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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Δ.Α.: 

  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 13/2012 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.: 1586/25-1-2012 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 210 6794000  

fax: 210 6726081  

email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 18-01-2012 1ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

 Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 

95), σήμερα στις δέκα οχτώ (18) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

18:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. 700/13-01-2012 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί 

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.: 

 ΘΕΜΑ 12 Ο Η.Δ. 
Έγκριση συμμετοχής στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης -  

Ψυχικού, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού και του  

Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού για την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης, 

ενίσχυσης των δεξιοτήτων και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων του 

Δήμου. 

Ορισμός Εκπροσώπου για την Επιτροπή Παρακολούθησης και του αναπληρωτή του. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) 

Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν είκοσι τέσσερις (24) και απόντες τρεις (3), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΔΑΝΙΗΛ – ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΠΕΤΡΙΤΣΗ – ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ – ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ 

ΑΝΤΥΠΑ – ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΡΕΖΟΥ-ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ  

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΚΟΜΝΗΝΟΥ - ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ  

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ-ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΙΡΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
ΤΑΓΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ 

  

 Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Πλιώτα Χρυσούλα απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος 

Η.Δ. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαχρόνης Γεώργιος απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος 

Η.Δ. Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ράπτη Ζωή απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 11ου θέματος Η.Δ.  

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε να συζητηθεί το 13ο θέμα Η.Δ. ως 11ο θέμα 

Η.Δ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα. 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου 

Μούτσιος Γεώργιος. 

 

 Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

 

 Θέτω υπόψη σας την αριθμ.69/2011 ομόφωνη απόφαση του ΟΚΑΠΑ που αφορά: «Έγκριση 

συμμετοχής στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης -  Ψυχικού, της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού και του  Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης - 

Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού για την εφαρμογή προγραμμάτων 

δημιουργικής απασχόλησης, ενίσχυσης των δεξιοτήτων και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των 

κατοίκων του Δήμου. Ορισμός Εκπροσώπου για την Επιτροπή Παρακολούθησης και του αναπληρωτή 

του.», η οποία έχει ως ακολούθως: 

                                                         

                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ                         «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης    

 Ν.Π.Δ.Δ.     Ο.Κ.Α.Π.Α.                                         μεταξύ ΟΚΑΠΑ και ΔΗΚΕΦΙΨ» 

                                                                                 

ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:    12/2011                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 853/8-12-2011 

ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 69/2011  

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O         12/ 2011 

Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 

    Σήμερα  6-12-2011  ημέρα Τρίτη  και   ώρα  14:00 μ.μ συνεδρίασε  το  Δ.Σ.   του  Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» του 

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού,  μετά  από  την  αρ.  πρωτ. 803/2-12-2011 πρόσκληση  της  Προέδρου  

του  Ν.Π.Δ.Δ.  Ελένης Λάβδα,  που  επιδόθηκε  στις  2-12-2011  σε  όλα  τα  μέλη  σύμφωνα  με τις  

διατάξεις  του  Ν.  3463/2006. 
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         Σ  Υ  Ν  Θ  Ε  Σ  Η         Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ι  Ο Υ  

1. ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ                                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ                             ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

3. ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ                                        ΜΕΛΟΣ 
4. ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ                                    ΜΕΛΟΣ 

5. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ       ΜΕΛΟΣ 
6. ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ                                             ΜΕΛΟΣ 

7. ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                         ΜΕΛΟΣ 

8. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                                   ΜΕΛΟΣ 
9. ΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ                                          ΜΕΛΟΣ 

10. ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                 ΜΕΛΟΣ 
11. ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                                      ΜΕΛΟΣ 

 

Διαπιστώθηκε  η  νόμιμη  απαρτία  γιατί  από τα  έντεκα  (11)  μέλη  ήταν παρόντα  δέκα (10) μέλη .   

Απούσης της κ Σουμπασάκη Κων/νας  

 Στην  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  την  

τήρηση  των  πρακτικών.  

    H    Πρόεδρος  παρουσία  και  των  μελών  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  για  συζήτηση  

και  λήψη  απόφασης στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  69/2011 

 
      ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση συμμετοχής στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου 

Φιλοθέης -  Ψυχικού, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού και του  

Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού για την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης, 

ενίσχυσης των δεξιοτήτων και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων του 

Δήμου. Ορισμός Εκπροσώπου για την Επιτροπή Παρακολούθησης και του αναπληρωτή του. 

