
       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30121/26-06-2015 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17ης Τακτικής Συνεδρίασης 

      του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  230/2015                                                      ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για προγραμματική σύμβαση μεταξύ 

του Δήμου Ιλίου και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για παραχώρηση 

χρήσης κτιρίων που βρίσκονται εντός των Διοικητικών 

Ορίων του Δήμου τοποθεσία «Εθνική Εστία» 

Σήμερα στο Ίλιον στις  25 Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

28944/19.06.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 

του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  

19.06.2015. 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  

ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   

    

 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Η Δ.Σ. κα Τσίτσου Σ. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως και 

προσήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως 

Ο Δ.Σ. κος Φεγγερός Β. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος 

 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη ομόφωνα, 

ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την  

«Λήψη απόφασης για προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για 

παραχώρηση χρήσης κτιρίων που βρίσκονται εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου τοποθεσία 

«Εθνική Εστία», λόγω του επείγοντος του θέματος, το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως 

στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο 

για συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για 

προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για παραχώρηση χρήσης κτιρίων 

που βρίσκονται εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου τοποθεσία «Εθνική Εστία».  

 Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 30115/25.06.2015 σχετικό έγγραφο του 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ, προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 

3852/2010. 

B. Εγκρίνει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για 

παραχώρηση χρήσης κτιριακών εγκαταστάσεων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ) που βρίσκονται εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου τοποθεσία «Εθνική Εστία» και η 

οποία  έχει ως κατωτέρω: 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στο Ίλιον σήμερα, την ………….., ημέρα……….. οι κατωτέρω φορείς, καλούμενοι στο εξής 

«συμβαλλόμενοι»: 

1. Αφενός, το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με την 

επωνυμία «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., πρώην «Εθνικό 

Ίδρυμα Νεότητας» - Ε.Ι.Ν., βλ. για τη μετονομασία σχετική με αριθμό 

127175Η/04.11.2011 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης – Εσωτερικών - Οικονομικών - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & 
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Θρησκευμάτων, ΦΕΚ Β΄ 2508/04.11.2011 και άρθρο 1 Ν. 4115/2013), που εδρεύει στην 

Αθήνα, οδός Αχαρνών αριθμός 417, νόμιμα εκπροσωπούμενο για την κατάρτιση της 

παρούσας από τον Κ. Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου Φίλιππο Λέντζα, καλούμενο 

εφεξής χάριν συντομίας «ΙΔΡΥΜΑ», και 

2. Αφετέρου, ο Δήμος Ιλίου  στο εξής καλούμενος ως «ΔΗΜΟΣ», με έδρα το Ιλιον , 

διεύθυνση Κάλχου 48-50, νομίμως εκπροσωπούμενος από Δήμαρχο  κ. Νίκο Ζενέτο, 

Από κοινού καλούμενοι ως τα «Μέρη», αμοιβαία αποδέχονται και συμφωνούν τα κάτωθι: 

Άρθρο 1ο  

Προοίμιο 

Το ΙΔΡΥΜΑ και ο ΔΗΜΟΣ, αποφασίζουν να συνεργασθούν στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης με 

σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικών αγαθών και κοινωνικών παρεμβάσεων. 

Άρθρο 2ο 

Περιεχόμενο της σύμβασης 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει: 

1. Το αντικείμενο της σύμβασης. 

2. Το σκοπό της σύμβασης. 

3. Τη διάρκεια της σύμβασης. 

4. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.  

Άρθρο 3ο  

Αντικείμενο της σύμβασης 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά την συνεργασία στον σχεδιασμό και υλοποίηση 

κοινωνικών μελετών, ερευνών και ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτων-παρεμβάσεων, για την 

καταπολέμηση της ανεργίας και την κοινωνική ενσωμάτωση με επίκεντρο τις κτηριακές 

εγκαταστάσεις του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητας του ΔΗΜΟΥ, όπως αυτές 

εμφαίνονται στο από Μαΐου 2015 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Ιλίου ως «Κτήριο 1» και «Κτήριο 2», μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο τους, με τα περιμετρικά 

στοιχεία από «1» έως «30».  

