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       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 20η̋ Τακτική̋ Συνεδρίαση̋ του Δημοτικού  

                                                  Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφαση̋  237/2019                                                                       ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφαση̋ έγκριση̋ παράταση̋ λειτουργία̋ και 

διεύρυνση̋ τη̋ Δομή̋ «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητα̋ 

Δήμου Ιλίου – Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά» 

 

Σήμερα την 17η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48410/11.10.2019 πρόσκληση του  Προέδρου κ. 

Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό 

στον κ. Δήμαρχο και σε όλου̋ του̋ Δημοτικού̋ Συμβούλου̋ την  11.10.2019. 

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

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 

ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 

ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 
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Δ.Σ.: ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 

 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 40, ο Πρόεδρο̋ κο̋ Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋, εισέρχεται αμέσω̋ στην εξέταση του 26ου 

θέματο̋ τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋. 

 

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

 

Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 26ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την λήψη απόφαση̋ έγκριση̋ παράταση̋ 

λειτουργία̋ και διεύρυνση̋ τη̋ Δομή̋ «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητα̋ Δήμου Ιλίου – Κεντρική Δομή & 

Παράρτημα Ρομά». 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 49018/15.10.2019 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Κοινωνική̋ Προστασία̋ & Υγεία̋ του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Κατά την αναθεώρηση έτου̋ 2017 (Τεχνική Προσαρμογή) και την τρέχουσα αναθεώρηση των 

ΕΠ έγιναν οι απαραίτητε̋ προβλέψει̋ για τη συνέχιση τη̋ χρηματοδότηση̋ Δομών του Θεματικού 

Στόχου 9 των ΠΕΠ και τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του̋. Οι εν λόγω προβλέψει̋ αφορούν, 

μεταξύ άλλων, στα εξή̋: 

· Την παράταση συγχρηματοδότηση̋ κατά 3 έτη των Κέντρων Κοινότητα̋. 

· Την ενδυνάμωση των ΚΚ μέσω τη̋ αύξηση̋ προσωπικού του̋ με στόχο τη̋ ενίσχυση παροχή̋ 

υπηρεσιών στήριξη̋ τη̋ οικογένεια̋, δηλαδή των Κέντρων Στήριξη̋ Οικογένεια̋ –ΚΣΟΙ και 

Κέντρων Παρακολούθηση̋ του Ο.Φ.ΗΛΙ. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμια̋ Φροντίδα̋ για 

του̋ Ηλικιωμένου̋) αντίστοιχα, όπω̋ αυτά ενσωματώθηκαν στα ΠΕΠ κατά την Αναθεώρηση 

Έτου̋ 2017, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 84421/ΕΥΣΣΑ 1800/28.7.2017 για 

την αναθεώρηση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο τη̋ τεχνική̋ προσαρμογή̋. 

Με τι̋ παραπάνω αλλαγέ̋ επιδιώκεται: 

· Η ενίσχυση και περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Κέντρα Κοινότητα̋ 

στου̋ ωφελούμενού̋ του̋ 

· Η εξασφάλιση επαρκού̋ χρόνου λειτουργία̋ των δομών, ώστε να εδραιώσουν τη λειτουργία του̋ 

και την αποδοχή του̋ από το κοινωνικό σύνολο, και 
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· Η ωρίμανση για την απρόσκοπτη μετάβαση σε βιώσιμο σύστημα λειτουργία̋ μετά τη λήξη τη̋ 

περιόδου συγχρηματοδότηση̋. 

Το νέο προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 

Δ23/ΟΟΙΚ.14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ 854/Β’/30.03.2016) και αφορά στι̋ ειδικότητε̋ που 

περιγράφονται σε αυτήν. 

Οι ΟΤΑ στου̋ οποίου̋ τα Κέντρα Κοινότητα̋ θα προβούν σε αύξηση προσωπικού, 

προσδιορίζονται στο Έγγραφο Τεκμηρίωση̋ τη̋ αρμόδια̋ Επιτελική̋ Δομή̋ ΕΣΠΑ του Υπ. Εργασία̋, με 

Α.Π. 336/01.11.2018. Για το Κέντρο Κοινότητα̋ Δήμου Ιλίου προβλέπεται η διεύρυνσή του με δύο (2) 

δομέ̋ και τέσσερα στελέχη: 

· Κέντρο Στήριξη̋ Οικογένεια̋ (ΚΣΟΙ):  δύο (2) στελέχη 

· Κέντρο Παρακολούθηση̋ του Ο.Φ.ΗΛΙ. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμια̋ Φροντίδα̋ για 

του̋ Ηλικιωμένου̋): δύο (2) στελέχη 

Το τρέχον ετήσιο μισθοδοτικό κόστο̋ του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητα̋ Δήμου Ιλίου 

ανέρχεται στο ποσό 146.989,44 €. Το εκτιμώμενο ετήσιο μισθοδοτικό κόστο̋ με τη διεύρυνση του 

Κέντρου Κοινότητα̋ υπολογίζεται στο ποσό 211.789,44€. Σε αυτό προστίθεται ποσοστό 20%, για την 

κάλυψη των λειτουργικών δαπανών.  

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για την λήψη απόφαση̋, ω̋ κατωτέρω: 

1. Έγκριση παράταση̋ λειτουργία̋ τη̋ Δομή̋ «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητα̋ Δήμου Ιλίου-

Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά» μέχρι το μέγιστο οριζόμενο καταληκτικό διάστημα 

(30.06.2023).  

2. Τη διεύρυνση τη̋ Δομή̋ «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητα̋ Δήμου Ιλίου-Κεντρική Δομή & 

Παράρτημα Ρομά» με την πρόσληψη 4 ατόμων (2 Κοινωνικού̋ Επιστήμονε̋ και 2 

Ψυχολόγου̋) για τι̋ ανάγκε̋ του Κέντρου Στήριξη̋ Οικογένεια̋ ((ΚΣΟΙ) και του Κέντρου 

Παρακολούθηση̋ του Ο.Φ.ΗΛΙ. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμια̋ Φροντίδα̋ για του̋ 

Ηλικιωμένου̋).  

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

υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται για τι̋ ανάγκε̋ υποβολή̋ του αιτήματο̋ 

παράταση̋ λειτουργία̋ και διεύρυνση̋ τη̋ Δομή̋.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

                                                         

 ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντα̋ υπόψιν τα ανωτέρω, καθώ̋ και την κατάθεση του σχεδίου απόφαση̋ υλοποίηση̋ με ίδια μέσα 

που έχει ω̋ κατωτέρω: 
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«Έχοντα̋ υπόψη: 

1. Τον νόμο 3853/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010)-Πρόγραμμα Καλλικράτη̋ 

2. Τον Ο.Ε.Υ. Δήμου Ιλίου (ΦΕΚ 1276/Β/28.05.2013 και 526/Β/28.02.2014) 

3. Την υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματο̋ 

Διαχείριση̋ όπω̋ ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ Β΄854/30-3-2016) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση «Καθορισμό̋ ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργία̋ των Κέντρων Κοινότητα̋»  

5. Την υπ’ αριθ. 4045/19.12.2016 Απόφαση Ένταξη̋ τη̋ Πράξη̋ με τίτλο «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5002024 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»  

6. Την υπ’ αριθ. 491/07.09.2016 Απόφαση Δημάρχου Ιλίου για τον Ορισμό Ομάδα̋ Έργου για την 

υλοποίηση τη̋ ω̋ άνω πράξη̋,  όπω̋ τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 267/31.05.2017 Απόφαση 

Δημάρχου. 

