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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        16η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                            την 28.04.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 28η Απριλίου 2020, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 28302/24.04.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα 

μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 24.04.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με 

την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                       «    « 

5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

6. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ              «    « 

7. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ             Αν. Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                           Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                        «    « 

              ΑΠΟΦΑΣΗ –112– 

     Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το  

5ο θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την λήψη απόφαση̋ για την έγκριση συμμετοχή̋ του Δήμου 

Ιλίου στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΣΔΑ_19 (Α/Α ΟΠΣ: 3660) με τίτλο «Διαδημοτικέ̋ Δράσει̋ και 

Εργαλεία για την προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην 

Επιχειρηματικότητα» (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)». 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 28264/24.04.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Ο Αναπτυξιακό̋ Σύνδεσμο̋ Δυτική̋ Αθήνα̋ – Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείριση̋ έχει 

εκδώσει Πρόσκληση με κωδικό ΑΣΔΑ_19 (Α/Α ΟΠΣ: 3660) με τίτλο «Διαδημοτικέ̋ Δράσει̋ και 

Εργαλεία για την προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην 

Επιχειρηματικότητα» (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)» για την υποβολή προτάσεων στο 

Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» (Άξονα̋ Προτεραιότητα̋ 09 «Προώθηση τη̋ Κοινωνική̋ Ένταξη̋ και Καταπολέμηση 
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τη̋ Φτώχεια̋ και Διακρίσεων – Διασφάλιση τη̋ Κοινωνική̋ Συνοχή̋), στο πλαίσιο τη̋ Ολοκληρωμένη̋ 

Χωρική̋ Επένδυση̋ Βιώσιμη̋ Αστική̋ Ανάπτυξη̋ (ΟΧΕ) Δυτική̋ Αθήνα̋.   

Η Δράση αφορά σε διαδημοτικέ̋ πρωτοβουλίε̋, συνεργασίε̋ και εργαλεία με στόχο την 

προετοιμασία και την παρακολούθηση τη̋ προώθηση̋ των ανέργων που ανήκουν στι̋ Ευπαθεί̋ 

Ομάδε̋ και των νέων που χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια αποχή από την αγορά εργασία̋ και οι 

οποίοι συναντούν προβλήματα προσαρμογή̋ και κοινωνικοποίηση̋ στην Απασχόληση και στην 

Επιχειρηματικότητα,  περιλαμβάνει δε τι̋ ακόλουθε̋ ενέργειε̋ : 

· Ολοκληρωμένε̋ Δράσει̋ Εξατομικευμένη̋ Προσέγγιση̋ ω̋ προ̋ την ενίσχυση τη̋ 

προσωπικότητα̋ και, δι’ αυτή̋, τη βελτίωση τη̋ αποτελεσματικότητα̋ τη̋ κοινωνική̋ ένταξη̋ 

του ωφελούμενου, συνδυαστικά με τη διάγνωση των αναγκών προ-επαγγελματική̋ 

συμβουλευτική̋ (επίλυση ψυχολογικών προβλημάτων και προσαρμογή̋ που συνδέονται με την 

αγορά εργασία̋, την ομαδικότητα, του̋ στόχου̋, τη διαχείριση χρόνου, το επάγγελμα, κ.λπ.) 

· Εξατομικευμένη προσέγγιση ω̋ προ̋ τη διάγνωση και καταγραφή των αναγκών και των 

δυνατοτήτων των ανέργων που ανήκουν στι̋ Ευπαθεί̋ Ομάδε̋ και των νέων 

· Συμβουλευτική προσομοίωση συνθηκών, εργαλείων και μεθόδων αναζήτηση̋ εργασία̋ 

· Συμβουλευτική προσομοίωση προετοιμασία̋ βιογραφικού σημειώματο̋ και συμπεριφορά̋ στο 

πλαίσιο διαδικασία̋ συζήτηση̋ ή/και συνέντευξη̋ με δυνητικού̋ εργοδότε̋ 

· Ενημέρωση για προγράμματα Συνεχιζόμενη̋ Επαγγελματική̋ Κατάρτιση̋ ή/και εκπαίδευση̋ 

Ενηλίκων (δια βίου μάθηση) 

· Ενημέρωση για δυνατότητε̋ εξειδίκευση̋, μέσω κατάρτιση̋, εκπαίδευση̋, μεταπτυχιακών 

σπουδών, κ.λπ. 