 Η   Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται τη συμμετοχή στην της ΝΠΔΔ 

«Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης –Προστασίας ,Πολιτισμού και Αθλητισμού» στην προγραμματική 

σύμβαση,  μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης -  Ψυχικού, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – 

Ψυχικού και του  Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού, για την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης, ενίσχυσης των 

δεξιοτήτων και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων του Δήμου, η οποία  έχει ως εξής:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

Στην  …………… σήμερα ………………2011, ημέρα ………….. οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής 

"συμβαλλόμενοι": 

Α. Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού που εδρεύει στο Ψυχικό, επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95, νόμιμα 

εκπροσωπούμενος από τον κύριο Παντελή Ξυριδάκη  Δήμαρχο, 

Β. Η Κοινωφελής Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης-Ψυχικού» 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) που εδρεύει στη Φιλοθέη επί της οδού Βεκιαρέλη 11, νόμιμα εκπροσωπούμενη  από την 

κυρία Σοφία Δανιήλ Ζαφρακοπούλου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., 

Γ. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης - 

Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού» (Ο.Κ.Α.Π.Α.) που εδρεύει στη 
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Φιλοθέη, επί της οδού Βεκιαρέλη 11, νόμιμα εκπροσωπούμενος  από την κυρία Ελένη Λάβδα, Πρόεδρο 

του Δ.Σ συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

Άρθρο 1 

Προοίμιο 

Η εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης, ενίσχυσης των δεξιοτήτων και αξιοποίησης του 

ελεύθερου χρόνου των κατοίκων που διαμένουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, 

συνηγορούν στην υπογραφή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του  Δήμου Φιλοθέης – 

Ψυχικού, της κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης-

Ψυχικού» (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.), του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Οργανισμός 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού» 

(Ο.Κ.Α.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/10.  

Από την παρούσα προγραμματική σύμβαση θα προκύψουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, λόγω του 

μικρότερου κόστους και της αποτελεσματικότερης μελέτης και εφαρμογής, προγραμμάτων δημιουργικής 

απασχόλησης, ενίσχυσης των δεξιοτήτων και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων του 

Δήμου, καθώς και της κινητοποίησης πόρων από ενδιαφερόμενους συμπολίτες μας (χορηγικές 

συνεργασίες). Ακόμα όλες οι δράσεις της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, στοχεύουν στο να  

κινητοποιήσουν πρόσθετους πόρους από το ΕΣΠΑ και λοιπά ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η εφαρμογή προγραμμάτων 

δημιουργικής απασχόλησης, ενίσχυσης των δεξιοτήτων και αξιοποίησης του ελεύθερου 

χρόνου των κατοίκων του Δήμου.  

 

Άρθρο 3 

Προϋπολογισμός 

Ο Προϋπολογισμός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των 85.000 Ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα δαπανών, της μελέτης 

προσδιορισμού κόστους, της προγραμματικής σύμβασης. Ανάλυση του προϋπολογισμού παρουσιάζεται 

στο παράρτημα Α. της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΟΣΟ  

1 Αμοιβές επιστημονικού και ειδικού προσωπικού/ εξωτ.συνεργάτες 25.000 

2 Οργάνωση & Διεξαγωγή δρώμενων  15.000 
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3 Δημιουργία δημοτικών δομών δημιουργικής απασχόλησης 15.000 

4 Εντυπα – προβολή - leaflets  10.000 

5 Μετακινήσεις-Μεταφορές   5.000 

6 Υποδομές νέων τεχνολογικών εφαρμογών    5.000 

7 
Συνέδρια - Ημερίδες 

10.000 

 Σύνολο Δαπανών  85.000 

Άρθρο 4 

Διάρκεια –Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση, θα ισχύει, από την ημερομηνία υπογραφής της, έως 31-12-2012.  

. Άρθρο 5 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών 

1. Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού αναλαμβάνει: 

 Να παρέχει κάθε αναγκαία διευκόλυνση σε οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, να 

διαθέτει τους αναγκαίους χώρους που χρειάζονται όπως και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο 

που αποσκοπεί στην υλοποίηση των αντικειμένων της σύμβασης αυτής. 

 Να συμμετέχει ενεργά στην Επιτροπή Παρακολούθησης  

2. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης-Ψυχικού αναλαμβάνει:  

 Την υλοποίηση των βασικών πλευρών πολιτικής του προγράμματος 

  Να ασκεί την οικονομική διαχείριση και να καλύπτει τις δαπάνες εκτέλεσης   

των αντικειμένων από τους πόρους της προγραμματικής σύμβασης. 

 Να προωθήσει μετά από έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης, όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την ανάθεση, επίβλεψη, καλή εκτέλεση και παραλαβή στα έργα, μελέτες, 

εργασίες, ενέργειες και προμήθειες όπως προβλέπονται στη σύμβαση. 

 Να συντάσσει, δελτίο με οικονομικά στοιχεία και πεπραγμένα, το    

             οποίο θα καταθέτει στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 Να παρακολουθεί συνολικά την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης, συλλέγοντας όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία και να ενημερώσει σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του προγράμματος, την 

Επιτροπή Παρακολούθησης 

 Να εκτελεί τις υποδείξεις και εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης 

Αναλαμβάνει επίσης: 

 την ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου για τις πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης, των 

δομών κοινωνικής στήριξης και επιμόρφωσης.  
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 την προβολή και διαφήμιση των εκδηλώσεων καθώς επίσης και όλες τις ενέργειες προώθησης 

τους στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης.  

