ωράριο των διαλέξεων . 

δ) Να αποστέλλει ηλεκτρονικά και σε εύλογο χρονικό διάστημα, όχι πέραν της εβδομάδος, το υλικό 

που χρησιμοποιήθηκε στην εκάστοτε διάλεξη (PowerPoint, PDF κ.α)  το οποίο θα διανέμεται στους 

συμμετέχοντες. 

 

Άρθρο 4. Διάρκεια Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα  

4.1  Η διάρκεια ισχύος της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της 

έως και  31/12/2022. 

4.2  Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το ίδιο διάστημα. 

4.3  Παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών με 

τους ίδιους όρους και συμφωνίες δεν αποκλείονται. 
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Άρθρο 5.  Πόροι - Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στις επτά χιλιάδες 

ευρώ (7.000) € και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Δήμου Ιλίου Κ.Α  00.6737.0008  

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται πιο κάτω περιορίζεται στην κάλυψη των απαραίτητων δαπανών 

για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου και δεν έχει το χαρακτήρα ανταλλάγματος για 

παρεχόμενες στο πλαίσιο της σύμβασης υπηρεσίες. 

Η μεταβίβαση του ποσού των 7.000 €, από τον Συμβαλλόμενο Α στο Συμβαλλόμενο Β θα γίνει ως 

εξής: 

50% με το πέρας των διαλέξεων τον Ιούνιο του 2022,  

50% με το πέρας των διαλέξεων το Δεκέμβριο του 2022 

 

Άρθρο 6.  Επιστημονικός Υπεύθυνος  

Το συντονισμό του προγράμματος εκ μέρους του ΠΑΔΑ  θα έχει ο κ. Δημήτριος Νόβας, Λέκτορας 

Εφαρμογών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών & 

Κοινωνικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ο οποίος θα αποτελεί και τον εκπρόσωπο 

στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

 

Άρθρο 7. Τόπος ισχύος της Συμβάσεως 

Τόπος ισχύος της παρούσης ορίζεται η Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου Ιλίου, με την 

αποκλειστική και μοναδική προϋπόθεση ότι οι σκοπούμενες με την παρούσα ενέργειες και δράσεις 

αφορούν τους Δημότες και Κατοίκους του Δήμου Ιλίου. 

 

Άρθρο 8.  Συμπληρωματική Προγραμματική Σύμβαση 

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Συμβαλλομένων, μετά από εισήγηση της Κοινής 

Επιτροπής του άρθρου 9, υπάρχει η δυνατότητα, να υπογραφεί Συμπληρωματική Προγραμματική 

Σύμβαση, που θα περιλαμβάνει συμπληρωματικές διαλέξεις, που δεν έχουν προβλεφθεί με την 

παρούσα προγραμματική σύμβαση και κρίνονται αναγκαίες για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της 

παρούσας. 
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Άρθρο 9.  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Ορίζεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους του 

Συμβαλλόμενου Α και από έναν εκπρόσωπο του Συμβαλλόμενου Β. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης θα είναι ένας από τους εκπροσώπους του Συμβαλλόμενου Α. 

Αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 

1. Πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου. 

2. Παρακολούθηση και τήρηση των όρων της σύμβασης. 

3. Επίλυση τυχόν διαφορών ανάμεσα στους Συμβαλλόμενους. 

4. Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος άρθρου 4 μέσα στα χρονικά όρια της παρούσας. 

5. Εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των Συμβαλλομένων για οτιδήποτε άλλο προκύψει κατά 

την πορεία εκτέλεσης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

 

Άρθρο 10.  Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης 

Η έναρξη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα γίνει αμέσως μετά την υπογραφή της και από 

τις δύο πλευρές, ενώ η λήξη της θα γίνει με την ολοκλήρωση των διαλέξεων και την άμεση 

αποπληρωμή του προβλεπόμενου τιμήματος. 

Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί μετά από εισήγηση της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 και απόφαση των αρμοδίων οργάνων των 

Συμβαλλομένων. 

 

Άρθρο 11: Παραβίαση των συμφωνηθέντων 

Οι δύο συμβαλλόμενοι υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή της παρούσας 

σύμβασης της οποίας όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, η παράβαση δε οποιοδήποτε απ’ αυτούς 

επιφέρει τις συνέπειες του νόμου. 

