
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ. 13/2019 

Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 
Αρ. Απόφασης                                                               Περίληψη 
  81/2019                                                               «Έγκριση σχεδίου σύναψης προγραμματικής  
                                                                           σύμβασης μεταξύ του νομικού μας προσώπου και 
                                                                                    του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου» 
 
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήμερα την 18 Ιουλίου 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 16.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο μετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 5178/11-7-2019 πρόσκληση του Προέδρου σε 
καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
από το σύνολο των -15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -5- τακτικά μέλη και -5- 
αναπληρωματικά. 
 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
 

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

                    
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ 

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 

 
ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ  οι κ.κ. 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Ιωάννης Βασσάλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, 
Ελένη Ζαφειράκη, Αγγελική Απέργη, Φωτεινή Χαλαστάνη, Βάιος Γιαννίρης, Παντελής 
Μωυσής, Ανδριανός Παυλόπουλος και Αγγελική Τσιακμάκη. 
   
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ιωάννης Εμιρζάς, 
Παρασκευή Γαλίτση-Ψαρούλη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Ιωάννης Κουφόπουλος, 
Βασίλειος Σπατούλας, Θεοκλήτη Μεσουρίδου, Νικόλαος Αφέντογλου, Γεώργιος 
Αβαρικιώτης και Ελένη Χατσαρίδου. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
κ.κ., Ευάγγελος Ανδρεάδης, Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, 
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Ευγενία Στόλη και Αναστασία Μεζίνη διότι 
απουσιάζουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Ιωάννης 
Βασσάλος, Αγγελική Απέργη, Βάϊος Γιαννίρης και Αγγελική Τσιακμάκη. 
 

 
 

ΑΔΑ: Ψ9ΟΤΟΛΨΦ-ΝΦΒ



Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 4ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: 
 

        Δεδομένου ότι στην Κ.Υ.Α υπ’ αριθ. 41087, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

4249/5-12-2017:  

1) στο άρθρο 3 «Δικαίωμα Εγγραφής και Εγγραφή Παιδιών», παρ. 5 «Τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά…» ορίζεται ότι «Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται 
μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους», η οποία πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
77/2019 (ΑΔΑ: ΩΖ6ΓΟΛΨΦ-5ΦΗ) απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την έγκριση 
πινάκων κατάταξης, για την εισαγωγή βρεφών & νηπίων στους βρεφικούς & 
παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού μας, για τη σχ. χρονιά 2019-2020. 

2) στο άρθρο 7 «Λειτουργία σταθμών», παρ. 1 ορίζεται ότι « Η λειτουργία των 
Παιδικών, Βρεφικών, Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 
και λήγει την 31 Ιουλίου του επόμενου έτους…»  

3) για την καλύτερη εξυπηρέτηση, στήριξη των οικογενειών της Καλλιθέας και τη 
φιλοξενία περισσότερων νηπίων σε κατάλληλους χώρους, οι οποίοι διαθέτουν 
τις αναγκαίες προδιαγραφές, για τη λειτουργία τους ως παιδικοί σταθμοί, 

παρακαλούμε όπως στα θέματα του προσεχούς Διοικητικού Συμβουλίου 
συμπεριλάβετε και το παρακάτω θέμα: 
      Σχέδιο σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ‘ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’»,  και του 
Φιλανθρωπικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ 
ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ» (πρώην ΕΘΝΙΚΟΝ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟΝ 
ΠΟΛΕΜΟΥ», και ήδη σε διαδικασία τροποποίησης του Καταστατικού του και της 
επωνυμίας του σε «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ», καθώς επίσης και την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την 
υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 
 
 Σας επισυνάπτουμε το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης. 

 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ 

 

Στην  Καλλιθέα σήμερα ......................................2019  ημέρα …………………… οι 

παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής "συμβαλλόμενοι": 

Α. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 

΄΄Γ. ΓΑΛΛΟΣ΄΄», νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του κ. 

