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  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 65523/29-11-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 25
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ. Αριθ.  Απόφασης 388/2013 

                                                    ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για σύναψη προγραµµατικής σύµβασης 

 

Σήµερα στις 28 Νοεµβρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 63980/22-11-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου 

∆ηµητρίου που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. 

∆ήµαρχο και σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  22-11-2013.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, 

ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

               

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

 

∆.Σ.: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,   ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

Ο ∆.Σ. κος Φεγγερός Βασίλειος απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 2
ου

 θέµατος της ηµερήσιας 

διατάξης 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 

των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 

 ******************* 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 

για συζήτηση το 2
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στην λήψη απόφασης για σύναψη 

προγραµµατικής σύµβασης. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 65275/28-11-2013 σχετικό έγγραφο της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ιλίου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπόψη: 

• το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων δηµοτικού συµβουλίου  

• το άρθρο 225 του 
   

Ν.3463/2006 περί προγραµµατικών  συµβάσεων  

• το άρθρο 100 του Ν.3852/10 περί προγραµµατικών  συµβάσεων  

• το άρθρο 2 & 12 του Ν.4019/11 µε τις τροποποιήσεις του, περί κοινωνικής οικονοµίας & 

κοινωνικής επιχειρηµατικότητας 

• την αρ.       / 13  απόφαση ∆.Σ. της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης µε την επωνυµία 

«ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και 

διακριτικό τίτλο «ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ»  περί έγκρισης 

προγραµµατικής σύµβασης 

• Το σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης που έχει ως εξής: 

                                                                                               

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

  

Στo Ίλιον σήµερα, την 28.11.2013, ηµέρα Πέµπτη οι κατωτέρω φορείς, καλούµενοι στο εξής 

«συµβαλλόµενοι»: 

1. Ο ∆ήµος Ιλίου νόµιµα εκπροσωπούµενος από το Νικόλαο Ζενέτο, ∆ήµαρχο Ιλίου 

2. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση µε την επωνυµία «ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και διακριτικό τίτλο «ΙΛΙΟΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον Αναστάσιο 

Χανδρινό Πρόεδρο της Επιχείρησης. 

Άρθρο 1
ο
  

Προοίµιο 

Ο ∆ήµος Ιλίου µεριµνά για την παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωµένα άτοµα της 

περιοχής του ∆ήµου Ιλίου, ώστε αυτά να παραµένουν στην οικογένεια και στην κοινότητα στα 

πλαίσια των αρµοδιοτήτων του κατ΄ άρθρο 75 παρ. ε’ του Ν. 3463/06. Εν προκειµένω σκοπός της 

παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι να καταστεί δυνατή η φροντίδα όλων και περισσοτέρων 

ηλικιωµένων ατόµων, µε δεδοµένες τις αυξηµένες ανάγκες δηµοτών και κατοίκων της πόλης µας 

συνεπεία και της  οικονοµικής κρίσης. 

Η σύνταξη της προγραµµατικής σύµβασης βρίσκει έρεισµα στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 

3852/2010, όπως ισχύει καθώς και  των  άρθρων 2 και 12 του Ν. 4019/11. 

Η συµβαλλόµενη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο 

Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας µε αριθµό µητρώου Γ00034. 
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Άρθρο 2
ο 

 Περιεχόµενο της σύµβασης 

Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση περιέχει: 

1. Το αντικείµενο της σύµβασης. 

2. Το σκοπό της σύµβασης. 

3. Τη διάρκεια της σύµβασης. 

4. Τη χρηµατοδότηση και τους πόρους, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των όρων της 

προγραµµατικής σύµβασης καθώς και το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής. 

5. Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών,  τα οποία αναφέρονται στην 

παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωµένα άτοµα της περιοχής του ∆ήµου Ιλίου.  

 6. Τη συγκρότηση, τις αρµοδιότητες και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, η οποία θα µεριµνά για την εκτέλεση και την ορθή εφαρµογή των όρων της 

σύµβασης. 

7. Τις ρήτρες σε περίπτωση παράβασης των σχετικών όρων της σύµβασης. 

8. Τελικές διατάξεις. 