7. Την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 84421/ΕΥΣΣΑ 1800/28.7.2017 για την αναθεώρηση των Ε.Π. του 

ΕΣΠΑ στο πλαίσιο τη̋ Τεχνική̋ Προσαρμογή̋. 

8. Την υπ’ αριθμόν 421/37086 (ΑΔΑ 6ΨΞΛΩΕΒ-ΝΡΙ) Απόφαση Υλοποίηση̋ με Ίδια Μέσα 

 

Αποφασίζουμε  

Την παράταση και διεύρυνση του υποέργου (Α/Α) «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητα̋ Δήμου Ιλίου 

(Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)» τη̋ πράξη̋ «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητα̋ Δήμου Ιλίου 

(Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002024 που υλοποιείται με ίδια μέσα 

από τον Δήμο Ιλίου ω̋ ακολούθω̋ : 

 

 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΕΙΚΤΕΣ 

Στόχο̋ Έργου 

Το υποέργο αφορά στη δημιουργία τη̋ Δομή̋ «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητα̋ Δήμου Ιλίου 

(Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)», η οποία αποτελεί μία νέα δράση με καινοτόμα 

χαρακτηριστικά, που λειτουργεί ω̋ δομή συμπληρωματική τη̋ Κοινωνική̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου 

Ιλίου, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρο̋ τη̋ δημιουργία̋ και λειτουργία̋ του Εθνικού Μηχανισμού 

συντονισμού, παρακολούθηση̋ και αξιολόγηση̋ των πολιτικών κοινωνική̋ ένταξη̋ και κοινωνική̋ 

συνοχή̋.   

Στόχο̋ του έργου είναι η ανάπτυξη ενό̋ τοπικού σημείου αναφορά̋ για την υποδοχή, 

εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίε̋ που 

υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Ιλίου. Tο «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητα̋ Δήμου Ιλίου 

(Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)», υπό την εποπτεία τη̋ Διεύθυνση̋ Κοινωνική̋ Προστασία̋ 

και Υγεία̋ του Δήμου, παρέχει υπηρεσίε̋ σύμφωνα με του̋ εξή̋ άξονε̋ λειτουργία̋ :  

Α) Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών (Υποενότητα 1) 

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίε̋ και Δομέ̋ (Υποενότητα 2) 

Γ) Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα 

διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων (Υποενότητα 3).   

Το Κέντρο Κοινότητα̋ (Κεντρική Δομή), μέσω παραπομπών, διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα-

πολίτε̋ του Δήμου Ιλίου με επιμέρου̋ φορεί̋ και υπηρεσίε̋ (υπηρεσίε̋ ΟΤΑ, δημόσιε̋ υπηρεσίε̋, 

εθελοντικέ̋ οργανώσει̋, οργανισμού̋ κοινωνικού χαρακτήρα κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών του̋.  

Το Παράρτημα Ρομά παρέχει υπηρεσίε̋ στήριξη̋, κοινωνική̋ ένταξη̋ και προώθηση̋ στην 

απασχόληση τη̋ συγκεκριμένη̋ ομάδα̋ πληθυσμού που βιώνει πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό.  
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Το Διευρυμένο Κ.Κ. λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή, ώρε̋ 07.30-15.30, και εξυπηρετεί όλου̋ 

του̋ κατοίκου̋ του Δήμου Ιλίου. 

 

Κτιριακή Υποδομή – Εξοπλισμό̋ 

A. Κέντρο Κοινότητα̋ (Κεντρική Δομή): Γραφείο 1 

Στεγάζεται στο κτίριο όπου εδρεύει η Δ/νση Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋ του Δήμου 

(Νέστορο̋ 101) σε χώρο  (Γραφείο 1) του Α΄ ορόφου.  

Το εν λόγω γραφείο: 

- Έχει επιφάνεια 45,00τ.μ. 

- Έχει τη δυνατότητα να καλύψει 6-7 θέσει̋ εργασία̋. 

- Έχει επαρκή φωτισμό και αερισμό. 

- Η είσοδό̋ του είναι προσβάσιμη σε ΑμΕΑ.  

- Έχει χώρο υποδοχή̋/αναμονή̋ κοινού.  

 

Β. Παράρτημα ΡΟΜΑ: Γραφείο 2  

Στεγάζεται στο κτίριο όπου εδρεύει η Δ/νση Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋ του Δήμου 

(Νέστορο̋ 101) σε χώρο  (Γραφείο 2) του Α΄ ορόφου.  

Το εν λόγω γραφείο: 

- Έχει επιφάνεια 35,00τ.μ. (συμπεριλαμβανομένου και του χώρου υγιεινή̋) 

- Διαθέτει χώρο υγιεινή̋ για το προσωπικό. 

- Έχει τη δυνατότητα να καλύψει 5-6 θέσει̋ εργασία̋. 

- Έχει επαρκή φωτισμό και αερισμό. 

- Η είσοδό̋ του είναι προσβάσιμη  σε ΑμΕΑ.  

Για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων και των δύο (2) Γραφείων (Κεντρική δομή και 

Παράρτημα ΡΟΜΑ), στον όροφο υπάρχουν δύο χώροι υγιεινή̋, ένα̋ εκ των οποίων έχει διαμορφωθεί 

κατάλληλα, έτσι ώστε να καλύπτει τι̋ ανάγκε̋ των ΑμΕΑ. 

Επιπρόσθετα υφίσταται διακριτό̋ χώρο̋ για ατομικέ̋ συνεντεύξει̋, συνεδρίε̋ και παροχή 

υπηρεσιών συμβουλευτική̋, στον 2ο όροφο τη̋ Κοινωνική̋ Υπηρεσία̋, ειδικά διαμορφωμένο̋ για να 

διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η τήρηση του προσωπικού απορρήτου.  

Για τον εξοπλισμό του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητα̋ αξιοποιήθηκε η υφιστάμενη 

υλικοτεχνική υποδομή. Τα γραφεία διαθέτουν επίπλωση, τηλεφωνική σύνδεση και ηλεκτρονικού̋ 

υπολογιστέ̋ που εξασφαλίζουν διαδικτυακή σύνδεση. 

Η  Διεύθυνση Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋ του Δήμου εδρεύει στο κτίριο επί τη̋ οδού 

Νέστορο̋ 101 (Α΄και Β΄όροφο̋), πλήρω̋ προσβάσιμο σε ΑμΕΑ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο τη̋ 

πόλη̋, προσπελάσιμο με τα Μέσα Μαζική̋ Μεταφορά̋, από όλε̋ τι̋ περιοχέ̋ του Δήμου. 