Κωνσταντίνο Ευσταθίου του Αγγέλου και ειδικά εξουσιοδοτημένου για την υπογραφή 

της παρούσας από το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου με την από 

…………. απόφαση του, 

1. Β. Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ» (πρώην ΕΘΝΙΚΟΝ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΥ), και ήδη σε 

διαδικασία τροποποίησης του Καταστατικού του και της επωνυμίας του σε 

«ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ» νόμιμα 

εκπροσωπούμενο  από την κα Αργυρώ Ζερβάκη που ενεργεί στο παρόν με την 

ιδιότητα της ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου  δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 2 
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του Οργανισμού του και ειδικά εξουσιοδοτημένου για την υπογραφή της συμβάσεως 

αυτής από το Δ.Σ. του Ιδρύματος με την από ……… απόφαση του Διοικητικού του 

Συμβουλίου, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στα παρόν, 

αμοιβαία συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

Άρθρο 1 

Προοίμιο 

Η μέριμνα για την αποτελεσματικότερη στήριξη, στα πλαίσια της γενικευμένης και 

χρονίζουσας οικονομικής κρίσης, οικονομικά αδύνατων οικογενειών της Καλλιθέας 

στην ανατροφή των τέκνων τους σε συνδυασμό με την αδυναμία ανεύρεσης 

κατάλληλων χώρων που να διαθέτουν τις αναγκαίες προδιαγραφές για την λειτουργία 

τους ως παιδικών σταθμών συνηγορούν στην υπογραφή της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.  

To β' συμβαλλόμενο αποτελεί το μοναδικό ίδρυμα στην περιοχή της Καλλιθέας το 

οποίο να διαθέτει άρτιες εγκαταστάσεις, κατασκευασμένες σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές λειτουργίας παιδικών σταθμών, καθώς και άριστα καταρτισμένο 

προσωπικό, το οποίο να κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου σκοπού. 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση θα συμβάλει ουσιωδώς στην 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος του α' συμβαλλόμενου για την 
άμεση στήριξη των οικονομικά αδύνατων οικογενειών της Καλλιθέας στον τομέα της 
ανατροφής των τέκνων τους με την παροχή υπηρεσιών οργανωμένης προστασίας, 
περίθαλψης, διατροφής και προσχολικής διαπαιδαγώγησης μικρών ανήλικων  
παιδιών με δεδομένο ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια και το χρόνο για την 
κατασκευή παιδικού σταθμού. Παράλληλα θα διευρυνθεί ο αριθμός των 
ωφελούμενων του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου στα πλαίσια της εκπλήρωσης 
του Καταστατικού σκοπού του. 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η 

αποτελεσματικότερη προσφορά της υπηρεσίας παροχής οργανωμένης προστασίας, 

περίθαλψης, διατροφής και προσχολικής διαπαιδαγώγησης μικρών ανήλικων  

παιδιών, οικονομικά αδύνατων οικογενειών της πόλης της Καλλιθέας. Η επίτευξη του 

ανωτέρω σκοπού θα επιτευχθεί με την σύμπραξη αμφοτέρων των συμβαλλομένων. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία, κάνοντας χρήση από 

κοινού όλων των μέσων, τα οποία διαθέτουν, χρησιμοποιώντας το καθένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη το αντίστοιχο προσωπικό που κρίνεται απαραίτητο για την 

πραγμάτωση του επιδιωκόμενου σκοπού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 

της παρούσης.  

Άρθρο 3 

Προϋπολογισμός 

Ο Προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης έχει ως ακολούθως: 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΟΣΟ  

1 Έξοδα Προσωπικού  116.960,00 

2 Τρόφιμα 9.000,00 

3 Συντήρηση 3.500,00 

4 Λειτουργικά κόστη (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) 7.500,00 

5 Αναλώσιμα (παιδαγωγικό υλικό κλπ) 8.000,00 

6 Λοιπά έξοδα (εκδηλώσεις, παραστάσεις κλπ) 2.000,00 

7 Παραχώρηση χώρου 10.000,00 

8 Έπιπλα και σκεύη, εκπαιδευτικές γωνιές 6.000,00 

9 Απρόβλεπτα (3%)  5.040,00 

 Σύνολο Δαπανών  168.000,00 

 
 

Άρθρο 4 

2. Χρονοδιάγραμμα 

Η υπηρεσία παροχής οργανωμένης προστασίας, περίθαλψης, διατροφής και 

προσχολικής διαπαιδαγώγησης μικρών ανήλικων  παιδιών, οικονομικά αδύνατων 

οικογενειών της πόλης της Καλλιθέας, εκτείνεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 

την 31η Ιουλίου 2020,  δυνάμενη να παραταθεί εφόσον τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

συμφωνήσουν γι’ αυτό. 