Η ενημέρωση μπορεί να περιλαμβάνει: 

 Έκδοση εντύπων, φυλλαδίων, αφισών ή περιοδικού 

 Ημερίδες εντός των διοικητικών ορίων του  Δήμου 

 Διοργάνωση συνεντεύξεων- παρουσίασης προγράμματος με τα τοπικά και άλλα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και επικοινωνίας    

3. Ο  Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας, Πολιτισμού και  

    Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, αναλαμβάνει:  

 Να χρηματοδοτεί την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης  

 Να εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης την υλοποίηση έργων και  

εργασιών στα πλαίσια της προγραμματικής αυτής σύμβασης.  

 Να παρακολουθεί συνολικά την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης, 

συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να ενημερώνει σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του  

προγράμματος, την Επιτροπή Παρακολούθησης 

Άρθρο 6 

Πόροι 

Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα προέρχονται από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Οργανισμoύ Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 

Άρθρο7 

Οικονομική διαχείριση 

Την οικονομική διαχείριση της Προγραμματικής Σύμβασης έχει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Φιλοθέης-Ψυχικού η οποία αναλαμβάνει: α) Να διαχειρίζεται την υλοποίηση του αντικειμένου της 

Προγραμματικής Σύμβασης, από την χρηματοδότηση του άρθρου 6, της παρούσας σύμβασης και β) να 

συντάσσει κάθε τρίμηνο, δελτίο δαπανών, το οποίο καταθέτει για έγκριση στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης του άρθρου 8 καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο διαδικαστικό απαιτείται για την 

υλοποίηση της παρούσας. 

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: 
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1. Τον  ………………….. ως εκπρόσωπο του Δήμου 

2. Την Λάβδα Ελένη  ως εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

3. Τον .................... ως εκπρόσωπο της Κοινωφελούς Επιχείρησης  

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, είναι οι εξής: 

Α. Παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος εκδηλώσεων και συντονίζει το διατιθέμενο προσωπικό.  

Β. Τροποποιεί όποτε χρειάζεται το παραπάνω πρόγραμμα. 

Γ. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών και συντάσσει έκθεση 

σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 

Δ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων  ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της 

σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύση απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 9 

Παράβαση των όρων της σύμβασης-Κυρώσεις 

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 κυρώσεις: 

Σύσταση εφαρμογής των όρων της Σύμβασης 

Αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από την μη εφαρμογή των όρων της Σύμβασης 

Αντικατάσταση του συμβαλλόμενου με άλλο φορέα 

Άρθρο 10 

Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να παραταθεί περαιτέρω, για χρονικό διάστημα, στο βαθμό που αυτό 

απαιτηθεί από την εξέλιξη των εργασιών και μετά από σύμφωνη γνώμη όλων των συμβαλλόμενων 

μερών.   

Αφού συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική σύμβαση, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία 

αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΟΣΟ  
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1. Αμοιβές επιστημονικού και ειδικού προσωπικού/ 

εξωτ.συνεργάτες 

1.1.: Αμοιβές καθηγητών (μουσική, παιδεία, ιστορία της 

        Τέχνης κ.τ.λ.)  

1.2.: Αμοιβές ειδικού προσωπικού(μουσικά σύνολα κ.τ.λ)   

1.3.: Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών (video κ.τ.λ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

10.000 

10.000 

  5.000 

25.000 

2 Οργάνωση & Διεξαγωγή δρώμενων  

2.1.: Παρουσιάσεις νέων κινηματογραφιστών  

2.2.: Παρουσιάσεις τοπικής δημιουργίας 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

10.000 

  5.000 

15.000 

3 Δημιουργία δημοτικών δομών δημιουργικής απασχόλησης 

κατοίκων 

3.1.: Διερεύνηση δυνατοτήτων για τη σύσταση χορωδιακού 

σχήματος και φορέα μουσικής παιδείας (π.χ. ωδείο κ.τ.λ.) 

   

3.2.: Εργασίες και προμήθειες αναλώσιμων και λοιπού  εξοπλισμού 

για τη λειτουργία των σχημάτων / φορέων 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

10.000 

 

 

  5.000 

15.000 

4. Έντυπα – προβολή - leaflets  

4.1.: Παραγωγή και διανομή ενημερωτικού υλικού (info,  

        leaflets κ.τ.λ.) 

4.2.: Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 8.000 

 

 2.000 

10.000 

5. Μετακινήσεις-Μεταφορές 

5.1.: Δαπάνες μετακίνησης συνόλων δημιουργίας, για  

 συμμετοχή σε εκδηλώσεις – λοιπές συναντήσεις εκτός  Δήμου για 

προβολή τοπικών δραστηριοτήτων και  ανταλλαγή εμπειρίας   

ΣΥΝΟΛΟ 

   

5.000 

 

  5.000 
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6. Υποδομές νέων τεχνολογικών εφαρμογών  

6.1.: Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των 

        δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται μέσω της Πρ. 