Επιπρόσθετα, υπάρχει μεγάλο̋ χώρο̋ στάθμευση̋, ενώ περιμετρικά του κτιρίου, υπάρχουν 

διευρυμένα πεζοδρόμια, με ράμπε̋ και οδηγού̋ τυφλών για την εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα 

κινητικά ή όραση̋.   

 Για την απόφαση εγκατάσταση̋ του Παραρτήματο̋ ΡΟΜΑ, στο κτίριο τη̋ Κοινωνική̋ 

Υπηρεσία̋ ελήφθησαν υπόψη τα κάτωθι: 

- Η γειτνίαση με το Δημαρχιακό Μέγαρο, το ΚΕΠ,  το Κοινωνικό Παντοπωλείο,  τη Δομή Σίτιση̋, την 

Αποθήκη ΤΕΒΑ, το Κοινωνικό Φαρμακείο, λοιπέ̋ υπηρεσίε̋ και Δομέ̋ στι̋ οποίε̋ υπάρχει 

καθημερινά μεγάλη  επισκεψιμότητα από τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.   

- Οι ΡΟΜΑ κάτοικοι του Δήμου μα̋ είναι εγκατεστημένοι διάσπαρτοι σε όλη τη διοικητική 

περιφέρεια του Δήμου, δεν υπάρχουν θύλακε̋ εγκατάσταση̋, και συνεπώ̋ διευκολύνονται να 

προσεγγίσουν το Παράρτημα, με τα Μ.Μ.Μ., από όλα τα σημεία του Δήμου. 

 

Στελέχωση Δομή̋ 
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Το «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητα̋ Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)», 

στελεχώθηκε, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/29.03.2016 

«Καθορισμό̋ ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργία̋ των Κέντρων Κοινότητα̋» (ΦΕΚ 854/Β/2016),  

με τι̋ ειδικότητε̋ του πίνακα. Η πρόσληψη έγινε με βάση το άρθρο 74 του Ν. 4430/2016. 

Οι συμβάσει̋ των στελεχών είναι ορισμένου χρόνου και ανανεώνονται ετησίω̋.  

Η παρούσα τροποποίηση προβλέπει τη διεύρυνση τη̋ στελέχωση̋ τη̋ Δομή̋ με τέσσερα (4) 

στελέχη και δύο (2) Δομέ̋ που διευρύνουν την Κεντρική Δομή-Κέντρο Κοινότητα̋, ω̋ εξή̋ : 

 

α/
α 

Ειδικότητα 

Σχέση 
Απασχόλησ

η̋ 

Τρόπο̋ 
πρόσληψ

η̋/ 

Πακέτα 
Εργασία̋ / 
Παραδοτέα 

Χρονοδιάγρα
μμα (από –

έω̋) 

Χρόν
ο̋ Κόστο̋ 

(€) 
Νομική 

Βάση 

(μήνε
̋) 

Κεντρική Δομή Κέντρο Κοινότητα̋ 

1 

Κοινωνικό̋ 
Λειτουργό̋ (ΤΕ 

Κοινωνική̋ Εργασία̋ 
με άδεια άσκηση̋ 

επαγγέλματο̋  
Συντονιστή̋) 

ΙΔΟΧ/ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

Ν. 

4430/201

6 

 (άρθρο 

74) 

Συντονιστή̋ ΚΚ 
01.09.2020-

30.06.2023 
34 

53.977,7

2€ 

2 

Κοινωνικό̋ 
Λειτουργό̋ (ΤΕ 

Κοινωνική̋ Εργασία̋ 
με άδεια άσκηση̋ 

επαγγέλματο̋)  

ΙΔΟΧ/ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

Ν. 

4430/201

6 

 (άρθρο 

74) 

Υποδοχή-

Ενημέρωση-

Υποστήριξη των 

πολιτών / 

Συνεργασία με 

Υπηρεσίε̋ και 

Δομέ̋ 

01.09.2020-

30.06.2023 
34 

46.976,0

0€ 

3 

Ψυχολόγο̋ 
(Πτυχιούχο̋ ΑΕΙ με 

άδεια άσκηση̋ 
επαγγέλματο̋) 

ΙΔΟΧ/ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

Ν. 

4430/201

6 

 (άρθρο 

74) 

Παροχή 

Υπηρεσιών που 

θα αποσκοπούν 

στη βελτίωση 

του βιοτικού 

επιπέδου και θα 

διασφαλίζουν 

την κοινωνική 

ένταξη των 

ωφελουμένων 

01.09.2020-

30.06.2023 
34 

46.339,6

2€ 
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Κεντρική Δομή Κέντρο Κοινότητα̋ – Κέντρο Στήριξη̋ Οικογένεια̋ 

4 

Ψυχολόγο̋ 
(Πτυχιούχο̋ ΑΕΙ με 

άδεια άσκηση̋ 
επαγγέλματο̋) 

ΙΔΟΧ/ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

Ν. 

4430/201

6 

 (άρθρο 

74) 

Παροχή 

Υπηρεσιών που 

θα αποσκοπούν 

στη βελτίωση 

του βιοτικού 

επιπέδου και θα 

διασφαλίζουν 

την κοινωνική 

ένταξη των 

ωφελουμένων 

01.09.2020-

30.06.2023 
34 

47.600,0

0€ 

5 

Κοινωνικό̋ 
Λειτουργό̋ (ΠΕ/ΤΕ 

Κοινωνική̋ Εργασία̋ 
με άδεια άσκηση̋ 

επαγγέλματο̋)  

ΙΔΟΧ/ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

Ν. 

4430/201

6 

 (άρθρο 

74) 

Υποδοχή-

Ενημέρωση-

Υποστήριξη των 

πολιτών / 

Συνεργασία με 

Υπηρεσίε̋ και 

Δομέ̋ 

01.09.2020-

30.06.2023 
34 

44.200,0

0€ 

Κεντρική Δομή Κέντρο Κοινότητα̋ – Κέντρο Παρακολούθηση̋ Ο.Φ.ΗΛΙ. 
 

6 

Ψυχολόγο̋ 
(Πτυχιούχο̋ ΑΕΙ με 

άδεια άσκηση̋ 
επαγγέλματο̋) 

ΙΔΟΧ/ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

Ν. 

4430/201

6 

 (άρθρο 

74) 

Παροχή 

Υπηρεσιών που 

θα αποσκοπούν 

στη βελτίωση 

του βιοτικού 

επιπέδου και θα 

διασφαλίζουν 

την κοινωνική 

ένταξη των 

ωφελουμένων 

01.09.2020-

30.06.2023 
34 

47.600,0

0€ 

7 

Κοινωνικό̋ 
Λειτουργό̋ (ΠΕ/ΤΕ 

Κοινωνική̋ Εργασία̋ 
με άδεια άσκηση̋ 

επαγγέλματο̋)  

ΙΔΟΧ/ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

Ν. 

4430/201

6 

 (άρθρο 

74) 

Υποδοχή-

Ενημέρωση-

Υποστήριξη των 

πολιτών / 

Συνεργασία με 

Υπηρεσίε̋ και 

Δομέ̋ 

Παροχή 

Υπηρεσιών που 

θα αποσκοπούν 

στη βελτίωση 

του βιοτικού 

επιπέδου και θα 

διασφαλίζουν 

την κοινωνική 

ένταξη των 

ωφελουμένων 

01.09.2020-

30.06.2023 
34 

44.200,0

0€ 
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Παράρτημα Ρομά 

8 

Κοινωνικό̋ 
Λειτουργό̋ (ΤΕ 

Κοινωνική̋ Εργασία̋ 
με άδεια άσκηση̋ 

επαγγέλματο̋)  

ΙΔΟΧ/ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

Ν. 