 

 

Άρθρο 5 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄Γ. ΓΑΛΛΟΣ΄΄» αναλαμβάνει την υποχρέωση με το ήδη υπάρχον 

προσωπικό, καθώς αδυνατεί να προβεί σε προσλήψεις νέου: α) να δεχθεί 

αιτήσεις και να συντάξει πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων νηπίων, καθώς 

και να ειδοποιήσει τους γονείς των επιτυχόντων νηπίων, β) να συμβάλλει στο 

παιδαγωγικό υλικό γ) να συμβάλλει στις επισκευές και στον εξωραϊσμό των 

χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως παιδικός σταθμός, δ) να καταβάλλει στο 

δεύτερο των συμβαλλομένων το ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων και 

επτακοσίων πενήντα ευρώ (64.750,00 €) σε τρεις δόσεις, η πρώτη των οποίων 

ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €) την 1η Οκτωβρίου 2019, η δεύτερη ποσού 

τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) την 30η Απριλίου  2020 και η τρίτη, με την 

οποία θα γίνει η τελική εκκαθάριση, μέχρι του ποσού των τριάντα τριών χιλιάδων 

επτακοσίων πενήντα ευρώ (33.750,00) την 31η Ιουλίου 2020. 
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2. Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ», αναλαμβάνει την υποχρέωση: α) να διαμορφώσει τον 

κατάλληλο χώρο που θα λειτουργήσει ως παιδικός σταθμός δυναμικότητας 

εξήντα (60) νηπίων και να τον εξοπλίζει με το αναγκαίο παιδαγωγικό υλικό, β) να 

διαθέσει ή να προσλάβει το αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία του Παιδικού 

Σταθμού, γ) να προμηθεύεται το απαραίτητο υλικό και να παρασκευάζει το 

πρωινό και το μεσημεριανό γεύμα των νηπίων, δ) να δημιουργήσει νέο Τμήμα 

Παιδικού Σταθμού και να έχει την ευθύνη της εν γένει λειτουργίας του στα πλαίσια 

των νόμων και  εγκυκλίων που τα ορίζουν, ε) να υποβάλλει στην αρμόδια 

διαχειριστική αρχή του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής», φάκελο για ένταξη του Παιδικού Σταθμού Δήμου 

Καλλιθέας-Π.Ε.Ν. και να ειδοποιήσει σε συνεργασία με το αντισυμβαλλόμενο 

ν.π.δ.δ. τους γονείς των επιτυχόντων παιδιών, στ) να τηρεί όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα που απαιτούνται για τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού καθώς και για 

το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και 

να τα έχει διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο αρμοδίων υπηρεσιών και της Επιτροπής 

Παρακολούθησης ζ) να παραλαμβάνει από το πρώτο των συμβαλλομένων τη 

συμμετοχή του σε χρήμα και μέχρι του ποσού των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων και 

επτακοσίων πενήντα ευρώ (64.750,00 €) . 

 

Άρθρο 6 

Πόροι 

Οι οικονομικές υποχρεώσεις της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα 

καλυφθούν από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλομένων Ν.Π., όπως 

παρακάτω: 

 

Α/

Α 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΝΠΔΔ 

Ο.Π.Α.Α. 

΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΑΛΛΟΣ΄΄ 

Π.Ε.Ν. 