   Σύμβασης (π.χ video, λογισμικά, εξοπλισμός υψηλής 

        τεχνολογίας κ.τ.λ.) 

 ΣΥΝΟΛΟ 

   

 

5.000 

 

5.000 

7. 
Συνέδρια – Ημερίδες 

7.1.: Διοργάνωση ημερίδων προβολής και παρουσίασης των « 

προϊόντων» τοπικής δημιουργίας  

ΣΥΝΟΛΟ 

 

10.000 

10.000 

 Τελικό Σύνολο Δαπανών  85.000 

 

 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, είδε το σχέδιο της προγραμματικής 

σύμβασης, έκρινε ως αναγκαία τη συμμετοχή του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης –

Προστασίας ,Πολιτισμού και Αθλητισμού  στην προγραμματική σύμβαση για την εφαρμογή 
προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης, ενίσχυσης των δεξιοτήτων και αξιοποίησης του 

ελεύθερου χρόνου των κατοίκων του Δήμου.  
                Στη συνέχεια έλαβε υπόψη του 

 το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 και 

 το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), 

                    και μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει τη συμμετοχή του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης –Προστασίας ,Πολιτισμού και 
Αθλητισμού   στην προγραμματική σύμβαση, για την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής 

απασχόλησης, ενίσχυσης των δεξιοτήτων και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων του 

Δήμου μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης -  Ψυχικού, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – 
Ψυχικού και του  Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, η οποία  έχει ως εξής:  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

Στην  …………… σήμερα ………………2011, ημέρα ………….. οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής 

"συμβαλλόμενοι": 

Α. Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού που εδρεύει στο Ψυχικό, επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95, νόμιμα 

εκπροσωπούμενος από τον κύριο Παντελή Ξυριδάκη  Δήμαρχο, 

Β. Η Κοινωφελής Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης-Ψυχικού» 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) που εδρεύει στη Φιλοθέη επί της οδού Βεκιαρέλη 11, νόμιμα εκπροσωπούμενη  από την 

κυρία Σοφία Δανιήλ Ζαφρακοπούλου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., 
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Γ. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης - 

Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού» (Ο.Κ.Α.Π.Α.) που εδρεύει στη 

Φιλοθέη, επί της οδού Βεκιαρέλη 11, νόμιμα εκπροσωπούμενος  από την κυρία Ελένη Λάβδα, Πρόεδρο 

του Δ.Σ συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

Άρθρο 1 

Προοίμιο 

Η εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης, ενίσχυσης των δεξιοτήτων και αξιοποίησης του 

ελεύθερου χρόνου των κατοίκων που διαμένουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, 

συνηγορούν στην υπογραφή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του  Δήμου Φιλοθέης – 

Ψυχικού, της κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης-

Ψυχικού» (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.), του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Οργανισμός 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού» 

(Ο.Κ.Α.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/10.  

Από την παρούσα προγραμματική σύμβαση θα προκύψουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, λόγω του 

μικρότερου κόστους και της αποτελεσματικότερης μελέτης και εφαρμογής, προγραμμάτων δημιουργικής 

απασχόλησης, ενίσχυσης των δεξιοτήτων και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων του 

Δήμου, καθώς και της κινητοποίησης πόρων από ενδιαφερόμενους συμπολίτες μας (χορηγικές 

συνεργασίες). Ακόμα όλες οι δράσεις της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, στοχεύουν στο να  

κινητοποιήσουν πρόσθετους πόρους από το ΕΣΠΑ και λοιπά ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η εφαρμογή προγραμμάτων 

δημιουργικής απασχόλησης, ενίσχυσης των δεξιοτήτων και αξιοποίησης του ελεύθερου 

χρόνου των κατοίκων του Δήμου.  

Άρθρο 3 

Προϋπολογισμός 

Ο Προϋπολογισμός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των 85.000 Ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα δαπανών, της μελέτης 

προσδιορισμού κόστους, της προγραμματικής σύμβασης. Ανάλυση του προϋπολογισμού παρουσιάζεται 

στο παράρτημα Α. της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΟΣΟ  

1 Αμοιβές επιστημονικού και ειδικού προσωπικού/ εξωτ.συνεργάτες 25.000 

2 Οργάνωση & Διεξαγωγή δρώμενων  15.000 
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3 Δημιουργία δημοτικών δομών δημιουργικής απασχόλησης 15.000 

4 Εντυπα – προβολή - leaflets  10.000 

5 Μετακινήσεις-Μεταφορές   5.000 

6 Υποδομές νέων τεχνολογικών εφαρμογών    5.000 

7 
Συνέδρια - Ημερίδες 

10.000 

 Σύνολο Δαπανών  85.000 

Άρθρο 4 

Διάρκεια –Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση, θα ισχύει, από την ημερομηνία υπογραφής της, έως 31-12-2012.  