Άρθρο 3
ο
  

Αντικείµενο της σύµβασης 

Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση αφορά την παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα 

ηλικιωµένα άτοµα της περιοχής του ∆ήµου Ιλίου. Ο στόχος θα επιτευχθεί µε ειδικά προγράµµατα 

για την ενηµέρωση, την ψυχαγωγία, την εν γένει δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα των 

ηλικιωµένων. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράµµατος θα αναπτυχθούν δράσεις όπως: παροχή 

ψυχοκοικοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών, φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και αποκατάσταση, 

άθληση και δηµιουργική απασχόληση, καθαριότητα και λειτουργία εντευκτηρίων. 

Άρθρο 4
ο
  

Σκοπός της σύµβασης 

Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση, λαµβάνοντας υπ’ όψη την προτεραιότητα που θέτει ο ∆ήµος 

Ιλίου στη λειτουργία των κοινωνικών δοµών του, ειδικά τη σηµερινή κρίσιµη εποχή, επιδιώκει την 

παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωµένα άτοµα της τοπικής κοινωνίας. 

Στόχοι εν προκειµένω αποτελούν: 

1. Η συµβολή του ∆ήµου Ιλίου, ως φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην εφαρµογή 

πολιτικών που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας. 

2.  Η υλοποίηση ειδικών προγραµµάτων για την ενηµέρωση, την ψυχαγωγία, την εν γένει 

δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα των ηλικιωµένων. 

3. Η δυνατότητα απόκτησης εξειδικευµένου και έµπειρου προσωπικού εκ µέρους της 

συνεταιριστικής επιχείρησης στα πλαίσια της Κοινωνικής Οικονοµίας και 
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Επιχειρηµατικότητας, το οποίο δύναται να παρέχει δράσεις ώστε οι ηλικιωµένοι να 

αισθάνονται ένα ζωντανό και δηµιουργικό κύτταρο της κοινωνίας, µε όρεξη για προσφορά, 

δηµιουργία, ζωή. 

4. Ο συντονισµός των συµβαλλοµένων και συµµετεχόντων µερών και ο καθορισµός του 

βαθµού και του µεγέθους συνδροµής και συνεισφοράς ενός εκάστου προς επίτευξη του 

τελικού αποτελέσµατος. 

Άρθρο 5
ο
  

∆ιάρκεια της σύµβασης 

Η ισχύς της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης αρχίζει την 01/01/2014 και λήγει την 

31/12/2014. 

Άρθρο 6
ο
  

Πόροι και χρηµατοδότηση 

Το κόστος εφαρµογής των σκοπών της σύµβασης προκαλεί συνολική δαπάνη ύψους 365.064,00 € 

το οποίο θα διατεθεί το έτος 2014. 

Στο ως άνω συνολικό ποσό της δαπάνης των παρεχοµένων υπηρεσιών οι συµβαλλόµενοι µετέχουν 

ως εξής: 

Ο ∆ήµος Ιλίου µε το ποσό των  363.238,68 € 

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. µε ίδια συµµετοχή 1.825,32 € 

Η εκταµίευση των πιστώσεων θα γίνεται τµηµατικά ανά µήνα σύµφωνα µε τα παραδοτέα στοιχεία 

και την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση δαπανών καθώς και επιµερισµού αυτών στα συµβαλλόµενα 

µέλη, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 

Άρθρο 7
ο
  

∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης, έκαστο των 

συµβαλλοµένων µερών αναλαµβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

1. ∆ήµος Ιλίου  

� διευκολύνει και χρηµατοδοτεί κατά το µεγαλύτερο µέρος την υλοποίηση του φυσικού 

αντικειµένου 

� προτείνει πρωτοβουλίες, που συνάδουν µε τους σκοπούς της παρούσας 

� διαθέτει τον κτιριακό εξοπλισµό και την υλικοτεχνική δοµή 

� αναλαµβάνει το συντονισµό των εργασιών δια της διαθέσεως επιστηµονικού υπευθύνου και 

τη διεκπεραίωση των διαδικασιών ώστε να διασφαλίζεται η αρτιότητα υλοποίησης του 

έργου 
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� προµηθεύει την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. µε τα κατάλληλα υλικά συντήρησης  