4430/201

6 

 (άρθρο 

74) 

Υποδοχή-

Ενημέρωση-

Υποστήριξη των 

εξυπηρετούμεν

ων Ρομά / 

Συνεργασία με 

Υπηρεσίε̋ και 

Δομέ̋ 

01.09.2020-

30.06.2023 
34 

46.127,1

2€ 

9 

Διαμεσολαβητή̋ για 
Ρομά και Ευπαθεί̋ 

Ομάδε̋, ΥΕ  

ΙΔΟΧ/ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

Ν. 

4430/201

6 

 (άρθρο 

74) 

Υποδοχή-

Ενημέρωση-

Υποστήριξη των 

εξυπηρετούμεν

ων Ρομά / 

Συνεργασία με 

Υπηρεσίε̋ και 

Δομέ̋ 

01.09.2020-

30.06.2023 
34 

35.221,2

8€ 

10 

Νοσηλευτή̋ 
(πτυχιούχο̋ ΤΕΙ με 

άδεια άσκηση̋ 
επαγγέλματο̋) 

ΙΔΟΧ/ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

Ν. 

4430/201

6 

 (άρθρο 

74) 

Παροχή 

Υπηρεσιών που 

θα αποσκοπούν 

στη βελτίωση 

του βιοτικού 

επιπέδου και θα 

διασφαλίζουν 

την κοινωνική 

ένταξη του 

πληθυσμού 

Ρομά 

01.09.2020-

30.06.2023 
34 

44.763,7

2€ 

11 

Νοσηλευτή̋ 
(πτυχιούχο̋ ΤΕΙ με 

άδεια άσκηση̋ 
επαγγέλματο̋) 

ΙΔΟΧ/ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

Ν. 

4430/201

6 

 (άρθρο 

74) 

Παροχή 

Υπηρεσιών που 

θα αποσκοπούν 

στη βελτίωση 

του βιοτικού 

επιπέδου και θα 

διασφαλίζουν 

την κοινωνική 

ένταξη του 

πληθυσμού 

Ρομά 

01.09.2020-

30.06.2023 
34 

44.763,7

2€ 
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12 

Νοσηλευτή̋ 
(πτυχιούχο̋ TΕΙ με 

άδεια άσκηση̋ 
επαγγέλματο̋) 

ΙΔΟΧ/ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

Ν. 

4430/201

6 

 (άρθρο 

74) 

Παροχή 

Υπηρεσιών που 

θα αποσκοπούν 

στη βελτίωση 

του βιοτικού 

επιπέδου και θα 

διασφαλίζουν 

την κοινωνική 

ένταξη του 

πληθυσμού 

Ρομά 

01.09.2020-

30.06.2023 
34 

46.954,0

0€ 

13 

Πτυχιούχο̋ ΑΕΙ 
Οικονομική̋ 
Κατεύθυνση̋ 

ΙΔΟΧ/ 

/ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

Ν. 

4430/201

6 

 (άρθρο 

74) 

Υποδοχή-

Ενημέρωση-

Υποστήριξη των 

εξυπηρετούμεν

ων Ρομά / 

Συνεργασία με 

Υπηρεσίε̋ και 

Δομέ̋ 

01.09.2020-

30.06.2023 
34 

51.346,8

0€ 

     Σύνολο 442 
600.070,

00€ 

 

Χρονική Διάρκεια 

Η διάρκεια παράταση̋ λειτουργία̋ του Διευρυμένου ΚΚ προβλέπεται για 34 μήνε̋, από 

01.09.2020 έω̋ 30.06.2023, με λήξη του οικονομικού αντικειμένου 31.12.2023.  

 

Επιλέξιμε̋ Δαπάνε̋ 

Το κόστο̋ λειτουργία̋ περιλαμβάνει το κόστο̋ προσωπικού που είναι κατ’ εκτίμηση, 
σύμφωνα με το τρέχον μισθοδοτικό κόστο̋ και τον συνημμένο στην Πρόσκληση οδηγό : 17.649,00€ 
χ 34 μήνε̋ = 600.070,00€ και επιπρόσθετα 20% των δαπανών προσωπικού για τι̋ λοιπέ̋ 
λειτουργικέ̋ δαπάνε̋ τη̋ δομή̋,   ήτοι  :  600.070,00€ χ 20% = 120.014,00€, και συνολικά :  
600.070,00€+ 120.014,00€ = 720.084,00€. Αναλυτικά, ετησίω̋, οι δαπάνε̋ έχουν ω̋ κάτωθι : 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Α. ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Προσωπικό Άτομα Μήνε̋ Μισθό̋ Σύνολο 

Κοινωνικό̋ Λειτουργό̋ 1 12 1.587,58€ 19.051,00€ 

Κοινωνικό̋ Λειτουργό̋ 1 12 1.381,65€ 16.580,00€ 

Ψυχολόγο̋ 1 12 1.362.93€ 16.355,00€ 

Κοινωνικό̋ Λειτουργό̋ 2 12 1.300,00€ 31.200,00€ 

Ψυχολόγο̋ 2 12 1.400,00€ 33.600,00€ 

Σύνολο Δαπανών προσωπικού 7 άτομα 116.786,00€ 
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Β. επιπλέον ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για Παράρτημα ΡΟΜΑ 

Προσωπικό Άτομα Μήνε̋ Μισθό̋ Σύνολο 

Κοινωνικό̋ Λειτουργό̋ 1 12 1.356,68€ 16.280,00€ 

Διαμεσολαβητή̋ 1 12 1.035,92€ 12.431,00€ 

Νοσηλευτή̋ 1 12 1.316,58€ 15.799,00€ 

Νοσηλευτή̋ 1 12 1.381,00€ 16.572,00€ 

Νοσηλευτή̋ 1 12 1.316,58€ 15.799,00€ 

Πτυχιούχο̋ ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

Οικονομική̋ 

Κατεύθυνση̋ 

1 12 1.510,20€ 18.122,00€ 

Σύνολο Δαπανών προσωπικού Ρομά 6 άτομα 95.003,00€ 

Σύνολο Δαπανών προσωπικού 13 άτομα 211.789,00€ 

 

 

 

 

 

 

Πακέτο Εργασία̋ 1: Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητα̋ Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή-Κ.Σ.ΟΙ-

Κ.Π.Ο.Φ.ΗΛΙ. και Παράρτημα Ρομά) 

 

Υποενότητα 1 (Υ1):  Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών  
Στόχοι/Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  
- Υποδοχή των ωφελουμένων και καταγραφή του αιτήματο̋, αξιολόγηση των αναγκών του̋.  
- Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοια̋ και κοινωνική̋ 

ένταξη̋ που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, όπω̋ το Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύη̋, τα προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκή̋ Βοήθεια̋ προ̋ του̋ 
απόρου̋, κοινωνικέ̋ δομέ̋ και υπηρεσίε̋ όπω̋ το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, τα Κέντρα 
Ημερήσια̋ Φροντίδα̋ Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευση̋- Ημερήσια̋ Φροντίδα̋ για άτομα 
με αναπηρία, τα προγράμματα τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Δια Βίου Μάθηση̋ και Νέα̋ Γενιά̋ 
κ.α. 

- Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξή του̋ στα προαναφερόμενα προγράμματα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υποστήριξη̋ κατά τη διαδικασία υποβολή̋ τη̋ αίτηση̋ για το 
πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύη̋. Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητα̋ 
φροντίζουν τόσο για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή των 
απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών. 

 
Επί μέρου̋ Ενέργειε̋/Εργασίε̋: 

Χρήση και αξιοποίηση του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματο̋ (ΕΠΣ), για την πρόσβαση σε 
προγράμματα και υπηρεσίε̋ που είναι ενεργέ̋ κατά την περίοδο προσέλευση̋ του ωφελούμενου στο 
ΚΚ, για την βέλτιστη προσέγγιση και κάλυψη του αιτήματό̋ του. 
 
Παραδοτέα Υποενότητα̋ 1:  
Μητρώο εξυπηρετούμενου πληθυσμού – ωφελουμένων, που θα περιλαμβάνει:  
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- την σύμφωνη γνώμη του̋ για την χρήση των προσωπικών του̋ στοιχείων, 

- καταγραφή των προσωπικών στοιχείων του ωφελούμενου, 

- καταγραφή του αιτήματο̋ και τη̋ ημερομηνία̋ που απευθύνθηκε στο ΚΚ, 

- καταγραφή τη̋ «εκτίμηση̋» των στελεχών του ΚΚ, για τι̋ ανάγκε̋ υποστήριξη̋ του 

ωφελούμενου, 

- καταγραφή τη̋ Δομή̋/Υπηρεσία̋ που προτάθηκε στον ωφελούμενο για την κάλυψη του 

αιτήματό̋ του, 

- καταγραφή τη̋ ενέργεια̋ υποστήριξη̋ προ̋ τον ωφελούμενο από στέλεχο̋ του ΚΚ, 

 

   Η συλλογή των δεδομένων για τι̋ παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋ προ̋ τα ωφελούμενα άτομα καθώ̋ 

και τι̋ γενικότερε̋ δραστηριότητε̋ του Κέντρου Κοινότητα̋ (ΚΚ), από την έναρξη μέχρι και τη λήξη 

τη̋ χρηματοδότηση̋ θα πραγματοποιείται από τον Δήμο Ιλίου. Προ̋ το σκοπό αυτό, αξιοποιείται το 

Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ), η πλατφόρμα Social Attica, και το πληροφοριακό σύστημα 

«ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ», μια εφαρμογή καταγραφή̋ και διαχείριση̋ των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών 

και των δημογραφικών στοιχείων των ωφελουμένων.     

  

 Οι Στόχοι, οι Επί Μέρου̋ Εργασίε̋ και τα Παραδοτέα τη̋ Υποενότητα̋ 1 αφορούν εξίσου στην 

Κεντρική Δομή του Κέντρου Κοινότητα̋ και στο Παράρτημα Ρομά. 

 

 

 

 

 

Υποενότητα 2 (Υ2): Συνεργασία με Υπηρεσίε̋ και Δομέ̋ 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  

- Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλε̋ δομέ̋ και υπηρεσίε̋ (τη̋ πολιτεία̋, τη̋ 

αυτοδιοίκηση̋ α’ και β’ βαθμού, τη̋ κοινωνία̋ των πολιτών, κ.λπ.) που παρέχονται στα 

γεωγραφικά όρια τη̋ περιοχή̋ λειτουργία̋ του «Κέντρου Κοινότητα̋», π.χ. Κοινωνικοί 

Ξενώνε̋ Αστέγων, Ξενώνε̋ Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνηση̋ και εμπορία̋ 

ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομέ̋ Ψυχική̋ Υγεία̋, Δομέ̋ για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί 

και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένου̋, Προγράμματα για Μετανάστε̋, για 

Ρομά και γενικά Προγράμματα για Ευπαθεί̋ Ομάδε̋ του Πληθυσμού. 

- Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίε̋ απασχόληση̋  (π.χ. ΟΑΕΔ) για την 

ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτιση̋, δράσει̋ απασχόληση̋, 

επιμορφωτικά σεμινάρια καθώ̋ και σε θέσει̋ εργασία̋ β) σε φορεί̋ αρμόδιου̋ για την 

εφαρμογή προγραμμάτων τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Διά Βίου Μάθηση̋ και Νέα̋ Γενιά̋. 

- Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασία̋ με στόχο την ένταξη των ανέργων. Στόχο̋ είναι η 

ανάπτυξη επαφών και τακτική̋ επικοινωνία̋ με φορεί̋ εκπροσώπηση̋ των εργοδοτών και 

των εργαζομένων (π.χ. Επιμελητήρια, ενώσει̋ και ομοσπονδίε̋ εργαζομένων, συλλόγου̋ 

επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών ομάδων, κ.λπ.). Το Κ.Κ. συνεργάζεται, κυρίω̋ με τα Γραφεία 

Απασχόληση̋ των Δήμων (όταν αυτά υφίστανται) για την ανάπτυξη των σχετικών 

συνεργειών. 

Σημειώνεται ότι ο στόχο̋ τη̋ εν λόγω ενέργεια̋ δεν είναι η υποκατάσταση τη̋ λειτουργία̋ των 

Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόληση̋ (ΟΑΕΔ), αλλά κυρίω̋ : α) η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση 

του κόσμου των επιχειρήσεων για την αναγκαιότητα αντιμετώπιση̋ τη̋ ανεργία̋ στην περιοχή / 

Δήμο και την ύπαρξη συγκεκριμένη̋ δυναμική̋ όσον αφορά την προσφορά εργατικού δυναμικού και 

ειδικοτήτων, β) η σύγκλιση του κόσμου των επιχειρήσεων με αυτή των ανέργων μέσα από τη 
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συμμετοχή σε κοινέ̋ δραστηριότητε̋ (π.χ. ημερίδε̋). 
 

Επί μέρου̋ Ενέργειε̋/Εργασίε̋: 
Συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με υπηρεσίε̋ και φορεί̋ για ενημέρωση, ανταλλαγή 

απόψεων σε ζητήματα που αφορούν το έργο του Κέντρου Κοινότητα̋, αλλά και των Υπηρεσιών που 
είναι οι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών προ̋ του̋ ωφελούμενου̋ του ΚΚ, για εξασφάλιση αμεσότητα̋ 
στη συνεργασία, πνεύματο̋ αλληλέγγυα̋ δράση̋ και εντοπισμού ευκαιριών για ανάπτυξη 
συνεργειών.  
 
Παραδοτέα Υποενότητα̋ 2:  

- Καταγραφή επικοινωνιών που χρειάστηκε να γίνουν για τη διασύνδεση του ωφελούμενου με 

τι̋ δομέ̋/υπηρεσίε̋. 