. Άρθρο 5 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών 

1. Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού αναλαμβάνει: 

 Να παρέχει κάθε αναγκαία διευκόλυνση σε οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, να 

διαθέτει τους αναγκαίους χώρους που χρειάζονται όπως και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο 

που αποσκοπεί στην υλοποίηση των αντικειμένων της σύμβασης αυτής. 

 Να συμμετέχει ενεργά στην Επιτροπή Παρακολούθησης  

2. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης-Ψυχικού αναλαμβάνει:  

 Την υλοποίηση των βασικών πλευρών πολιτικής του προγράμματος 

  Να ασκεί την οικονομική διαχείριση και να καλύπτει τις δαπάνες εκτέλεσης   

των αντικειμένων από τους πόρους της προγραμματικής σύμβασης. 

 Να προωθήσει μετά από έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης, όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την ανάθεση, επίβλεψη, καλή εκτέλεση και παραλαβή στα έργα, μελέτες, 

εργασίες, ενέργειες και προμήθειες όπως προβλέπονται στη σύμβαση. 

 Να συντάσσει, δελτίο με οικονομικά στοιχεία και πεπραγμένα, το    

             οποίο θα καταθέτει στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 Να παρακολουθεί συνολικά την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης, συλλέγοντας όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία και να ενημερώσει σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του προγράμματος, την 

Επιτροπή Παρακολούθησης 

 Να εκτελεί τις υποδείξεις και εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης 

Αναλαμβάνει επίσης: 

 την ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου για τις πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης, των 

δομών κοινωνικής στήριξης και επιμόρφωσης.  
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 την προβολή και διαφήμιση των εκδηλώσεων καθώς επίσης και όλες τις ενέργειες προώθησης 

τους στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης.  

Η ενημέρωση μπορεί να περιλαμβάνει: 

 Έκδοση εντύπων, φυλλαδίων, αφισών ή περιοδικού 

 Ημερίδες εντός των διοικητικών ορίων του  Δήμου 

 Διοργάνωση συνεντεύξεων- παρουσίασης προγράμματος με τα τοπικά και άλλα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και επικοινωνίας    

3. Ο  Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας, Πολιτισμού και  

    Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, αναλαμβάνει:  

 Να χρηματοδοτεί την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης  

 Να εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης την υλοποίηση έργων και  

εργασιών στα πλαίσια της προγραμματικής αυτής σύμβασης.  

 Να παρακολουθεί συνολικά την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης, 

συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να ενημερώνει σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του  

προγράμματος, την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Άρθρο 6 

Πόροι 

Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα προέρχονται από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Οργανισμoύ Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. 

Άρθρο7 

Οικονομική διαχείριση 

Την οικονομική διαχείριση της Προγραμματικής Σύμβασης έχει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Φιλοθέης-Ψυχικού η οποία αναλαμβάνει: α) Να διαχειρίζεται την υλοποίηση του αντικειμένου της 

Προγραμματικής Σύμβασης, από την χρηματοδότηση του άρθρου 6, της παρούσας σύμβασης και β) να 

συντάσσει κάθε τρίμηνο, δελτίο δαπανών, το οποίο καταθέτει για έγκριση στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης του άρθρου 8 καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο διαδικαστικό απαιτείται για την 

υλοποίηση της παρούσας. 

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: 
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4. Τον  ………………….. ως εκπρόσωπο του Δήμου, 

5. Την Λάβδα Ελένη  ως εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, 

6. Τον .................... ως εκπρόσωπο της Κοινωφελούς Επιχείρησης , 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, είναι οι εξής: 

Α. Παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος εκδηλώσεων και συντονίζει το διατιθέμενο προσωπικό.  

Β. Τροποποιεί όποτε χρειάζεται το παραπάνω πρόγραμμα. 

Γ. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών και συντάσσει έκθεση 

σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 

Δ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων  ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της 

σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύση απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 9 

Παράβαση των όρων της σύμβασης-Κυρώσεις 

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 κυρώσεις: 

Σύσταση εφαρμογής των όρων της Σύμβασης 

Αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από την μη εφαρμογή των όρων της Σύμβασης 

Αντικατάσταση του συμβαλλόμενου με άλλο φορέα 

Άρθρο 10 

Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να παραταθεί περαιτέρω, για χρονικό διάστημα, στο βαθμό που αυτό 

απαιτηθεί από την εξέλιξη των εργασιών και μετά από σύμφωνη γνώμη όλων των συμβαλλόμενων 

μερών.   

Αφού συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική σύμβαση, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία 

αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΟΣΟ  
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1. Αμοιβές επιστημονικού και ειδικού προσωπικού/ 

εξωτ.συνεργάτες 

1.1.: Αμοιβές καθηγητών (μουσική, παιδεία, ιστορία της 

        Τέχνης κ.τ.λ.)  