 

Άρθρο 12ο : Επίλυση των διαφορών 

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

εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

του άρθρου 9. Η απόφαση στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται για μια 

φορά κατά την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής η λήψη απόφασης ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν 
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αυτό δεν καταστεί δυνατό υπερισχύει η πλειοψηφούσα γνώμη των μελών της Επιτροπής. Για την επίλυση 

των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 

Άρθρο 13ο : Τροποποίηση της σύμβασης 

 Η εκτέλεση συμπληρωματικών διαλέξεων και η επέκταση, συμπλήρωση και τροποποίηση της 

παρούσας σύμβασης, ιδίως αν προκαλεί επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της, θα 

πραγματοποιείται με την ίδια διαδικασία που τηρήθηκε για την αρχική σύμβαση, δηλαδή με αποφάσεις 

των συλλογικών οργάνων διοίκησης των συμβαλλομένων μερών. 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας προϋπολογισμού και πίνακας δαπανών, ο οποίοι αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της προγραμματικής σύμβασης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

A/A Υπηρεσία 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1 
Υπηρεσίες Υποστήριξης  

Α’ Εξαμήνου 2022 
3500 € 

2 
Υπηρεσίες Υποστήριξης  

Β’ Εξαμήνου 2022 
3500 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ης ΔΟΣΗΣ 

 Έως 20/06/2022 % ΠΟΣΟ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 100 3.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 100 3.500,00 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ης ΔΟΣΗΣ 

Έως 20/12/2022 % ΠΟΣΟ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 100 3.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 100 3.500,00 € 
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Η παρούσα Σύμβαση αφού αναγνώστηκε απ’ τα συμβαλλόμενα μέρη και έγιναν αποδεκτοί όλοι οι όροι 

της, τυπώθηκε σε πέντε όμοια αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής απ’ τα Συμβαλλόμενα Μέρη: 

 

 

 

 

 

 

 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

                                                       Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει τους όρους του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: «Υπηρεσίες Υποστήριξης και παροχής εκπαιδευτικού 

έργου του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Δήμου Ιλίου στο πλαίσιο Κύκλων Γνώσης που αφορούν 

σε ζητήματα κοινωνικού, ψυχολογικού, παιδαγωγικού, ιστορικού και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.», οι οποίοι έχουν ως κατωτέρω: 

 

Στο Ίλιον σήμερα …./ ……/ 2022 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

1. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» ΑΦΜ EL-090076918, 

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

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

στο εξής Συμβαλλόμενος Α. 

2. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

(Πα.Δ.Α.), με έδρα το Αιγάλεω (Αγ. Σπυρίδωνος 28-Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) με 

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

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

Δυτικής Αττικής, από τον καθηγητή κ. Ιωάννη Κ. Καλδέλλη, Αντιπρύτανη για την Έρευνα και τη 

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

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα αποκαλείται στο εξής Συμβαλλόμενος Β συναποδέχονται 

και συμφωνούν  τα ακόλουθα: 

 
Λαμβάνοντας υπόψη  

1. το νόμο 3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 που αφορά τις προγραμματικές συμβάσεις,  

Οι Συμβαλλόμενοι 

Για το Δήμο Ιλίου 

 

Για τον ΕΛΚΕ  Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής 

 

Νικόλαος Ζενέτος 

Δήμαρχος 

 

Καθηγητής Ιωάννης Κ. Καλδέλλης 

Αντιπρύτανης Έρευνας 
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2. τις αποφάσεις με Αριθμ. 24329/20377, Αριθμ. 6565/5487,  Αριθμ. 26478/14358, Αριθμ. 

62978/23267,  Αριθμ. 86885/30855, Αριθμ. 4875/1444 και Αριθμ. 16592/4339 που αφορούν 

Τροποποιήσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου  

3. Το Ν. 4555/2018  (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις 

για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις. 

4. Το Ν.   4521/2018  “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”, 

5. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

6. Την  ΑΟΕ 285/2019 περί υπογραφής συμφώνου συνεργασία̋ μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττική̋ς. 