  2. Ίλιον Κοινωνική Συν-εργασία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

� διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό µε τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και την 

ανάλογη εµπειρία προκειµένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησης του προγράµµατος 

� ασφαλίζει το απασχολούµενο προσωπικό στο ΙΚΑ 

� κοινοποιεί στους έτερους συµβαλλόµενους αναφορές προόδου όσον αφορά την εξέλιξη του 

έργου 

� ενηµερώνει για την πορεία του έργου την Επιτροπή Παρακολούθησης, η σύσταση της 

οποίας ορίζεται κατωτέρω 

� Η εκταµίευση των πιστώσεων θα γίνεται τµηµατικά ανά µήνα σύµφωνα µε τα παραδοτέα 

στοιχεία και την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

� Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση δαπανών καθώς και επιµερισµού αυτών στα 

συµβαλλόµενα µέλη, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης. Ωστόσο, 

επισηµαίνεται ότι τα αναφερόµενα ποσά αποτελούν τα ανώτατα προβλεπόµενα όρια 

εντός των οποίων κυµαίνεται η παρούσα,  τα δε καταβαλλόµενα ποσά καθορίζονται 

από την εκάστοτε µηνιαία µισθοδοτική κατάσταση των προσληφθέντων 

προσαυξανόµενα κατά το µέρος των λοιπών δαπανών. 

Άρθρο 8
ο
  

Όργανο παρακολούθησης εφαρµογής της σύµβασης 

Για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης 

συνιστάται διµελής Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούµενη από τους εκπροσώπους των 

συµβαλλοµένων µερών (και τους νόµιµους αναπληρωτές τους οριζόµενους από τα κατά περίπτωση 

αρµόδια όργανα), ως ακολούθως: 

1. Το ∆ήµαρχο Ιλίου Νικόλαο Ζενέτο µε αναπληρωτή τον Ευάγγελο Αυγουλά Αντιδήµαρχο 

Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

2. Τον Πρόεδρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Ίλιον Κοινωνική Συν-εργασία 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»  Αναστάσιο Χανδρινό 

Η θητεία των µελών της Επιτροπής διαρκεί όσο  η παρούσα σύµβαση, η πρωτοβουλία για 

τη σύγκλιση της οποίας ανήκει στο ∆ήµο Ιλίου, συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και οι 

αποφάσεις της λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. 

Αντικείµενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών για την υλοποίηση των σκοπών της 

σύµβασης.  

2. Η επίλυση θεµάτων που προκύπτουν στην πορεία της υλοποίησης επιφέροντας ανάλογες 

τροποποιήσεις. 
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3. Η έγκριση του απολογισµού των πεπραγµένων, των σχετικών παραδοτέων και των 

λογαριασµών. 

4. Ο έλεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων µερών και η σύνταξη 

σχετικής έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης. 

Άρθρο 9
ο
   

Ρήτρες 

Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να εφαρµόζουν τους όρους της παρούσας προγραµµατικής 

σύµβασης.  

Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης από οποιοδήποτε των συµβαλλοµένων µερών, 

παρέχεται σε κάθε άλλο το δικαίωµα να αξιώσει την αποκατάσταση των αντισυµβατικών ενεργειών 

σε εύλογο χρονικό διάστηµα.  

Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναµίας ή αµέλειας προς αποκατάσταση, ο αντισυµβαλλόµενος έχει το 

δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση, σύµφωνα προς την ισχύουσα νοµοθεσία, αξιώνοντας κάθε 

θετική ή αποθετική ζηµία. 

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων για την ερµηνεία και την εφαρµογή των 

όρων της παρούσας σύµβασης, οι οποίες δεν µπορούν να επιλυθούν από την αρµόδια Επιτροπή του 

άρθρου 8 αυτής, θα επιλύονται από τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

Άρθρο 10
ο
  

Τελικές διατάξεις 

Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση είναι πλαίσιο συµφωνίας και το περιεχόµενό της µπορεί να 

εξειδικεύεται κάθε φορά µε ειδικότερες συµφωνίες µεταξύ των συµβαλλοµένων. 

Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε εκ των συµβαλλοµένων 

µερών ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την παρούσα σύµβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη 

µέτρων προβλεποµένων από τη αυτήν από οιοδήποτε εκ των συµβαλλοµένων µερών, δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από τα δικαιώµατά τους ή απαλλαγή από τις 

υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία δεν 

αναγνωρίζονται από αυτή την προγραµµατική σύµβαση. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα προγραµµατική σύµβαση, ανεγνώσθη και υπεγράφη σε τρία (3) 

αντίτυπα, ένα για κάθε συµβαλλόµενο µέρος 

         ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

1. Νικόλαος Ζενέτος  ∆ήµαρχος Ιλίου 

2. Αναστάσιος Χανδρινός Πρόεδρος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

 

  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΚΤΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ανά 

άτοµο 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ      

  (για 12 µήνες από 01-01-

2014 έως 31-12-2014 Με 

δώρα εορτών και επίδοµα 

αδείας) 
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1 
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
5 1.350 € 

 

94.500€ 

 

2 
ΤΕ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
3 1.350 € 

 

56.700€ 

 

3 

ΤΕ 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σ 

1 1.350 € 
18.900€ 

 

4 

ΤΕ 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥ

ΤΩΝ 

1 1.350 € 

 

18.900€ 

 

5 
ΥΕ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
4   950 € 

 

53.200€ 

 

6 

ΠΕ 

ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡ

ΩΝ 

1  1.450  €  

 

20.300€ 

 

7 
ΠΕ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
1 1.450  € 

 

20.300€ 

 

8 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΚΟΣΤΗ 
    2.000 € 

9 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
    5.000 € 

10 
∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ     
2.000 € 

11 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
    

5.000 € 

  ΣΥΝΟΛΟ     296.800€ 

ΦΠΑ        68.264€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ      365.064€ 

 
      

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  
 99.50

% 

 

363.238,68 

 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ  0.50% 

 

1.825,32 

 

ΣΥΝΟΛΟ   
100.00

%  Π
Ο

Σ
Ο

Σ
Τ

Α
 Σ

Υ
Μ

Μ
Ε

Τ
Ο

Χ
Η

Σ
 

 

365.064,00 
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  παρακαλούµε να εγκρίνετε τη σύναψη  προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ των:  

 

∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ-  ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

Φορέας υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης θα είναι η ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ- 

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ  

Σκοπός  της, η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωµένα άτοµα της τοπικής κοινωνίας 

για το χρονικό διάστηµα  01/ 0 / 2014    έως   31 /12/ 2014. Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση 

της προγραµµατικής σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των   365.064,00 €.  

Ο ∆ήµος Ιλίου θα συµβάλλει οικονοµικά µε το ποσό των 363.238,68 €, ενώ η ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ. µε το ποσό των  1.825,32 €.     

Για τη  συγκεκριµένη δαπάνη θα προβλεφθεί  πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του 

οικονοµικού έτους  2014.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

       

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τις ανωτέρω εισηγήσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, και της 

Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης µε την επωνυµία «ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και διακριτικό τίτλο ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65 & 100 του Ν. 3852/2010, 

225 του Ν. 3463/2006, 2 & 12 του Ν. 4019/2011,  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 Εγκρίνει τη σύναψη  προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ των ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ -  ΙΛΙΟΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και έχει ως κατωτέρω: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

  

Στo Ίλιον σήµερα, την 28.11.2013, ηµέρα Πέµπτη οι κατωτέρω φορείς, καλούµενοι στο εξής 

«συµβαλλόµενοι»: 

1. Ο ∆ήµος Ιλίου νόµιµα εκπροσωπούµενος από το Νικόλαο Ζενέτο, ∆ήµαρχο Ιλίου 

2. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση µε την επωνυµία «ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και διακριτικό τίτλο «ΙΛΙΟΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον Αναστάσιο 

Χανδρινό Πρόεδρο της Επιχείρησης. 