1.2.: Αμοιβές ειδικού προσωπικού(μουσικά σύνολα κ.τ.λ)   

1.3.: Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών (video κ.τ.λ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

10.000 

10.000 

  5.000 

25.000 

2 Οργάνωση & Διεξαγωγή δρώμενων  

2.1.: Παρουσιάσεις νέων κινηματογραφιστών  

2.2.: Παρουσιάσεις τοπικής δημιουργίας 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

10.000 

  5.000 

15.000 

3 Δημιουργία δημοτικών δομών δημιουργικής απασχόλησης 

κατοίκων 

3.1.: Διερεύνηση δυνατοτήτων για τη σύσταση χορωδιακού 

σχήματος και φορέα μουσικής παιδείας (π.χ. ωδείο κ.τ.λ.) 

   

3.2.: Εργασίες και προμήθειες αναλώσιμων και λοιπού  εξοπλισμού 

για τη λειτουργία των σχημάτων / φορέων 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

10.000 

 

 

  5.000 

15.000 

4. Εντυπα – προβολή - leaflets  

4.1.: Παραγωγή και διανομή ενημερωτικού υλικού (info,  

        leaflets κ.τ.λ.) 

4.2.: Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 8.000 

 

 2.000 

10.000 

5. Μετακινήσεις-Μεταφορές 

5.1.: Δαπάνες μετακίνησης συνόλων δημιουργίας, για  

 συμμετοχή σε εκδηλώσεις – λοιπές συναντήσεις εκτός  Δήμου για 

προβολή τοπικών δραστηριοτήτων και  ανταλλαγή εμπειρίας   

ΣΥΝΟΛΟ 

   

5.000 

 

  5.000 
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6. Υποδομές νέων τεχνολογικών εφαρμογών  

6.1.: Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των 

        δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται μέσω της Πρ. 

   Σύμβασης (π.χ video, λογισμικά, εξοπλισμός υψηλής 

        τεχνολογίας κ.τ.λ.) 

 ΣΥΝΟΛΟ 

   

 

5.000 

 

5.000 

7. 
Συνέδρια – Ημερίδες 

7.1.: Διοργάνωση ημερίδων προβολής και παρουσίασης των « 

προϊόντων» τοπικής δημιουργίας  

ΣΥΝΟΛΟ 

 

10.000 

10.000 

 Τελικό Σύνολο Δαπανών  85.000 

                    

Ορίζει εκπρόσωπο του ΝΠΔΔ  Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης –Προστασίας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού  στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της 
σύμβασης, την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου  Λάβδα Ελένη με αναπληρωτή το 

Μέλος του ΔΣ, Μαζαράκη Γεράσιμο –Αλέξανδρο  

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.                    

                            

Μετά την εξάντληση των θεμάτων η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της 
συνεδρίασης. 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ                                                     ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

  ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

 
          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης 
Του Διοικ. Συμβουλίου της  6-12-2011. 

 

           Φιλοθέη   7-12-2011 
 

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                ΛΑΒΔΑ  ΕΛΕΝΗ 

 
  Παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

  

    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1.Την εισήγηση της Προέδρου, 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, 

3.Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006, 

2. Την αριθμ.69/2011 απόφαση του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» 
μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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 Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην προγραμματική σύμβαση, για την 
εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης, ενίσχυσης των δεξιοτήτων και αξιοποίησης 

του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων του Δήμου μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης -  Ψυχικού, της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού και του  Οργανισμού Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης - Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού ως ακολούθως: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

Στην  …………… σήμερα ………………2011, ημέρα ………….. οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής 

"συμβαλλόμενοι": 

Α. Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού που εδρεύει στο Ψυχικό, επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95, νόμιμα 

εκπροσωπούμενος από τον κύριο Παντελή Ξυριδάκη  Δήμαρχο, 

Β. Η Κοινωφελής Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης-Ψυχικού» 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) που εδρεύει στη Φιλοθέη επί της οδού Βεκιαρέλη 11, νόμιμα εκπροσωπούμενη  από την 

κυρία Σοφία Δανιήλ Ζαφρακοπούλου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., 

Γ. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης - 

Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού» (Ο.Κ.Α.Π.Α.) που εδρεύει στη 

Φιλοθέη, επί της οδού Βεκιαρέλη 11, νόμιμα εκπροσωπούμενος  από την κυρία Ελένη Λάβδα, Πρόεδρο 

του Δ.Σ συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

Άρθρο 1 

Προοίμιο 

Η εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης, ενίσχυσης των δεξιοτήτων και αξιοποίησης του 

ελεύθερου χρόνου των κατοίκων που διαμένουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, 

συνηγορούν στην υπογραφή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του  Δήμου Φιλοθέης – 

Ψυχικού, της κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης-

Ψυχικού» (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.), του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Οργανισμός 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού» 

(Ο.Κ.Α.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/10.  