- Υλικό από ενέργειε̋ ενημέρωση̋, ευαισθητοποίηση̋ επιχειρήσεων και ανέργων (υλικό που 

αποδεικνύει την τέλεση των ανωτέρω ενεργειών π.χ. δημοσιεύσει̋ σε τύπο, αναρτήσει̋ σε 

ιστοσελίδε̋, έντυπο ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό, αφίσε̋, εκπομπέ̋ ενημερωτικού 

χαρακτήρα, διαφημιστικά σποτ κ.λπ.) 

- Τήρηση αρχείου με υλικό από συναντήσει̋, συσκέψει̋, συνεργασίε̋ των στελεχών των 

Κέντρων Κοινότητα̋ με τι̋ Υπηρεσίε̋ και τι̋ Δομέ̋ με τι̋ οποίε̋ θα αναπτυχθεί επικοινωνία 

και τήρηση συνοπτικών σημειωμάτων με το περιεχόμενο των συσκέψεων, την καταγραφή 

των βασικών σημείων τη̋ συνεργασία̋, τι̋ αποφάσει̋ και τι̋ προγραμματιζόμενε̋ ενέργειε̋. 

 

Οι Στόχοι, οι Επί Μέρου̋ Εργασίε̋ και τα Παραδοτέα τη̋ Υποενότητα̋ 2 αφορούν εξίσου στην 

Κεντρική Δομή του Κέντρου Κοινότητα̋ και στο Παράρτημα Ρομά. 

 

 

 

 

 

 

Υποενότητα 3 (Υ3): Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών βελτίωση̋ του βιοτικού επιπέδου και 
διασφάλιση̋ τη̋ κοινωνική̋ ένταξη̋ των ωφελουμένων  
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  

Ο στόχο̋ τη̋ συγκεκριμένη̋ υποενότητα̋ αφορά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη 

διασφάλιση τη̋ κοινωνική̋ ένταξη̋ των ωφελουμένων. Ενδεικτικώ̋ αναφέρονται οι κάτωθι 

υπηρεσίε̋:  

- Παροχή συμβουλευτική̋ υποστήριξη̋ για την ένταξη στην αγορά εργασία̋, υπηρεσίε̋ 

επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α. που λαμβάνουν χώρα εντό̋ του Κέντρου Κοινότητα̋ 

και δεν υποκαθιστούν δράσει̋ των ΚΠΑ ή του ΟΑΕΔ. 

- Παροχή συμβουλευτική̋ ψυχοκοινωνική̋ στήριξη̋ σε παιδιά, ενήλικε̋ και οικογένειε̋.  

- Ανάπτυξη δράσεων δημιουργική̋ απασχόληση̋ και μαθησιακή̋ στήριξη̋ παιδιών 

προσχολική̋ και σχολική̋ ηλικία̋, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευση̋ που 

υλοποιούνται (εκπαιδευτικέ̋ δραστηριότητε̋, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, 

υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντο̋ κ.α.). 

- Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέου̋, π.χ. επαγγελματικό̋ 

προσανατολισμό̋ για εφήβου̋, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικέ̋ δραστηριότητε̋, 

προγράμματα νεανική̋ συμμετοχή̋ και στήριξη̋, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού 

και άλλε̋ υπηρεσίε̋ και δομέ̋. 
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- Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπω̋: 

οργάνωση ομάδων γειτονιά̋ για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την 

ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτική̋ ιατρική̋ 

και συνθηκών υγιεινή̋ διαβίωση̋, δικτύωση με φορεί̋ τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋ (σχολεία, 

πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορεί̋ κλπ) για μεικτέ̋ πρωτοβουλίε̋ δράσεων για 

την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση τη̋ σχολική̋ διαρροή̋ κ.α. 

- Μεικτέ̋ δράσει̋ για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι 

αποκλειστικά) για μαθητέ̋ ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακέ̋ δυσκολίε̋, Ρομά και Δικαιούχου̋ 

Διεθνού̋ Προστασία̋. 

- Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει το προσωπικό του Κέντρου 

Κοινότητα̋ κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του και με βάση τι̋ οδηγίε̋ και 

κατευθύνσει̋ του, είτε θα συμβάλλει στι̋ δράσει̋ των υπολοίπων δομών αντιμετώπιση̋ τη̋ 

φτώχεια̋, υπό τι̋ οδηγίε̋ και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών. 

- Συντονισμό̋ υπηρεσιών και δράσεων που απευθύνονται σε ηλικιωμένου̋ (Πρόγραμμα 

Βοήθεια στο Σπίτι) 

 

Επί μέρου̋ Ενέργειε̋/Εργασίε̋: 

Κινητοποίηση και εμπλοκή στι̋ δράσει̋ κάθε τοπική̋ ομάδα̋ που μπορεί να συνεισφέρει 

στου̋ παραπάνω στόχου̋, έπειτα από συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητα̋ και τα στελέχη του και 

από προγραμματισμό δράσεων, για αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων και δυναμικού.  

 

Παραδοτέα Υποενότητα̋ 3:  

- Τήρηση αρχείου ενεργειών κοινωνική̋ ένταξη̋ με:  

α) τα χαρακτηριστικά ωφελουμένων,  

β) την εκτίμηση των αναγκών του ωφελούμενου που εντοπίζει το στέλεχο̋ του ΚΚ,  

γ) το πλάνο εξυπηρέτηση̋ του ωφελούμενου (περιλαμβάνει τι̋ δράσει̋ για την προώθησή του̋ 

στι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ και φορεί̋, ενέργειε̋ διασύνδεση̋ του ωφελούμενου, συνεδρίε̋ 

ψυχοκοινωνική̋ στήριξη̋, σύνταξη εκπαιδευτικού χάρτη παιδιού με τι̋ δυνατότητε̋, τι̋ 

ιδιαιτερότητε̋, τι̋ ενδεδειγμένε̋ ανάγκε̋,  ιατρική συνδρομή κ.λπ.),  

δ)τα αποτελέσματα τη̋ δράση̋ του ΚΚ (π.χ. Ωφελούμενοι που βρήκαν εργασία, μαθητέ̋ που 

συνεχίζουν την εκπαίδευση, αξιολόγηση κατάσταση̋ ωφελουμένων που είναι σε πρόγραμμα 

συνεδριών ψυχοκοινωνική̋ στήριξη̋, αριθμό̋ εμβολιασμών, τεστ ΠΑΠ κ.λπ.), 

- Αρχείο με εκδηλώσει̋ ενημέρωση̋/ευαισθητοποίηση̋ για κοινωνική ένταξη ομάδων 

ωφελουμένων (εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία κ.λπ.) και στοιχείων που αποδεικνύουν την 

τέλεσή του̋ (π.χ. δημοσιεύσει̋  σε τύπο, αναρτήσει̋ σε ιστοσελίδε̋, έντυπο ενημερωτικό και 

φωτογραφικό υλικό, αφίσε̋, εκπομπέ̋ ενημερωτικού χαρακτήρα, διαφημιστικά σποτ, εκθέσει̋ 

καταγραφή̋ περιεχομένου εκδηλώσεων, περιγραφή̋ των επιμέρου̋ ενοτήτων, αναφορά στα 

εμπλεκόμενα πρόσωπα, καταγραφή αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων και τυχόν αναγκαίων 

μελλοντικών ενεργειών που αναδείχθηκαν κατά την ολοκλήρωση τη̋ εκδήλωση̋,  κ.λπ.). 

