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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 –113– 

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

6ο θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την λήψη απόφαση̋ για την έγκριση συμμετοχή̋ του Δήμου 

Ιλίου στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΣΔΑ_21 (Α/Α ΟΠΣ: 3699) με τίτλο «Πιλοτικέ̋ Δράσει̋ Προώθηση̋, 

Στήριξη̋ και Παρακολούθηση̋ τη̋ Κοινωνικοποίηση̋ και τη̋ Ένταξη̋ των Περιθωριοποιημένων  

Ομάδων (Ρομά, Άστεγοι, Παλιννοστούντε̋ κλπ) στη Δυτική Αθήνα» (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο 

“ΔΙΕΥΡΥΝΩ”)». 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 28262/24.04.2020 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_21 (Α/Α ΟΠΣ: 3699) με τίτλο «Πιλοτικέ̋ Δράσει̋ Προώθηση̋, 

Στήριξη̋ και Παρακολούθηση̋ τη̋ Κοινωνικοποίηση̋ και τη̋ Ένταξη̋ των Περιθωριοποιημένων 

Ομάδων (Ρομά, Άστεγοι, Παλιννοστούντε̋ κ.λπ.) στη Δυτική Αθήνα» (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο 
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“ΔΙΕΥΡΥΝΩ”)» για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» (Άξονα̋ Προτεραιότητα̋ 09 

«Προώθηση τη̋ Κοινωνική̋ Ένταξη̋ και Καταπολέμηση τη̋ Φτώχεια̋ και Διακρίσεων–Διασφάλιση τη̋ 

Κοινωνική̋ Συνοχή̋), στο πλαίσιο τη̋ Ολοκληρωμένη̋ Χωρική̋ Επένδυση̋ Βιώσιμη̋ Αστική̋ 

Ανάπτυξη̋ (ΟΧΕ) Δυτική̋ Αθήνα̋.   

Η Δράση περιλαμβάνει πιλοτικέ̋ και στοχευμένε̋ παρεμβάσει̋ και διαδημοτικέ̋ συνεργασίε̋ με 

στόχο τη βελτίωση των όρων, αφενό̋ τη̋ βιώσιμη̋ κοινωνική̋ ένταξη̋ των περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων στη Δυτική Αττική και αφετέρου, τη̋ ισότιμη̋ και δομημένη̋ πρόσβαση̋ των 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην αγορά εργασία̋. 

Η Δράση θα εφαρμοσθεί σε θύλακε̋ φτώχεια̋ και κοινωνικού διαχωρισμού στη Δυτική Αθήνα, 

εντό̋ του αστικού ιστού και όχι σε καταυλισμού̋ Ρομά ή άλλων κοινωνικών ομάδων, με τι̋ ακόλουθε̋ 

επιμέρου̋ ενέργειε̋: 

 • στοχευμένη διάγνωση και παρακολούθηση τη̋ κοινωνική̋ ένταξη̋ των Περιθωριοποιημένων 

Κοινοτήτων από «οικογενειακού̋ / προσωπικού̋ λειτουργού̋» (διασφάλιση του «συνεχού̋» τη̋ 

φροντίδα̋ / Continuity και κτίσιμο και αξιοποίηση κλίματο̋ εμπιστοσύνη̋ και συνεργασία̋), 

 • υποστήριξη των οικογενειών σε μεταβατικέ̋ περιόδου̋ (π.χ. μητέρα-παιδί και έναρξη σχολείου, 

μητέρα-έφηβη εξοικείωση με νέε̋ τεχνολογίε̋ και κατανόηση των δυνατοτήτων τη̋ καθημερινότητα̋, 

αρχηγό̋ οικογένεια̋-μητέρα κ.ο.κ.),  

• παροχή τη̋ δυνατότητα̋ παιδιών, εφήβων και νέων που ανήκουν σε οικογένειε̋ 

Περιθωριοποιημένων Κοινοτήτων να συμμετέχουν χωρί̋ διακρίσει̋ και αποκλεισμού̋ σε ομαδικέ̋ 

δραστηριότητε̋ με προσανατολισμό την παραγωγή-παρουσίαση πολιτιστικών προϊόντων και άλλων 

δημιουργικών δράσεων. Στην ανάπτυξη των προϊόντων αυτών θα αναδεικνύεται η χρήση των ΤΠΕ. Οι 