1 Έξοδα Προσωπικού  116.960,00 45.130,00 71.830,00 

2 Τρόφιμα 9.000,00 3.450,00 5.550,00 

3 Συντήρηση 3.500,00 1.350,00 2.150,00 

4 Λειτουργικά κόστη (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) 7.500,00 2.895,00 4.605,00 

5 Αναλώσιμα (παιδαγωγικό υλικό κλπ) 8.000,00 3.085,00 4.915,00 

6 Λοιπά έξοδα (εκδηλώσεις, παραστάσεις 

κλπ) 

2.000,00 750,00 1.250,00 

7 Παραχώρηση χώρου 10.000,00 3.860,00 6.140,00 

8 Έπιπλα και σκεύη, εκπαιδευτικές 

γωνιές 

6.000,00 2.300,00 3.700,00 
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9 Απρόβλεπτα (3%)  5.040,00 1.930,00 3.110,00 

 Σύνολο Δαπανών  168.000,00 64.750,00 103.250,00 

 

Άρθρο 7 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για ένα έτος (1),  αρχίζει από την 

υπογραφή της και λήγει την 31/7/2020 με δυνατότητα παράτασης,  εφόσον τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν γι’ αυτό. 

 
Άρθρο 8 

Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς ρητά συμφωνούν και συναποδέχονται ότι, την 

παρακολούθηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έχει η Επιτροπή 

Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής: 

1. Τον Πρόεδρο του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 

΄΄Γ. ΓΑΛΛΟΣ΄΄» κ. Κωνσταντίνο Ευσταθίου, με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του 

ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄Γ. ΓΑΛΛΟΣ΄΄» κ. 

Σταύρο Ζάκα. 

2. Την Πρόεδρο του  Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ»,  κ. Αργυρώ Ζερβάκη, με αναπληρωτή τον Ταμία του Δ.Σ. του  

Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ» κ. Ιωάννη 

Φελουζή. 

3. Την αναπληρώτρια Διευθύντρια της Παιδικής Αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄Γ. ΓΑΛΛΟΣ΄΄» κ. Αθανασία 

Σκουρτανιώτη, με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη του Τμήματος Παιδικών 

σταθμών,  κα Αναστασία Μεζίνη.  

 

1. Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής : 

Α. Παρακολουθεί την εξέλιξη της παρούσας σύμβασης και συντονίζει το διατιθέμενο 

προσωπικό.  

Β. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών και 

συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 

Γ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων  ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την 

υλοποίηση της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύση 

απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄Γ. ΓΑΛΛΟΣ΄΄» και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ν.π.ι.δ. 

ΠΡΟΤΥΠΟ  ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ. 

Άρθρο 9 

Ρήτρες 
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Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους  όρους της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης 

μπορεί να επιβάλλονται με απόφαση του οργάνου παρακολούθησης εφαρμογής των 

όρων της σύμβασης σε βάρος του συμβαλλόμενου που έκανε την παράβαση οι εξής 

ρήτρες: 

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους  όρους της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης 

μπορεί να επιβάλλονται με απόφαση του οργάνου παρακολούθησης εφαρμογής των 

όρων της σύμβασης σε βάρος του συμβαλλόμενου που έκανε την παράβαση οι εξής 

ρήτρες: 

1. Σύσταση εφαρμογής των όρων 

2. Αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από την μη εφαρμογή των όρων 

3. Αντικατάσταση του συμβαλλόμενου με άλλο φορέα 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική σύμβαση, αναγνώσθηκε και 

υπογράφηκε σε δύο αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το ν.π.δ.δ. 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ Γ. ΓΑΛΛΟΣ» 

 Για το φιλανθρωπικό ίδρυμα (ΝΠΙΔ) 

«ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Κων/νος Ευσταθίου  Αργυρώ Ζερβάκη 

 

       Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου 

2. Την Κ.Υ.Α υπ’ αριθ. 41087, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/5-12-2017 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010. 

4. Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

                                                  
 

1
ον

 Εγκρίνει, το ακόλουθο σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης  με το Πρότυπο Εθνικό 

Νηπιοτροφείο  για τη σχολική χρονιά 2019-2020, 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ 

 

Στην  Καλλιθέα σήμερα ......................................2019  ημέρα …………………… οι 

παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής "συμβαλλόμενοι": 

Α. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 

΄΄Γ. ΓΑΛΛΟΣ΄΄», νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του κ. 