Άρθρο 1
ο
  

Προοίµιο 

Ο ∆ήµος Ιλίου µεριµνά για την παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωµένα άτοµα της 

περιοχής του ∆ήµου Ιλίου, ώστε αυτά να παραµένουν στην οικογένεια και στην κοινότητα στα 

πλαίσια των αρµοδιοτήτων του κατ΄ άρθρο 75 παρ. ε’ του Ν. 3463/06. Εν προκειµένω σκοπός της 

παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι να καταστεί δυνατή η φροντίδα όλων και περισσοτέρων 

ηλικιωµένων ατόµων, µε δεδοµένες τις αυξηµένες ανάγκες δηµοτών και κατοίκων της πόλης µας 

συνεπεία και της  οικονοµικής κρίσης. 
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Η σύνταξη της προγραµµατικής σύµβασης βρίσκει έρεισµα στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 

3852/2010, όπως ισχύει καθώς και  των  άρθρων 2 και 12 του Ν. 4019/11. 

Η συµβαλλόµενη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο 

Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας µε αριθµό µητρώου Γ00034. 

Άρθρο 2
ο 

 Περιεχόµενο της σύµβασης 

Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση περιέχει: 

1. Το αντικείµενο της σύµβασης. 

2. Το σκοπό της σύµβασης. 

3. Τη διάρκεια της σύµβασης. 

4. Τη χρηµατοδότηση και τους πόρους, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των όρων της 

προγραµµατικής σύµβασης καθώς και το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής. 

5. Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών,  τα οποία αναφέρονται στην 

παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωµένα άτοµα της περιοχής του ∆ήµου Ιλίου.  

 6. Τη συγκρότηση, τις αρµοδιότητες και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, η οποία θα µεριµνά για την εκτέλεση και την ορθή εφαρµογή των όρων της 

σύµβασης. 

7. Τις ρήτρες σε περίπτωση παράβασης των σχετικών όρων της σύµβασης. 

8. Τελικές διατάξεις. 

Άρθρο 3
ο
  

Αντικείµενο της σύµβασης 

Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση αφορά την παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα 

ηλικιωµένα άτοµα της περιοχής του ∆ήµου Ιλίου. Ο στόχος θα επιτευχθεί µε ειδικά προγράµµατα 

για την ενηµέρωση, την ψυχαγωγία, την εν γένει δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα των 

ηλικιωµένων. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράµµατος θα αναπτυχθούν δράσεις όπως: παροχή 

ψυχοκοικοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών, φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και αποκατάσταση, 

άθληση και δηµιουργική απασχόληση, καθαριότητα και λειτουργία εντευκτηρίων. 

Άρθρο 4
ο
  

Σκοπός της σύµβασης 

Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση, λαµβάνοντας υπ’ όψη την προτεραιότητα που θέτει ο ∆ήµος 

Ιλίου στη λειτουργία των κοινωνικών δοµών του, ειδικά τη σηµερινή κρίσιµη εποχή, επιδιώκει την 

παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωµένα άτοµα της τοπικής κοινωνίας. 

Στόχοι εν προκειµένω αποτελούν: 

1. Η συµβολή του ∆ήµου Ιλίου, ως φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην εφαρµογή 

πολιτικών που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της τρίτης 

ηλικίας. 
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2. Η υλοποίηση ειδικών προγραµµάτων για την ενηµέρωση, την ψυχαγωγία, την εν 

γένει δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα των ηλικιωµένων. 

3. Η δυνατότητα απόκτησης εξειδικευµένου και έµπειρου προσωπικού εκ µέρους της 

συνεταιριστικής επιχείρησης στα πλαίσια της Κοινωνικής Οικονοµίας και 

Επιχειρηµατικότητας, το οποίο δύναται να παρέχει δράσεις ώστε οι ηλικιωµένοι να 

αισθάνονται ένα ζωντανό και δηµιουργικό κύτταρο της κοινωνίας, µε όρεξη για 

προσφορά, δηµιουργία, ζωή. 

4. Ο συντονισµός των συµβαλλοµένων και συµµετεχόντων µερών και ο καθορισµός 

του βαθµού και του µεγέθους συνδροµής και συνεισφοράς ενός εκάστου προς 

επίτευξη του τελικού αποτελέσµατος. 

Άρθρο 5
ο
  

∆ιάρκεια της σύµβασης 

Η ισχύς της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης αρχίζει την 01/01/2014 και λήγει την 

31/12/2014. 