ομαδικέ̋ δραστηριότητε̋ θα υποβοηθούν μεταξύ άλλων και στον «εσωτερικό διαχωρισμό» που 

χαρακτηρίζει σε τοπική κλίμακα τι̋ επιμέρου̋ υπο-ομάδε̋ (Ρομά, μετανάστε̋, παλιννοστούντε̋ κ.λπ.),  

• αποτελεσματική επικοινωνία και εμπλοκή με του̋ ενήλικε̋, τα παιδιά, του̋ εφήβου̋ και τι̋ 

οικογένειε̋, κοινοτική συμμετοχή, μέσω τη̋ οποία̋ διαμορφώνεται η πολιτική και η πρακτική τη̋ 

συνεργασία̋ των οργανισμών, των υπηρεσιών και των επαγγελματιών, ιδίω̋ με του̋ Ρομά,  

• δράσει̋ συμβουλευτική̋ για την ανάπτυξη παιδιών και εφήβων,  

• υποστηρικτικέ̋ στοχευμένε̋ δράσει̋ πρόνοια̋ και παιδική̋ προστασία̋,  

• συνδυασμένε̋ δράσει̋ με του̋ συλλόγου̋ γονέων και την εκπαιδευτική κοινότητα για την πρόληψη 

στερεοτυπικών και ρατσιστικών συμπεριφορών και bullying προ̋ τα παιδιά οικογενειών 

περιθωριοποιημένων ομάδων στα σχολεία και στην κοινότητα,  

• δικτύωση και συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων και ανταλλαγή πληροφοριών και καλών 

πρακτικών μεταξύ του̋.  

Οι παραπάνω δράσει̋ θα εποπτεύονται από τι̋ αντίστοιχε̋ Κοινωνικέ̋ Υπηρεσίε̋, σε συνεργασία με 

τα αντίστοιχα Κέντρα Κοινότητα̋. 
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Οι παραπάνω δράσει̋ είναι συμπληρωματικέ̋ προ̋ εκείνε̋ τη̋ Ε.Γ. Ρομά, ιδίω̋ δε όσον αφορά στην 

προώθηση τη̋ κοινωνικοποίηση̋ και των δυνατοτήτων απασχόληση̋ του πληθυσμού Ρομά στη Δυτική 

Αθήνα οι οποίοι διαβιούν στον αστικό και κοινωνικό ιστό των Δήμων τη̋ Δυτική̋ Αθήνα̋ εκτό̋ 

καταυλισμών, για τη βιωσιμότητα τη̋ οποία̋ προηγείται η κοινωνική του̋ ένταξη, νοούμενη̋ ω̋ μια̋ 

πολυσύνθετη̋ διαδικασία̋ με χαρακτηριστικά συνέχεια̋ και πολλαπλών παρεμβάσεων / προσεγγίσεων. 

Η παρούσα 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. 

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

1. Έγκριση συμμετοχή̋ του Δήμου Ιλίου στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΣΔΑ_21 (Α/Α ΟΠΣ: 3699) 

με τίτλο «Πιλοτικέ̋ Δράσει̋ Προώθηση̋, Στήριξη̋ και Παρακολούθηση̋ τη̋ Κοινωνικοποίηση̋ 

και τη̋ Ένταξη̋ των Περιθωριοποιημένων Ομάδων (Ρομά, Άστεγοι, Παλιννοστούντε̋κ.λ.π.) στη 

Δυτική Αθήνα» (Διαδημοτικό κοινωνικό Δίκτυο  “ΔΙΕΥΡΥΝΩ”)» 

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_21 (Α/Α ΟΠΣ: 3699) 

με τίτλο «Πιλοτικέ̋ Δράσει̋ Προώθηση̋, Στήριξη̋ και Παρακολούθηση̋ τη̋ Κοινωνικοποίηση̋ 

και τη̋ Ένταξη̋ των Περιθωριοποιημένων  Ομάδων (Ρομά, Άστεγοι, Παλιννοστούντε̋ κλπ) στη 

Δυτική Αθήνα» (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΔΙΕΥΡΥΝΩ”)» 

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. 

ΑΔΑ: 6ΚΘΑΩΕΒ-Υ1Ω

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5ea7e35d9ca4a6420377c8ec στις 28/04/20 12:26


		ΚΑΡΚΑΛΙΑ ΦΙΛΑΡΕΤΗ
	2020-04-28T12:26:53+0300
	ΊΛΙΟΝ
	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
	ΑΠ:28881