Κωνσταντίνο Ευσταθίου του Αγγέλου και ειδικά εξουσιοδοτημένου για την υπογραφή 

της παρούσας από το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου με την από 

…………. απόφαση του, 

3. Β. Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ» (πρώην ΕΘΝΙΚΟΝ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΥ), και ήδη σε 

διαδικασία τροποποίησης του Καταστατικού του και της επωνυμίας του σε 

«ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ» νόμιμα 

εκπροσωπούμενο  από την κα Αργυρώ Ζερβάκη που ενεργεί στο παρόν με την 

ιδιότητα της ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου  δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 2 

του Οργανισμού του και ειδικά εξουσιοδοτημένου για την υπογραφή της συμβάσεως 

αυτής από το Δ.Σ. του Ιδρύματος με την από ……… απόφαση του Διοικητικού του 

Συμβουλίου, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στα παρόν, 

αμοιβαία συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

Άρθρο 1 

Προοίμιο 

Η μέριμνα για την αποτελεσματικότερη στήριξη, στα πλαίσια της γενικευμένης και 

χρονίζουσας οικονομικής κρίσης, οικονομικά αδύνατων οικογενειών της Καλλιθέας 

στην ανατροφή των τέκνων τους σε συνδυασμό με την αδυναμία ανεύρεσης 

κατάλληλων χώρων που να διαθέτουν τις αναγκαίες προδιαγραφές για την λειτουργία 

τους ως παιδικών σταθμών συνηγορούν στην υπογραφή της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.  

To β' συμβαλλόμενο αποτελεί το μοναδικό ίδρυμα στην περιοχή της Καλλιθέας το 

οποίο να διαθέτει άρτιες εγκαταστάσεις, κατασκευασμένες σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές λειτουργίας παιδικών σταθμών, καθώς και άριστα καταρτισμένο 

προσωπικό, το οποίο να κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου σκοπού. 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση θα συμβάλει ουσιωδώς στην 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος του α' συμβαλλόμενου για την 
άμεση στήριξη των οικονομικά αδύνατων οικογενειών της Καλλιθέας στον τομέα της 
ανατροφής των τέκνων τους με την παροχή υπηρεσιών οργανωμένης προστασίας, 
περίθαλψης, διατροφής και προσχολικής διαπαιδαγώγησης μικρών ανήλικων  
παιδιών με δεδομένο ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια και το χρόνο για την 
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κατασκευή παιδικού σταθμού. Παράλληλα θα διευρυνθεί ο αριθμός των 
ωφελούμενων του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου στα πλαίσια της εκπλήρωσης 
του Καταστατικού σκοπού του. 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η 

αποτελεσματικότερη προσφορά της υπηρεσίας παροχής οργανωμένης προστασίας, 

περίθαλψης, διατροφής και προσχολικής διαπαιδαγώγησης μικρών ανήλικων  

παιδιών, οικονομικά αδύνατων οικογενειών της πόλης της Καλλιθέας. Η επίτευξη του 

ανωτέρω σκοπού θα επιτευχθεί με την σύμπραξη αμφοτέρων των συμβαλλομένων. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία, κάνοντας χρήση από 

κοινού όλων των μέσων, τα οποία διαθέτουν, χρησιμοποιώντας το καθένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη το αντίστοιχο προσωπικό που κρίνεται απαραίτητο για την 

πραγμάτωση του επιδιωκόμενου σκοπού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 

της παρούσης.  

Άρθρο 3 

Προϋπολογισμός 

Ο Προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης έχει ως ακολούθως: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΟΣΟ  

1 Έξοδα Προσωπικού  116.960,00 

2 Τρόφιμα 9.000,00 

3 Συντήρηση 3.500,00 

4 Λειτουργικά κόστη (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) 7.500,00 

5 Αναλώσιμα (παιδαγωγικό υλικό κλπ) 8.000,00 

6 Λοιπά έξοδα (εκδηλώσεις, παραστάσεις κλπ) 2.000,00 

7 Παραχώρηση χώρου 10.000,00 

8 Έπιπλα και σκεύη, εκπαιδευτικές γωνιές 6.000,00 

9 Απρόβλεπτα (3%)  5.040,00 

 Σύνολο Δαπανών  168.000,00 

 
 