 

Οι Στόχοι, οι Επί Μέρου̋ Εργασίε̋ και τα Παραδοτέα τη̋ Υποενότητα̋ 3 αφορούν εξίσου στην 

Κεντρική Δομή του Κέντρου Κοινότητα̋ και στο Παράρτημα Ρομά. 

 

 

Υποενότητα 4 (Υ4): Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου και την κοινωνική ένταξη του πληθυσμού Ρομά (Παράρτημα Ρομά) 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  

Ο στόχο̋ του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασία̋ αφορά στι̋ υπηρεσίε̋ του Παραρτήματο̋ 
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Ρομά για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη διασφάλιση τη̋ κοινωνική̋ ένταξη̋ τη̋ 

συγκεκριμένη̋ ομάδα̋ πληθυσμού. Ενδεικτικώ̋ αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίε̋:  

- Εξατομικευμένη ενημέρωση για θέματα δημόσια̋ υγεία̋ (δράσει̋ αγωγή̋ υγεία̋) και 

πρόσβαση̋ σε δημόσιε̋ υπηρεσίε̋. 

- Προάσπιση και προαγωγή τη̋ υγεία̋ με την ανάπτυξη περαιτέρω δράσεων που κρίνονται 

κάθε φορά απαραίτητε̋. 

- Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και άρση των στερεοτύπων και των 

προκαταλήψεων. 

 

Επί μέρου̋ Ενέργειε̋/Εργασίε̋: 

Οι παραπάνω δράσει̋ υλοποιούνται βάσει εξατομικευμένη̋, μακροπρόθεσμη̋ και ευέλικτη̋ 

προσέγγιση̋, η οποία συνίσταται στην διερεύνηση και αποτύπωση των αναγκών του ατόμου από το 

εξειδικευμένο προσωπικό του Παραρτήματο̋ για την εκπόνηση εξατομικευμένου σχεδίου δράση̋.  

 

Παραδοτέα Υποενότητα̋ 4:  

- Τήρηση αρχείου ενεργειών για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου με:  

α) τα χαρακτηριστικά ωφελουμένων,  

β) την εκτίμηση των αναγκών του ωφελούμενου που εντοπίζει το στέλεχο̋ του Παραρτήματο̋,  

γ) το πλάνο εξυπηρέτηση̋ του ωφελούμενου (περιλαμβάνει τι̋ δράσει̋ για την προώθησή του̋ 

στι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ και φορεί̋, ενέργειε̋ διασύνδεση̋ του ωφελούμενου, κ.λπ)  

δ)τα αποτελέσματα τη̋ δράση̋ του Παραρτήματο̋ (π.χ. αριθμό̋ εμβολιασμών, τεστ ΠΑΠ κ.λπ.), 

- Αρχείο με εκδηλώσει̋ ενημέρωση̋/ευαισθητοποίηση̋ για κοινωνική ένταξη ομάδων 

ωφελουμένων (εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία κ.λπ.) και στοιχείων που αποδεικνύουν την 

τέλεσή του̋ (π.χ. δημοσιεύσει̋  σε τύπο, αναρτήσει̋ σε ιστοσελίδε̋, έντυπο ενημερωτικό και 

φωτογραφικό υλικό, αφίσε̋, εκπομπέ̋ ενημερωτικού χαρακτήρα, διαφημιστικά σποτ, εκθέσει̋ 

καταγραφή̋ περιεχομένου εκδηλώσεων, περιγραφή̋ των επιμέρου̋ ενοτήτων, αναφορά στα 

εμπλεκόμενα πρόσωπα, καταγραφή αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων και τυχόν αναγκαίων 

μελλοντικών ενεργειών που αναδείχθηκαν κατά την ολοκλήρωση τη̋ εκδήλωση̋,  κ.λπ.). 

 

Το σύνολο του προσωπικού τη̋ δομή̋ είναι επιφορτισμένο με τι̋ αρμοδιότητε̋ που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των Παραδοτέων του ΠΕ.  
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Πίνακα̋ Παραδοτέων Πακέτου Εργασία̋, προγραμματισμού υλοποίηση̋, ανάλυση̋ σε 
άμεσε̋ και λοιπέ̋ δαπάνε̋ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΠΑΚΕΤΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΗΜΕΡ/ΝΙ

Α 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣ

ΗΣ/ΔΙΕΥΡ

ΥΝΣΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙ

Α ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ/Μ

ΗΝΕΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙ

ΜΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Διευρυμένο 

Κέντρο 

Κοινότητα̋ 

Δήμου Ιλίου 

(Κεντρική 

Δομή-Κ.Σ.ΟΙ.-

Κ.Π.Ο.Φ.ΗΛΙ. 

και  

Παράρτημα 

Ρομά) 

Παραδοτέα 

Υποενοτήτων 

Υ1, Υ2, Υ3, Υ4 

όπω̋ 

καταγράφονται 

στην αναλυτική 

περιγραφή που 

προηγήθηκε 01.09.2020 30.06.2023 

13 

στελέχη x 

34 μήνε̋ 

600.070,00

€ 

600.070,00

€ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

20%  επί 

των 

άμεσων 

επιλέξιμω

ν 

δαπανών 

120.014,00

€ 

120.014,00

€ 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ   
720.084,00

€ 

 

Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των Πακέτων Εργασία̋ του Έργου αποτυπώνεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.  

 

 

Δείκτε̋ Εκροών – Αποτελέσματο̋ 

Το έργο εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών 

παρακολούθηση̋ που ορίζονται στην πρόσκληση ω̋ εξή̋ : 

 

α/α  
Κωδικό

̋ 
Ονομασία 

Τιμή Στόχο̋ 

Σύνολο Άνδρε̋ Γυναίκε̋ 

1.  C022 

Αριθμό̋ έργων που αφορούν δημόσιε̋ 

διοικήσει̋ ή δημόσιε̋ υπηρεσίε̋ σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

1 __ __ 
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2.  C015 

Μετανάστε̋ συμμετέχοντε̋ αλλοδαπή̋ 

προέλευση̋, μειονότητε̋ 

(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων όπω̋ οι Ρομά) 

2.500,00 1.000,00 1.500,00 

3.  05502 Αριθμό̋ υποστηριζόμενων δομών 1 __ __ 

4.  05503 
Αριθμό̋ επωφελούμενων των 

υποστηριζόμενων δομών 
4.000,00 __ __ 

5.  05504 
Αριθμό̋ δομών που προσφέρουν 

βελτιωμένε̋/διευρυμένε̋ υπηρεσίε̋ 
2 __ __ 

 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -  ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Ο συνολικό̋ Προϋπολογισμό̋ του υποέργου ανέρχεται στο ποσό 720.084,00€ και θα 

χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ»2014-2020, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ. Η διάρκεια του 

Οικονομικού Αντικειμένου είναι από την ημερομηνία έναρξη̋ παράταση̋ και διεύρυνση̋ τη̋ δομή̋ 

01.09.2020 έω̋ 31.12.2023. 