Από την παρούσα προγραμματική σύμβαση θα προκύψουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, λόγω του 

μικρότερου κόστους και της αποτελεσματικότερης μελέτης και εφαρμογής, προγραμμάτων δημιουργικής 

απασχόλησης, ενίσχυσης των δεξιοτήτων και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων του 

Δήμου, καθώς και της κινητοποίησης πόρων από ενδιαφερόμενους συμπολίτες μας (χορηγικές 

συνεργασίες). Ακόμα όλες οι δράσεις της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, στοχεύουν στο να  

κινητοποιήσουν πρόσθετους πόρους από το ΕΣΠΑ και λοιπά ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο 
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Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η εφαρμογή προγραμμάτων 

δημιουργικής απασχόλησης, ενίσχυσης των δεξιοτήτων και αξιοποίησης του ελεύθερου 

χρόνου των κατοίκων του Δήμου.  

Άρθρο 3 

Προϋπολογισμός 

Ο Προϋπολογισμός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των 85.000 Ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα δαπανών, της μελέτης 

προσδιορισμού κόστους, της προγραμματικής σύμβασης. Ανάλυση του προϋπολογισμού παρουσιάζεται 

στο παράρτημα Α. της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΟΣΟ  

1 Αμοιβές επιστημονικού και ειδικού προσωπικού/ εξωτ.συνεργάτες 25.000 

2 Οργάνωση & Διεξαγωγή δρώμενων  15.000 

3 Δημιουργία δημοτικών δομών δημιουργικής απασχόλησης 15.000 

4 Εντυπα – προβολή - leaflets  10.000 

5 Μετακινήσεις-Μεταφορές   5.000 

6 Υποδομές νέων τεχνολογικών εφαρμογών    5.000 

7 
Συνέδρια - Ημερίδες 

10.000 

 Σύνολο Δαπανών  85.000 

Άρθρο 4 

Διάρκεια –Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση, θα ισχύει, από την ημερομηνία υπογραφής της, έως 31-12-2012.  

. Άρθρο 5 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών 

1. Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού αναλαμβάνει: 

 Να παρέχει κάθε αναγκαία διευκόλυνση σε οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, να 

διαθέτει τους αναγκαίους χώρους που χρειάζονται όπως και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο 

που αποσκοπεί στην υλοποίηση των αντικειμένων της σύμβασης αυτής. 

 Να συμμετέχει ενεργά στην Επιτροπή Παρακολούθησης  

2. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης-Ψυχικού αναλαμβάνει:  

 Την υλοποίηση των βασικών πλευρών πολιτικής του προγράμματος 
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  Να ασκεί την οικονομική διαχείριση και να καλύπτει τις δαπάνες εκτέλεσης   

των αντικειμένων από τους πόρους της προγραμματικής σύμβασης. 

 Να προωθήσει μετά από έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης, όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την ανάθεση, επίβλεψη, καλή εκτέλεση και παραλαβή στα έργα, μελέτες, 

εργασίες, ενέργειες και προμήθειες όπως προβλέπονται στη σύμβαση. 

 Να συντάσσει, δελτίο με οικονομικά στοιχεία και πεπραγμένα, το οποίο θα καταθέτει στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 Να παρακολουθεί συνολικά την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης, συλλέγοντας όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία και να ενημερώσει σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του προγράμματος, την 

Επιτροπή Παρακολούθησης 

 Να εκτελεί τις υποδείξεις και εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης 

Αναλαμβάνει επίσης: 

 την ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου για τις πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης, των 

δομών κοινωνικής στήριξης και επιμόρφωσης.  

 την προβολή και διαφήμιση των εκδηλώσεων καθώς επίσης και όλες τις ενέργειες προώθησης 

τους στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης.  

Η ενημέρωση μπορεί να περιλαμβάνει: 

 Έκδοση εντύπων, φυλλαδίων, αφισών ή περιοδικού 

 Ημερίδες εντός των διοικητικών ορίων του  Δήμου 

 Διοργάνωση συνεντεύξεων- παρουσίασης προγράμματος με τα τοπικά και άλλα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και επικοινωνίας    

3. Ο  Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας, Πολιτισμού και  

    Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, αναλαμβάνει:  

 Να χρηματοδοτεί την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης  

 Να εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης την υλοποίηση έργων και  

εργασιών στα πλαίσια της προγραμματικής αυτής σύμβασης.  

 Να παρακολουθεί συνολικά την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης, 

συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να ενημερώνει σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του  

προγράμματος, την Επιτροπή Παρακολούθησης 

Άρθρο 6 

Πόροι 

Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα προέρχονται από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Οργανισμoύ Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 

Άρθρο7 
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Οικονομική διαχείριση 

Την οικονομική διαχείριση της Προγραμματικής Σύμβασης έχει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Φιλοθέης-Ψυχικού η οποία αναλαμβάνει: α) Να διαχειρίζεται την υλοποίηση του αντικειμένου της 

Προγραμματικής Σύμβασης, από την χρηματοδότηση του άρθρου 6, της παρούσας σύμβασης και β) να 

συντάσσει κάθε τρίμηνο, δελτίο δαπανών, το οποίο καταθέτει για έγκριση στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης του άρθρου 8 καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο διαδικαστικό απαιτείται για την 

υλοποίηση της παρούσας. 