Άρθρο 6
ο
  

Πόροι και χρηµατοδότηση 

Το κόστος εφαρµογής των σκοπών της σύµβασης προκαλεί συνολική δαπάνη ύψους 365.064,00 € 

το οποίο θα διατεθεί το έτος 2014. 

Στο ως άνω συνολικό ποσό της δαπάνης των παρεχοµένων υπηρεσιών οι συµβαλλόµενοι µετέχουν 

ως εξής: 

Ο ∆ήµος Ιλίου µε το ποσό των  363.238,68 € 

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. µε ίδια συµµετοχή 1.825,32 € 

Η εκταµίευση των πιστώσεων θα γίνεται τµηµατικά ανά µήνα σύµφωνα µε τα παραδοτέα στοιχεία 

και την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση δαπανών καθώς και επιµερισµού αυτών στα συµβαλλόµενα 

µέλη, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 

Άρθρο 7
ο
  

∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης, έκαστο των 

συµβαλλοµένων µερών αναλαµβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

1. ∆ήµος Ιλίου  

� διευκολύνει και χρηµατοδοτεί κατά το µεγαλύτερο µέρος την υλοποίηση του φυσικού 

αντικειµένου 

� προτείνει πρωτοβουλίες, που συνάδουν µε τους σκοπούς της παρούσας 
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� διαθέτει τον κτιριακό εξοπλισµό και την υλικοτεχνική δοµή 

� αναλαµβάνει το συντονισµό των εργασιών δια της διαθέσεως επιστηµονικού υπευθύνου και 

τη διεκπεραίωση των διαδικασιών ώστε να διασφαλίζεται η αρτιότητα υλοποίησης του 

έργου 

� προµηθεύει την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. µε τα κατάλληλα υλικά συντήρησης  

  2. Ίλιον Κοινωνική Συν-εργασία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

� διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό µε τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και την 

ανάλογη εµπειρία προκειµένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησης του προγράµµατος 

� ασφαλίζει το απασχολούµενο προσωπικό στο ΙΚΑ 

� κοινοποιεί στους έτερους συµβαλλόµενους αναφορές προόδου όσον αφορά την εξέλιξη του 

έργου 

� ενηµερώνει για την πορεία του έργου την Επιτροπή Παρακολούθησης, η σύσταση της 

οποίας ορίζεται κατωτέρω 

� Η εκταµίευση των πιστώσεων θα γίνεται τµηµατικά ανά µήνα σύµφωνα µε τα παραδοτέα 

στοιχεία και την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

� Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση δαπανών καθώς και επιµερισµού αυτών στα 

συµβαλλόµενα µέλη, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης. Ωστόσο, 

επισηµαίνεται ότι τα αναφερόµενα ποσά αποτελούν τα ανώτατα προβλεπόµενα όρια 

εντός των οποίων κυµαίνεται η παρούσα,  τα δε καταβαλλόµενα ποσά καθορίζονται 

από την εκάστοτε µηνιαία µισθοδοτική κατάσταση των προσληφθέντων 

προσαυξανόµενα κατά το µέρος των λοιπών δαπανών. 

Άρθρο 8
ο
  

Όργανο παρακολούθησης εφαρµογής της σύµβασης 

Για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης 

συνιστάται διµελής Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούµενη από τους εκπροσώπους των 

συµβαλλοµένων µερών (και τους νόµιµους αναπληρωτές τους οριζόµενους από τα κατά περίπτωση 

αρµόδια όργανα), ως ακολούθως: 

1. Το ∆ήµαρχο Ιλίου Νικόλαο Ζενέτο µε αναπληρωτή τον Ευάγγελο Αυγουλά Αντιδήµαρχο 

Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

2. Τον Πρόεδρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Ίλιον Κοινωνική Συν-εργασία 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»  Αναστάσιο Χανδρινό 

Η θητεία των µελών της Επιτροπής διαρκεί όσο  η παρούσα σύµβαση, η πρωτοβουλία για 

τη σύγκλιση της οποίας ανήκει στο ∆ήµο Ιλίου, συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και οι 

αποφάσεις της λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. 

Αντικείµενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 
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1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών για την υλοποίηση των σκοπών 

της σύµβασης.  

