
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η / 24-01-2019 
  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά της με αρ. 01/2019  Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΡΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 
 
Αριθ. Απόφασης :  05/2019  
 

ΘΕΜΑ : Προγραμματική συνεργασία με τον Δήμο Διονύσου 
 

Στην Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς και στο Δημοτικό Κατάστημα, 
σήμερα τη 24η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της 
εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 15:00 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου Ευγηρίας Δήμου Δροσιάς ύστερα από 
την υπ’ αρ. πρωτ. 01/18-01-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 
που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 2, 3 
του Ν.3852/2010 και τα άρθρα 226 & 238 του Ν.3463/06. 

Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο επτά (7) 
μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6), άρχισε η συνεδρίαση.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΑΨΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ, ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχοντας υπόψη :  

Την άδεια λειτουργίας της δομής, όπως αυτή εκδόθηκε από την 

αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας αττικής (αρ. πρωτ. απ. 

4886/2017). 

1. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ιδρύματος. 

2. Τις προδιαγραφές λειτουργίας μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων. 

3. Την ανάγκη έναρξη λειτουργίας του δημοτικού οίκου ευγηρίας. 

4. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου. 

5. Την αυξημένη διαχειριστική και οικονομική ικανότητα του Δήμου 

Διονύσου. 

εισηγούμαι: 

1. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο 

Διονύσου με αντικείμενο τη εκχώρηση εργασιών φύλαξης, 

καθαριότητας, συντήρησης, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, θέρμανσης 



(αγορά πετρελαίου) και προμήθειας μη εξειδικευμένου 

εξοπλισμού στις αντίστοιχες υπηρεσίες του δήμου Διονύσου, 

καθώς και την παραχώρηση επιλογής δυο (2) ωφελούμενων στο 

Δήμο. 

2. Την αποστολή του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης στο Δήμο  

για τις απαραίτητες ενέργειες. 
 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ.  

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το 

Δήμο Διονύσου με αντικείμενο τη εκχώρηση εργασιών φύλαξης, 

καθαριότητας, συντήρησης, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, θέρμανσης 

(αγορά πετρελαίου) και προμήθειας μη εξειδικευμένου 

εξοπλισμού στις αντίστοιχες υπηρεσίες του δήμου Διονύσου, 

καθώς και την παραχώρηση επιλογής ενός (1) ωφελούμενου, που 

να ανήκει στην κατηγορία των απόρων, στο Δήμο. 

2. Την αποστολή του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης στο 

Δήμο  για τις απαραίτητες ενέργειες. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 05/2019 και υπογράφεται από όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ευγηρίας που 
συμμετείχαν στη συνεδρίαση. 
 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
  ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ              ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
 
                                 ΚΑΨΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
                             
                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
                                 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ 
                           
 
   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.     