Άρθρο 4 

4. Χρονοδιάγραμμα 

Η υπηρεσία παροχής οργανωμένης προστασίας, περίθαλψης, διατροφής και 

προσχολικής διαπαιδαγώγησης μικρών ανήλικων  παιδιών, οικονομικά αδύνατων 

οικογενειών της πόλης της Καλλιθέας, εκτείνεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 

την 31η Ιουλίου 2020,  δυνάμενη να παραταθεί εφόσον τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

συμφωνήσουν γι΄ αυτό. 
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Άρθρο 5 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

3. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄Γ. ΓΑΛΛΟΣ΄΄» αναλαμβάνει την υποχρέωση με το ήδη υπάρχον 

προσωπικό, καθώς αδυνατεί να προβεί σε προσλήψεις νέου: α) να δεχθεί 

αιτήσεις και να συντάξει πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων νηπίων, καθώς 

και να ειδοποιήσει τους γονείς των επιτυχόντων νηπίων, β) να συμβάλλει στο 

παιδαγωγικό υλικό γ) να συμβάλλει στις επισκευές και στον εξωραϊσμό των 

χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως παιδικός σταθμός, δ) να καταβάλλει στο 

δεύτερο των συμβαλλομένων το ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων και 

επτακοσίων πενήντα ευρώ (64.750,00 €) σε τρεις δόσεις, η πρώτη των οποίων 

ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €) την 1η Οκτωβρίου 2019, η δεύτερη ποσού 

τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) την 30η Απριλίου  2020 και η τρίτη, με την 

οποία θα γίνει η τελική εκκαθάριση, μέχρι του ποσού των τριάντα τριών χιλιάδων 

επτακοσίων πενήντα ευρώ (33.750,00) την 31η Ιουλίου 2020. 

4. Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ», αναλαμβάνει την υποχρέωση: α) να διαμορφώσει τον 

κατάλληλο χώρο που θα λειτουργήσει ως παιδικός σταθμός δυναμικότητας 

εξήντα (60) νηπίων και να τον εξοπλίζει με το αναγκαίο παιδαγωγικό υλικό, β) να 

διαθέσει ή να προσλάβει το αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία του Παιδικού 

Σταθμού, γ) να προμηθεύεται το απαραίτητο υλικό και να παρασκευάζει το 

πρωινό και το μεσημεριανό γεύμα των νηπίων, δ) να δημιουργήσει νέο Τμήμα 

Παιδικού Σταθμού και να έχει την ευθύνη της εν γένει λειτουργίας του στα πλαίσια 

των νόμων και  εγκυκλίων που τα ορίζουν, ε) να υποβάλλει στην αρμόδια 

διαχειριστική αρχή του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής», φάκελο για ένταξη του Παιδικού Σταθμού Δήμου 

Καλλιθέας-Π.Ε.Ν. και να ειδοποιήσει σε συνεργασία με το αντισυμβαλλόμενο 

ν.π.δ.δ. τους γονείς των επιτυχόντων παιδιών, στ) να τηρεί όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα που απαιτούνται για τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού καθώς και για 

το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και 

να τα έχει διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο αρμοδίων υπηρεσιών και της Επιτροπής 

Παρακολούθησης ζ) να παραλαμβάνει από το πρώτο των συμβαλλομένων τη 

συμμετοχή του σε χρήμα και μέχρι του ποσού των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων και 

επτακοσίων πενήντα ευρώ (64.750,00 €) . 

 

Άρθρο 6 

Πόροι 

Οι οικονομικές υποχρεώσεις της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα 

καλυφθούν από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλομένων Ν.Π., όπως 

παρακάτω: 
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Α/

Α 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΝΠΔΔ 

Ο.Π.Α.Α. 

΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΑΛΛΟΣ΄΄ 

Π.Ε.Ν. 