7. Η  ……………./..-02-2022 (ΑΔΑ: …………………….) ΑΟΕ του Δήμου Ιλίου 

8. Η ……/-…………….-2022 (ΑΔΑ: ………………………………) Απόφαση του ΕΛΚΕ 

 
Δεδομένου: 
 

• Η σύνδεση και η προσφορά στις τοπικές κοινωνίες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

είναι βασικό μέλημα τόσο του Δήμου Ιλίου όσο και των Ακαδημαϊκών του ΠΑΔΑ. Η σχέση αυτή 

είναι αμφίδρομα ωφέλιμη. Μέσω αυτής της συνεργασίας ξεκινά να διαμορφώνεται ο πυρήνας 

μιας Εθνικής και Ευρωπαϊκής πρακτικής που προάγει την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και 

τη διάχυση της γνώσης προς την κοινωνία. Απώτερος σκοπός είναι η διαμόρφωση κλίματος 

συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, της τοπικής κοινωνίας και των πανεπιστημιακών 

και ερευνητικών ιδρυμάτων της ευρύτερης περιοχής. 

Επιπλέον η σύνδεση της ακαδημαϊκής μόρφωσης των φοιτητών και των ερευνητών των 

πανεπιστημίων με την εφαρμογή των γνώσεων τους στο πεδίο της καθημερινότητας μπορεί να 

προαχθεί μέσω των συνεργασιών του Δήμου με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όπως επίσης και η 

διάχυση της γνώσης των Πανεπιστημίων στην τοπική κοινωνία και τους δημότες μέσω θεσμών, 

όπως του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Δήμου Ιλίου. 

Τόσο ο Δήμος μας όσο και το ΠΑΔΑ πιστεύουν σε αυτή τη συνεργασία με βασικό μέλημα την 

αναβάθμιση της καθημερινότητας όλων των πολιτών. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο λοιπόν συμφωνούνται τα κάτωθι: 
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Προοίμιο  

Ο Δήμος Ιλίου, θέλοντας να συμβάλλει στην Πολιτιστική, Κοινωνική και Αθλητική αναβάθμιση 

του Δήμου και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και πέραν των παραπάνω σκοπών και στόχων του, 

αναπτύσσει ενέργειες και δράσεις, με τις οποίες επιδιώκει, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων και πολιτών του Δήμου, την προστασία της Δημόσιας Υγείας, την άμεση παρέμβαση στην 

αντιμετώπιση πρόνοιας και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος της πόλης, συνεργαζόμενος πάντοτε 

με φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και άλλους φορείς. 

Επίσης,  ο Δήμος Ιλίου επιδιώκει να προβάλλει: 

το κοινωνικό έργο 

το αθλητικό έργο 

το πολιτιστικό έργο 

τις αναπτυξιακές δραστηριότητές του. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω  

 

Άρθρο 1. Αντικείμενο – Σκοπός της Σύμβασης. 

1.2 Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η υποστήριξη της λειτουργίας του 

Κοινωνικού Πανεπιστημίου Δήμου Ιλίου με Υπηρεσίες Υποστήριξης και παροχής εκπαιδευτικού 

έργου στο πλαίσιο Κύκλων Γνώσης που αφορούν σε ζητήματα κοινωνικού, ψυχολογικού, 

παιδαγωγικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες. 

 

Άρθρο 2. Περιεχόμενο της σύμβασης 

2.1 Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων. 

2.2 Τους πόρους που θα διατεθούν. 

2.3 Τα ποσά της χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης και αποπληρωμής για 

την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών. 

2.4 Τον χρόνο και τον τόπο ισχύος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 

 

Άρθρο 3.  Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων  

Οι συμβαλλόμενοι στη παρούσα, έτσι όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται, 

δικαιούνται να προτείνουν πρωτοβουλίες και ενέργειες που συνάδουν με τους σκοπούς της παρούσης. 
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 Ο Συμβαλλόμενος Α αναλαμβάνει: 

α) Να παρέχει τον κατάλληλο χώρο για τη διεξαγωγή των διαλέξεων του Δημοτικού Κοινωνικού 

Πανεπιστημίου Ιλίου, στους χώρους του  Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και 

Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «Μίκης Θεοδωράκης» ή όπου αλλού κρίνει ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί   

η διεξαγωγή των διαλέξεων. 