 

Μέσα από την συνεργασία θα ενισχύεται η επισκευή κτηριακών εγκαταστάσεων, η διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου καθώς και η προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για τις ανάγκες 

λειτουργίας των χώρων και των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτούς. Οι ανωτέρω 

παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες για την τόνωση του ανθρώπινου δυναμικού και 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες δημιουργίας κινήτρων για τη συγκράτηση ιδιαίτερα του νεαρού 

πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης. 

 

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν στη 
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διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις 

των κτιριακών παρεμβάσεων αυτές θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ορίζονται από 

όλες τις κείμενες διατάξεις.  

Άρθρο 4ο  

Σκοπός της σύμβασης 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση, λαμβάνοντας υπ’ όψη την προτεραιότητα που θέτει η 

όξυνση της οικονομικής κρίσης στα θέματα του πολιτισμού και τις επιπτώσεις που υπάρχουν τόσο 

σε ατομικό όσο και κοινωνικό επίπεδο, ειδικά τη σημερινή κρίσιμη εποχή που διασπάται ο 

κοινωνικός και οικονομικός ιστός της χώρας, επιδιώκει τη διαμόρφωση των βέλτιστων 

προϋποθέσεων για την παροχή ολοκληρωμένης κοινωνικο-οικονομικής  παρέμβασης και στήριξης 

στην ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων και με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

της Δυτ. Αθήνας. 

 

Ειδικότερα, προβλέπεται ενδεικτικά να υλοποιηθούν δράσεις για: 

 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 

 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Άρθρο 5ο  

Διάρκεια της σύμβασης 

Η ισχύς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αρχίζει την ../0…./2015 και λήγει την …………./ 

(30 έτη) 

Άρθρο 6ο  

Πόροι και χρηματοδότηση 

Το κόστος εφαρμογής των σκοπών της σύμβασης και η συνολική δαπάνη, για έργα που θα 

υλοποιηθούν και θα καταβληθεί εξ΄ ολοκλήρου από τον Δήμο Ιλίου. 

Άρθρο 7ο  

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης: 

(Α΄./-) Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται σε σταθερή και ισότιμη βάση για την υλοποίηση 

των σκοπών της παρούσας, να επιλύουν κάθε ζήτημα που τυχόν ανακύψει με πνεύμα 

συνεννόησης, έκαστο δε να απέχει από οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια, καθώς και κάθε άλλη 

πράξη γενικά ικανή να βλάψει τα δικαιώματα και καλώς νοούμενα συμφέροντα του ετέρου μέρους. 

Επίσης, ρητά και ειδικά συμφωνείται, ότι, για οποιαδήποτε συνεργασία του Δήμου στα πλαίσια της 
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σύμβασης αυτής με οποιονδήποτε τρίτο, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για δημόσιο ή 

ιδιωτικό φορέα, θα προηγείται έγγραφη ειδοποίηση του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και σχετική έγκρισή της από 

το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο.  

(Β΄./-) Επιπρόσθετα, έκαστο των συμβαλλομένων μερών αναλαμβάνει τις παρακάτω 

υποχρεώσεις και διατηρεί τα παρακάτω δικαιώματα: 

1ον) Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ 

α) Διαθέτει τον κτιριακό εξοπλισμό και την υλικοτεχνική δομή. 

β) Αναλαμβάνει, εφόσον ζητηθεί από το Δήμο Ιλίου, να συνεπικουρεί στις εργασίες δια της 

διαθέσεως υπευθύνου και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών ώστε να διασφαλίζεται η αρτιότητα 

υλοποίησης του έργου. 

γ) Απαλλάσσεται τελείως και για οποιαδήποτε ανεξαίρετα αιτία της υποχρέωσης βελτίωσης του 

ακινήτου που παραχωρήθηκε και αν ακόμη η δαπάνη για αυτήν επιβλήθηκε και από λόγους τύχης 

ή ανωτέρας βίας. 

2ον) Ο Δήμος Ιλίου  

α) Διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και την 

ανάλογη εμπειρία προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησης του προγράμματος. 

β) Ασφαλίζει το απασχολούμενο προσωπικό στο ΙΚΑ η ΕΟΠΠΥ ή άλλο αρμόδιο ασφαλιστικό 

ταμείο. 

γ) Κοινοποιεί στο ΙΔΡΥΜΑ και όπου αλλού τυχόν κριθεί απαραίτητο αναφορές προόδου όσον 

αφορά την εξέλιξη του έργου. 