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: 

7. Τον  ………………….. ως εκπρόσωπο του Δήμου 

8. Την Λάβδα Ελένη  ως εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

9. Τον .................... ως εκπρόσωπο της Κοινωφελούς Επιχείρησης  

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, είναι οι εξής: 

Α. Παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος εκδηλώσεων και συντονίζει το διατιθέμενο προσωπικό.  

Β. Τροποποιεί όποτε χρειάζεται το παραπάνω πρόγραμμα. 

Γ. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών και συντάσσει έκθεση 

σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 

Δ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων  ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της 

σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύση απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 9 

Παράβαση των όρων της σύμβασης-Κυρώσεις 

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 κυρώσεις: 

Σύσταση εφαρμογής των όρων της Σύμβασης 

Αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από την μη εφαρμογή των όρων της Σύμβασης 

Αντικατάσταση του συμβαλλόμενου με άλλο φορέα 
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Άρθρο 10 

Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να παραταθεί περαιτέρω, για χρονικό διάστημα, στο βαθμό που αυτό 

απαιτηθεί από την εξέλιξη των εργασιών και μετά από σύμφωνη γνώμη όλων των συμβαλλόμενων 

μερών.   

Αφού συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική σύμβαση, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία 

αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΟΣΟ  

1. Αμοιβές επιστημονικού και ειδικού προσωπικού/ 

εξωτ.συνεργάτες 

1.1.: Αμοιβές καθηγητών (μουσική, παιδεία, ιστορία της 

        Τέχνης κ.τ.λ.)  

1.2.: Αμοιβές ειδικού προσωπικού(μουσικά σύνολα κ.τ.λ)  

1.3.: Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών (video κ.τ.λ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

10.000 

10.000 

  5.000 

25.000 

2 Οργάνωση & Διεξαγωγή δρώμενων  

2.1.: Παρουσιάσεις νέων κινηματογραφιστών  

2.2.: Παρουσιάσεις τοπικής δημιουργίας 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

10.000 

  5.000 

15.000 

3 Δημιουργία δημοτικών δομών δημιουργικής απασχόλησης 

κατοίκων 

3.1.: Διερεύνηση δυνατοτήτων για τη σύσταση χορωδιακού 

σχήματος και φορέα μουσικής παιδείας (π.χ. ωδείο κ.τ.λ.) 

3.2.: Εργασίες και προμήθειες αναλώσιμων και λοιπού  εξοπλισμού 

για τη λειτουργία των σχημάτων / φορέων 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

10.000 

  5.000 

15.000 

ΑΔΑ: Β44ΝΩΗ8-ΓΟ0



21 
 

4. Εντυπα – προβολή - leaflets  

4.1.: Παραγωγή και διανομή ενημερωτικού υλικού (info,  

        leaflets κ.τ.λ.) 

4.2.: Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 8.000 

 2.000 

10.000 

5. Μετακινήσεις-Μεταφορές 

5.1.: Δαπάνες μετακίνησης συνόλων δημιουργίας, για 

 συμμετοχή σε εκδηλώσεις – λοιπές συναντήσεις εκτός  Δήμου για 

προβολή τοπικών δραστηριοτήτων και  ανταλλαγή εμπειρίας   

ΣΥΝΟΛΟ 

   

5.000 

 

  5.000 

6. Υποδομές νέων τεχνολογικών εφαρμογών  

6.1.: Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των 

        δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται μέσω της Πρ. 

   Σύμβασης (π.χ video, λογισμικά, εξοπλισμός υψηλής 

        τεχνολογίας κ.τ.λ.) 

 ΣΥΝΟΛΟ 

   

 

5.000 

 

5.000 

7. 
Συνέδρια – Ημερίδες 

7.1.: Διοργάνωση ημερίδων προβολής και παρουσίασης των « 

προϊόντων» τοπικής δημιουργίας  

ΣΥΝΟΛΟ 

 

10.000 

10.000 

 Τελικό Σύνολο Δαπανών  85.000 

   

 Ορίζει εκπρόσωπο για την Επιτροπή Παρακολούθησης την Δημοτική Σύμβουλο κ. Πετρίτση-

Μουράντ Αικατερίνη με αναπληρωτή αυτής τον Δημοτικό Σύμβουλο  κ. Κανελλάκη Νικόλαο. 

  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Καβαλάρης Ιωάννης και Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα 

απέχουν. 

    Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2012 
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 Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από την Πρόεδρο και τα 

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΝΙΗΛ – ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ – ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ – ΠΑΥΛΟΣ 

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΤΥΠΑ – ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 

Από το πρακτικό της 1ης  Συνεδριάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις 

18-01-2012. 

Ψυχικό, 25-1-2012 

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ 

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΚΟΜΝΗΝΟΥ - ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

 ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ 

 ΤΡΕΖΟΥ-ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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