Για όσο διάστημα οι διαλέξεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά να διαθέτει  ηλεκτρονική πλατφόρμα 

υλοποίησης του προγράμματος που θα συντηρεί και θα υποστηρίζει με δική του ευθύνη. 

β) Να διαχέει την πληροφόρηση για το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο του Δήμου Ιλίου με όποιον τρόπο 

θεωρεί βέλτιστο για το σκοπό αυτό. 

γ) Να τηρεί μητρώο εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα διαλέξεων  σύμφωνα με την πολιτική του Δήμου 

Ιλίου για τα προσωπικά δεδομένα και αποκλειστικά για το σκοπό της επικοινωνίας στο πλαίσιο 

λειτουργίας του Κοινωνικού Πανεπιστημίου. 

δ) Να καταβάλλει το συμφωνηθέν ποσό για την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 

τις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί ως τακτές. 

ε) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να φροντίζει ώστε οι διαλέξεις να πραγματοποιούνται 

απρόσκοπτα σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα συμφωνηθεί στην αρχή κάθε τετραμήνου. 

στ)  Να ορίσει δύο  εκπρόσωπους του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης 

της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Ο Συμβαλλόμενος Β αναλαμβάνει: 

α) Να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την 

υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και την υποστήριξη του Κοινωνικού 

Πανεπιστημίου Δήμου Ιλίου. 

β) Να τηρεί το συμφωνηθέν πρόγραμμα διαλέξεων του εκάστοτε τετραμήνου . 

γ) Να τηρεί το συμφωνηθέν ωράριο των διαλέξεων . 

δ) Να αποστέλλει ηλεκτρονικά και σε εύλογο χρονικό διάστημα, όχι πέραν της εβδομάδος, το υλικό 

που χρησιμοποιήθηκε στην εκάστοτε διάλεξη (PowerPoint, PDF κ.α)  το οποίο θα διανέμεται στους 

συμμετέχοντες. 

 

Άρθρο 4. Διάρκεια Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα  

4.1  Η διάρκεια ισχύος της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της 

έως και  31/12/2022. 
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4.2  Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το ίδιο διάστημα. 

4.3  Παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών με 

τους ίδιους όρους και συμφωνίες δεν αποκλείονται. 

 

Άρθρο 5.  Πόροι - Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στις επτά χιλιάδες 

ευρώ (7.000) € και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Δήμου Ιλίου Κ.Α  00.6737.0008  

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται πιο κάτω περιορίζεται στην κάλυψη των απαραίτητων δαπανών 

για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου και δεν έχει το χαρακτήρα ανταλλάγματος για 

παρεχόμενες στο πλαίσιο της σύμβασης υπηρεσίες. 

Η μεταβίβαση του ποσού των 7.000 €, από τον Συμβαλλόμενο Α στο Συμβαλλόμενο Β θα γίνει ως 

εξής: 

50% με το πέρας των διαλέξεων τον Ιούνιο του 2022,  

50% με το πέρας των διαλέξεων το Δεκέμβριο του 2022 

 

Άρθρο 6.  Επιστημονικός Υπεύθυνος  

Το συντονισμό του προγράμματος εκ μέρους του ΠΑΔΑ  θα έχει ο κ. Δημήτριος Νόβας, Λέκτορας 

Εφαρμογών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών & 

Κοινωνικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ο οποίος θα αποτελεί και τον εκπρόσωπο 

στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

 

Άρθρο 7. Τόπος ισχύος της Συμβάσεως 

Τόπος ισχύος της παρούσης ορίζεται η Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου Ιλίου, με την 

αποκλειστική και μοναδική προϋπόθεση ότι οι σκοπούμενες με την παρούσα ενέργειες και δράσεις 

αφορούν τους Δημότες και Κατοίκους του Δήμου Ιλίου. 