· Αξιοποίηση δικτύου επαφών και επικοινωνία̋ με του̋ εργοδότε̋ (πηγέ̋ αναζήτηση̋ εργασία̋) 

Η Δράση θα υλοποιηθεί πιλοτικά σε Δήμου̋ τη̋ Δυτική̋ Αθήνα̋ στου̋ οποίου̋ καταγράφονται 

θύλακε̋ φτώχεια̋ και κοινωνικών διακρίσεων (Δήμοι Ιλίου, Αιγάλεω, Αγ. Αναργύρων-Καματερού, 

Πετρούπολη̋), αξιοποιώντα̋ παραπομπέ̋ ωφελουμένων από το δίκτυο Δομών τη̋ Δυτική̋ Αθήνα̋, 

καθώ̋ και δεδομένα από τη Δράση με κωδικό 9.1.ΑΣΔΑ.1 τη̋ ΒΑΑ/ΟΧΕ που αφορά σε «Πιλοτικέ̋ 

Δράσει̋ Ερευνών τη̋ Κινητικότητα̋, τη̋ Δυναμική̋ και τη̋ Διάγνωση̋ των Αναγκών τη̋ Αγορά̋ τη̋ 

Τοπική̋ Εργασία̋ (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του “Εθνικού Συστήματο̋ ΔΑΑΕ” 

(Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”). 

Πρακτικά η Δράση θα αξιοποιήσει δύο (2) «Δια-δημοτικά Δίκτυα» : αφενό̋ το δίκτυο των ευπαθών 

ομάδων που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία, καθώ̋ και των νέων ηλικία̋ 18-30 (που κωδικοποιείται 

μέσω του Ενιαίου Δικτύου Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών στη Δυτική Αθήνα / ΕδιΚΔΔΑ) και, 

αφετέρου, το δίκτυο εργοδοτών και επιχειρήσεων (που κωδικοποιείται μέσω λοιπών Παρεμβάσεων του 

Α.Π. 3 τη̋ ΟΧΕ?ΒΑΑ τη̋ Δυτική̋ Αθήνα̋). 

Ωφελούμενοι τη̋ Δράση̋ είναι : άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι, οικονομικά μη-ενεργά άτομα και 
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ευάλωτε̋ ομάδε̋, με έμφαση στου̋ δικαιούχου̋ του Κοινωνικού Εισοδήματο̋ Αλληλεγγύη̋. 

Η Δράση  θα υλοποιηθεί ω̋ δημόσια σύμβαση (Ν. 4412/2016, όπω̋ ισχύει και εφαρμόζεται) και δεν 

συνδέεται με τη δημιουργία νέων Δομών. Η δράση θα έχει χρονική διάρκεια υλοποίηση̋ μέχρι την 

περίοδο ολοκλήρωση̋ του τρέχοντο̋ Επιχειρησιακού Προγράμματο̋. Δύναται να αξιοποιηθούν οι 

υφιστάμενε̋ υποδομέ̋ των Δήμων-Εταίρων τη̋ ΒΑΑ/ΟΧΕ. 

Έπειτα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφαση̋, ω̋ προ̋ τα εξή̋ :  

1. Έγκριση συμμετοχή̋ του Δήμου Ιλίου στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΣΔΑ_19 (Α/Α ΟΠΣ: 3660) με 

τίτλο «Διαδημοτικέ̋ Δράσει̋ και Εργαλεία για την προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων 

στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)» 

2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου, κου Νίκου Ζενέτου, ω̋ νομίμου εκπροσώπου, για την υπογραφή 

οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο ή εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, για τι̋ 

ανάγκε̋ υποβολή̋ και υλοποίηση̋ τη̋ πρόταση̋ και τη χρηματοδότησή τη̋, σύμφωνα με του̋ 

όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋, τη̋ ω̋ άνω Πρόσκληση̋»  

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

             Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΣΔΑ_19 (Α/Α ΟΠΣ: 3660) 

με τίτλο «Διαδημοτικέ̋ Δράσει̋ και Εργαλεία για την προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των 

Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο 

“ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)» 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιλίου, κο Νίκο Ζενέτο, ω̋ νόμιμο εκπρόσωπο, για την υπογραφή 

οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο ή εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, για τι̋ 

ανάγκε̋ υποβολή̋ και υλοποίηση̋ τη̋ πρόταση̋ και τη χρηματοδότησή τη̋, σύμφωνα με του̋ 

όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋, τη̋ ω̋ άνω Πρόσκληση̋ 

  

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                       Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,                  

                    Κουκουβίνο̋ Δ.,  Μαρκόπουλο̋ Φ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                          Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋., Γαλούνη̋ Δ. 
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