2. Η επίλυση θεµάτων που προκύπτουν στην πορεία της υλοποίησης επιφέροντας 

ανάλογες τροποποιήσεις. 

3. Η έγκριση του απολογισµού των πεπραγµένων, των σχετικών παραδοτέων και των 

λογαριασµών. 

4. Ο έλεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων µερών και η 

σύνταξη σχετικής έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης. 

Άρθρο 9
ο
   

Ρήτρες 

Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να εφαρµόζουν τους όρους της παρούσας προγραµµατικής 

σύµβασης.  

Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης από οποιοδήποτε των συµβαλλοµένων µερών, 

παρέχεται σε κάθε άλλο το δικαίωµα να αξιώσει την αποκατάσταση των αντισυµβατικών ενεργειών 

σε εύλογο χρονικό διάστηµα.  

Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναµίας ή αµέλειας προς αποκατάσταση, ο αντισυµβαλλόµενος έχει το 

δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση, σύµφωνα προς την ισχύουσα νοµοθεσία, αξιώνοντας κάθε 

θετική ή αποθετική ζηµία. 

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων για την ερµηνεία και την εφαρµογή των 

όρων της παρούσας σύµβασης, οι οποίες δεν µπορούν να επιλυθούν από την αρµόδια Επιτροπή του 

άρθρου 8 αυτής, θα επιλύονται από τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

Άρθρο 10
ο
  

Τελικές διατάξεις 

Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση είναι πλαίσιο συµφωνίας και το περιεχόµενό της µπορεί να 

εξειδικεύεται κάθε φορά µε ειδικότερες συµφωνίες µεταξύ των συµβαλλοµένων. 

Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε εκ των συµβαλλοµένων 

µερών ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την παρούσα σύµβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη 

µέτρων προβλεποµένων από τη αυτήν από οιοδήποτε εκ των συµβαλλοµένων µερών, δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από τα δικαιώµατά τους ή απαλλαγή από τις 

υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία δεν 

αναγνωρίζονται από αυτή την προγραµµατική σύµβαση. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα προγραµµατική σύµβαση, ανεγνώσθη και υπεγράφη σε τρία (3) 

αντίτυπα, ένα για κάθε συµβαλλόµενο µέρος 

         ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

1. Νικόλαος Ζενέτος  ∆ήµαρχος Ιλίου 

2. Αναστάσιος Χανδρινός Πρόεδρος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 
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  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΚΤΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ανά 

άτοµο 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ      

  (για 12 µήνες από 01-01-

2014 έως 31-12-2014 Με 

δώρα εορτών και επίδοµα 

αδείας) 

1 
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
5 1.350 € 

 

94.500€ 

 

2 
ΤΕ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
3 1.350 € 

 

56.700€ 

 

3 
ΤΕ 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σ 
1 1.350 € 

18.900€ 

 

4 
ΤΕ 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥ

ΤΩΝ 
1 1.350 € 

 

18.900€ 

 

5 
ΥΕ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
4   950 € 

 

53.200€ 

 

6 
ΠΕ 

ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡ

ΩΝ 
1  1.450  €  

 

20.300€ 

 

7 
ΠΕ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
1 1.450  € 

 

20.300€ 

 

8 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΚΟΣΤΗ 
    2.000 € 

9 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
    5.000 € 

10 
∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ     
2.000 € 

11 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
    

5.000 € 

  ΣΥΝΟΛΟ     296.800€ 

ΦΠΑ        68.264€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ      365.064€ 

 
      

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  
 99.50

% Π
Ο

Σ
Ο

Σ
Τ

Α
 

Σ
Υ

Μ
Μ

Ε
Τ

Ο
Χ

Η
Σ

 

 

363.238,68 
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ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ  0.50% 

 

1.825,32 

 

ΣΥΝΟΛΟ   
100.00

%  

 

365.064,00 

 

  

Οι ∆.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Σταµατόπουλος Γ., Τριανταφύλλου Ν., Κόχυλα Κ., & Βλάχου Β. 

έδωσαν αρνητική ψήφο  

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      

ΑΔΑ: ΒΛΓ7ΩΕΒ-Γ1Κ