1 Έξοδα Προσωπικού  116.960,00 45.130,00 71.830,00 

2 Τρόφιμα 9.000,00 3.450,00 5.550,00 

3 Συντήρηση 3.500,00 1.350,00 2.150,00 

4 Λειτουργικά κόστη (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) 7.500,00 2.895,00 4.605,00 

5 Αναλώσιμα (παιδαγωγικό υλικό κλπ) 8.000,00 3.085,00 4.915,00 

6 Λοιπά έξοδα (εκδηλώσεις, παραστάσεις 

κλπ) 

2.000,00 750,00 1.250,00 

7 Παραχώρηση χώρου 10.000,00 3.860,00 6.140,00 

8 Έπιπλα και σκεύη, εκπαιδευτικές 

γωνιές 

6.000,00 2.300,00 3.700,00 

9 Απρόβλεπτα (3%)  5.040,00 1.930,00 3.110,00 

 Σύνολο Δαπανών  168.000,00 64.750,00 103.250,00 

 

Άρθρο 7 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για ένα έτος (1),  αρχίζει από την 

υπογραφή της και λήγει την 31/7/2020 με δυνατότητα παράτασης,  εφόσον τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν γι’ αυτό. 

 
Άρθρο 8 

Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς ρητά συμφωνούν και συναποδέχονται ότι, την 

παρακολούθηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έχει η Επιτροπή 

Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής: 

4. Τον Πρόεδρο του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 

΄΄Γ. ΓΑΛΛΟΣ΄΄» κ. Κωνσταντίνο Ευσταθίου, με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του 

ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄Γ. ΓΑΛΛΟΣ΄΄» κ. 

Σταύρο Ζάκα. 

5. Την Πρόεδρο του  Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ»,  κ. Αργυρώ Ζερβάκη, με αναπληρωτή τον Ταμία του Δ.Σ. του  

Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ» κ. Ιωάννη 

Φελουζή. 

6. Την αναπληρώτρια Διευθύντρια της Παιδικής Αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄Γ. ΓΑΛΛΟΣ΄΄» κ. Αθανασία 
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Σκουρτανιώτη, με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη του Τμήματος Παιδικών 

σταθμών,  κα Αναστασία Μεζίνη.  

 

1. Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής : 

Α. Παρακολουθεί την εξέλιξη της παρούσας σύμβασης και συντονίζει το διατιθέμενο 

προσωπικό.  

Β. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών και 

συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 

Γ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων  ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την 

υλοποίηση της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύση 

απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄Γ. ΓΑΛΛΟΣ΄΄» και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ν.π.ι.δ. 

ΠΡΟΤΥΠΟ  ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ. 

Άρθρο 9 

Ρήτρες 

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους  όρους της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης 

μπορεί να επιβάλλονται με απόφαση του οργάνου παρακολούθησης εφαρμογής των 

όρων της σύμβασης σε βάρος του συμβαλλόμενου που έκανε την παράβαση οι εξής 

ρήτρες: 

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους  όρους της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης 

μπορεί να επιβάλλονται με απόφαση του οργάνου παρακολούθησης εφαρμογής των 

όρων της σύμβασης σε βάρος του συμβαλλόμενου που έκανε την παράβαση οι εξής 

ρήτρες: 

4. Σύσταση εφαρμογής των όρων 

5. Αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από την μη εφαρμογή των όρων 

6. Αντικατάσταση του συμβαλλόμενου με άλλο φορέα 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική σύμβαση, αναγνώσθηκε και 

υπογράφηκε σε δύο αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το ν.π.δ.δ. 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ Γ. ΓΑΛΛΟΣ» 

 Για το φιλανθρωπικό ίδρυμα (ΝΠΙΔ) 

«ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Κων/νος Ευσταθίου  Αργυρώ Ζερβάκη 
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και 

 

2ον εξουσιοδοτεί τον Προέδρο για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, στο 

πλαίσιο της προσπάθειας εξυπηρέτησης και στήριξης των οικογενειών της 

Καλλιθέας,  με τη φιλοξενία περισσότερων νηπίων σε κατάλληλους χώρους, που 

διαθέτουν τις αναγκαίες προδιαγραφές για τη λειτουργία τους ως παιδικοί σταθμοί. 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -81- και δημοσιεύθηκε την 19/7/2019. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ 
 
ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ   

  ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

   

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

   

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 
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