 

Άρθρο 8.  Συμπληρωματική Προγραμματική Σύμβαση 

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Συμβαλλομένων, μετά από εισήγηση της Κοινής 

Επιτροπής του άρθρου 9, υπάρχει η δυνατότητα, να υπογραφεί Συμπληρωματική Προγραμματική 

Σύμβαση, που θα περιλαμβάνει συμπληρωματικές διαλέξεις, που δεν έχουν προβλεφθεί με την 

παρούσα προγραμματική σύμβαση και κρίνονται αναγκαίες για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της 

παρούσας. 

ΑΔΑ: 6Π2ΣΩΕΒ-ΘΥΝ



 

Άρθρο 9.  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Ορίζεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους του 

Συμβαλλόμενου Α και από έναν εκπρόσωπο του Συμβαλλόμενου Β. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης θα είναι ένας από τους εκπροσώπους του Συμβαλλόμενου Α. 

Αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 

6. Πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου. 

7. Παρακολούθηση και τήρηση των όρων της σύμβασης. 

8. Επίλυση τυχόν διαφορών ανάμεσα στους Συμβαλλόμενους. 

9. Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος άρθρου 4 μέσα στα χρονικά όρια της παρούσας. 

10. Εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των Συμβαλλομένων για οτιδήποτε άλλο προκύψει κατά 

την πορεία εκτέλεσης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

 

Άρθρο 10.  Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης 

Η έναρξη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα γίνει αμέσως μετά την υπογραφή της και από 

τις δύο πλευρές, ενώ η λήξη της θα γίνει με την ολοκλήρωση των διαλέξεων και την άμεση 

αποπληρωμή του προβλεπόμενου τιμήματος. 

Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί μετά από εισήγηση της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 και απόφαση των αρμοδίων οργάνων των 

Συμβαλλομένων. 

 

Άρθρο 11: Παραβίαση των συμφωνηθέντων 

Οι δύο συμβαλλόμενοι υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή της παρούσας 

σύμβασης της οποίας όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, η παράβαση δε οποιοδήποτε απ’ αυτούς 

επιφέρει τις συνέπειες του νόμου. 

 

Άρθρο 12ο : Επίλυση των διαφορών 

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

εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

του άρθρου 9. Η απόφαση στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται για μια 
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φορά κατά την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής η λήψη απόφασης ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν 

αυτό δεν καταστεί δυνατό υπερισχύει η πλειοψηφούσα γνώμη των μελών της Επιτροπής. Για την επίλυση 

των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 

Άρθρο 13ο : Τροποποίηση της σύμβασης 

 Η εκτέλεση συμπληρωματικών διαλέξεων και η επέκταση, συμπλήρωση και τροποποίηση της 

παρούσας σύμβασης, ιδίως αν προκαλεί επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της, θα 

πραγματοποιείται με την ίδια διαδικασία που τηρήθηκε για την αρχική σύμβαση, δηλαδή με αποφάσεις 

των συλλογικών οργάνων διοίκησης των συμβαλλομένων μερών. 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας προϋπολογισμού και πίνακας δαπανών, ο οποίοι αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της προγραμματικής σύμβασης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

A/A Υπηρεσία 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1 
Υπηρεσίες Υποστήριξης  

Α’ Εξαμήνου 2022 
3500 € 

2 
Υπηρεσίες Υποστήριξης  

Β’ Εξαμήνου 2022 
3500 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ης ΔΟΣΗΣ 

 Έως 20/06/2022 % ΠΟΣΟ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 100 3.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 100 3.500,00 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ης ΔΟΣΗΣ 

Έως 20/12/2022 % ΠΟΣΟ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 100 3.500,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ: 100 3.500,00 € 

 

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

της, τυπώθηκε σε πέντε όμοια αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής απ’ τα Συμβαλλόμενα Μέρη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Σύμβασης ως και των τυχόν τροποποιήσεων αυτής  

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

                 Αλεβίζου Α.,  Τσιμόγιαννης Α.,          

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,   

                  Μυγδάλη Σ., Γαλούνης Δ. 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                      

 

 

 

Οι Συμβαλλόμενοι 

Για το Δήμο Ιλίου 

 

Για τον ΕΛΚΕ  Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής 

 

Νικόλαος Ζενέτος 

Δήμαρχος 

 

Καθηγητής Ιωάννης Κ. Καλδέλλης 

Αντιπρύτανης Έρευνας 
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