δ) Αναλαμβάνει να υλοποιήσει το σκοπό της παρούσας εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της 

παρούσης. 

ε) Αναλαμβάνει, με αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα  και δαπάνη του, την έκδοση, χορήγηση, λήψη 

κλπ. όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και την τήρηση των 

προβλεπόμενων  πολεοδομικών  διατάξεων  για  την  υλοποίηση του σκοπού της  παραχώρησης, 

καθώς και την  δαπάνη των  εργασιών  που απαιτούνται προς τούτο. 

στ) Αναγνωρίζει, ότι οι δαπάνες συντήρησης, βελτίωσης και επισκευής,  παραμένουν επ’ ωφελεία 

του ακινήτου και δεν έχει ή διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση γι’ αυτές.  

ζ) Διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε τρίτους οποιαδήποτε ιδιωτικοοικονομική ή εμπορική  

εκμετάλλευση που δεν θα αντίκειται στις βασικές αρχές του σκοπού της παραχώρησης, υπό τον 

όρο, ι- αφενός, της εύλογης συμμετοχής του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ στα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη 

(σύμφωνα με τα αντιστοίχως αναφερόμενα στο «άρθρο 8ο» της παρούσας), και ιι- αφετέρου, της 

προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και της σχετικής έγκρισής της 

εκμετάλλευσης από το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο (σύμφωνα με τα αντιστοίχως αναφερόμενα στο 

σχετικό σημείο «Α΄» του παρόντος άρθρου). 

η) Αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για όποια λειτουργικά κόστη (Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ και 
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οτιδήποτε συναφές), άλλα έξοδα για την φροντίδα του χώρου (καθαρισμός, κηπουρική φροντίδα, 

ανακαινίσεις κλπ.) ή και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί για την πλήρη λειτουργικότητα του χώρου.  

θ) Δεσμεύεται να σεβαστεί προϋφιστάμενες παραχωρήσεις χρήσεως χώρων των ως άνω ακινήτων 

από πλευράς του Ιδρύματος και ειδικότερα τις ανάγκες στέγασης του νομικού προσώπου με την 

επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων».  

 

Άρθρο 8ο  

Οικονομικό αντάλλαγμα 

Δεδομένου ότι οι προπεριγραφείσες κτηριακές εγκαταστάσεις και ο περιβάλλων χώρος τους 

χρήζουν ανακαίνισης και οι πόροι θα εξασφαλιστούν  από  τον  Δήμο  Ιλίου,  η  χρήση τους από το 

Δήμο στα πλαίσια της παρούσας θα γίνεται δωρεάν για τα πρώτα είκοσι (20) έτη. 

Για τα επόμενα δέκα (10) έτη, και εφ’ όσον ο Δήμος προβεί σε οποιαδήποτε ιδιωτικοοικονομική 

εκμετάλλευση,  θα καθοριστεί μετά από σχετική συμφωνία των δύο Φορέων εύλογο αντάλλαγμα 

υπέρ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, το οποίο θα προσδιοριστεί στο τελευταίο έτος της ανωτέρω δωρεάν 

χρήσης και ύστερα από εκτίμηση της μισθωτικής αξίας των εγκαταστάσεων από πιστοποιημένο 

εκτιμητή του μητρώου του Υπουργείου Οικονομικών. 

Άρθρο 9ο  

Τροποποιήσεις 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας θα γίνεται και θα αποδεικνύεται πάντοτε 

εγγράφως. 

        ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Φίλιππος Λέντζας,  Πρόεδρος Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.   Νίκος Ζενέτος, Δήμαρχος Ιλίου 

  

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Νίκο Ζενέτο, για την υπογραφή της πιο πάνω αναφερόμενης 

Προγραμματικής Σύμβασης, ως και οποιοδήποτε έγγραφο που είναι απαραίτητο  για την υλοποίησή 

της αλλά και τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του χώρου.    

Οι κ.κ. Κάβουρας Κ., Μπατσής Χ., Τσακανίκας Α. Δ.Σ. της παράταξης «Συνεργασία Ριζοσπαστικής 

Αυτοδιοίκησης Αλληλέγγυα Πόλη», ο κ. Σταματόπουλος Δ.Σ. της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»  & 

ο κ. Κουτσιανάς Π. Δ.Σ. της παράταξης «Αριστερό Σχήμα Ιλίου» έδωσαν αρνητική ψήφο. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

      

 

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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