Το συνολικό κόστο̋ λειτουργία̋ τη̋ δομή̋ προσδιορίζεται από: 

- το σύνολο των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (πλήρου̋ απασχόληση̋), για το 

οποίο ελέγχεται το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 14 τη̋ ΚΥΑ με α.π.81986ἜΥΘΥ712/31.07.2015. 

- ένα κατ’ αποκοπή ποσοστό 20% επί τη̋ άμεση̋ επιλέξιμη̋ δαπάνη̋ προσωπικού, για την 

κάλυψη όλων των υπολοίπων δαπανών που απαιτούνται για την υλοποίηση τη̋ πράξη̋ 

(προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπέ̋ λειτουργικέ̋ δαπάνε̋, κ.λπ.). Για κάθε 

ποσό επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού που δηλώνει ο δικαιούχο̋, αυτόματα 

υπολογίζεται το αντίστοιχο ποσοστό 20%. Οι δαπάνε̋ αυτέ̋ δεν είναι ελέγξιμε̋ και δεν 

απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών. Ελέγχεται μόνο το φυσικό αντικείμενο με βάση τα 

παραδοτέα που αναφέρονται παραπάνω και ανάλογα με τι̋ ενέργειε̋ που υλοποιούνται. Εν 

τούτοι̋, ο δικαιούχο̋ υποχρεούται να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την 

εκτέλεση τη̋ πράξη̋ ειδικότερα, όσον αφορά τι̋ συμβάσει̋ και αναθέσει̋ έργων και 

προμηθειών.  

Ο αναλυτικό̋ προϋπολογισμό̋ ανά ειδικότητα εργαζόμενου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β- ΠΙΝΑΚΕΣ Β, Β1, Β2, Β3, Β4. 
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Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Την υλοποίηση του Έργου «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητα̋ Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και 

Παράρτημα Ρομά)» αναλαμβάνει η Διεύθυνση Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋ Δήμου Ιλίου. 

Για την εκτέλεση και υλοποίηση του Έργου έχει ήδη συσταθεί, με την υπ’ αριθ. 491/07.09.2016 

Απόφαση Δημάρχου Ιλίου, Ομάδα Διοίκηση̋ και Παρακολούθηση̋ του Έργου. Τα στελέχη τη̋ 

Ομάδα̋ Διοίκηση̋ και Παρακολούθηση̋ του έργου, που επιλέχθηκαν με βάση την επιστημονική και 

επαγγελματική του̋ ειδικότητα, καθώ̋ και το αντικείμενο και η αρμοδιότητα που διαθέτουν και 

εκτελούν (η οποία σχετίζεται με το φυσικό αντικείμενο του έργου), αναλύεται στον ακόλουθο 

Πίνακα: 

 

Στέλεχο̋ Ειδικότητα 
Υπηρεσιακή 

Μονάδα 

Σχέση 
Εργασία̋ 

Ρόλο̋/ Αρμοδιότητα 

Υποέργο 
στο 

οποίο 
συμμετέ

χει 

Χατζηχριστοδούλ

ου Δέσποινα 
ΠΕ Ψυχολόγων 

Δ/νση 

Κοινωνική̋ 

Προστασία̋ 

και Υγεία̋  

Μόνιμη 

Υπάλληλο̋ 

Υπεύθυνη Πράξη̋ / 

Παρακολούθηση 

υλοποίηση̋ και 

ολοκλήρωση̋ πράξη̋ 

1 

Λιατήρη Μαρία ΠΕ Διοικητικού 

Δ/νση 

Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

Μόνιμη 

Υπάλληλο̋ 

Διαδικασίε̋ 

στελέχωση̋ και 

επιλογή̋ προσωπικού 

1 

Λαμπροπούλου 

Ευφροσύνη 

ΠΕ Διοικητικού 

Οικονομικού 

Δ/νση 

Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Υπάλληλο̋ 

με σχέση 

εργασία̋ 

ιδιωτικού 

δικαίου 

ορισμένου 

χρόνου 

Πληρωμέ̋ 

συγχρηματοδοτούμεν

ων έργων-δαπανών 

1 

Μαγγίνα Μαρία 

ΤΕ 

Τεχνολόγων 

Πολιτικών 

Μηχανικών 

Δ/νση 

Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

Μόνιμη 

Υπάλληλο̋ 

Διαμόρφωση-

προσαρμογή κτιριακή̋ 

υποδομή̋ και 

εξοπλισμού για τη 

λειτουργία του ΚΚ 

1 

Κωστάκη̋ 

Ανδρέα̋ 

ΠΕ 

Τοπογράφων 

Μηχανικών 

Αυτοτελέ̋ 

Τμήμα 

Τεχνολογία̋, 

Πληροφορία̋ 

& 

Επικοινωνιών 

Μόνιμο̋ 

Υπάλληλο̋ 

Ηλεκτρονικό̋ 

εξοπλισμό̋ για τη 

λειτουργία του ΚΚ 

1 
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η οργανωτική δομή και οι εμπλεκόμενε̋ στο Έργο, 

Υπηρεσίε̋ του Δήμου Ιλίου: 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
για υλοποίηση με Ίδια Μέσα 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τμήμα/ Μονάδα 
Θεσμικό 
Πλαίσιο1 

ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΠΟΦ. 

ΟΡΙΣΜΟΥ 

Απόφαση Υλοποίηση̋ 

Υποέργου 
Δημοτικό Συμβούλιο 

 

ΦΕΚ 

1276/Β/2013 

& 

526/Β/2014 

Οργανισμό̋ 

Εσωτερική̋ 

Υπηρεσία̋ 

(ΟΕΥ) Δήμου 

Ιλίου 

Χαραλαμπόπουλο̋ 

Ιωάννη̋ 

172/2019 

Απόφαση 

Δημοτικού 

Συμβουλίου 

Ιλίου 

Υπεύθυνη πράξη̋ 

Δ/νση Κοινωνική̋ 

Προστασία̋ και 

Υγεία̋  

Χατζηχριστοδού

λου Δέσποινα 

491/07.09.2

016 

Απόφαση 

Δημάρχου 

Ιλίου 

 

204/2017 

Απόφαση 

Δημοτικού 

Συμβουλίου 

για τον 

ορισμό του 

Μηχανισμού 

Πιστοποίησ

η̋ 

Εκτέλεση̋ 

τη̋ Πράξη̋ 

Παρακολούθηση 

υλοποίηση̋ και 

ολοκλήρωση̋ πράξη̋ 

Δ/νση Κοινωνική̋ 

Προστασία̋ και 

Υγεία̋  

 

Μηχανισμό̋ 

Πιστοποίηση̋ 

Εκτέλεση̋ τη̋ Πράξη̋ 

Χατζηχριστοδού

λου Δέσποινα 

Διαδικασίε̋ στελέχωση̋ 

και επιλογή̋ 

προσωπικού 

Δ/νση Διοικητικών 

Υπηρεσιών 
Λιατήρη Μαρία 

Πληρωμέ̋ 

συγχρηματοδοτούμενω

ν έργων-δαπανών 

Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Λαμπροπούλου 

Ευφροσύνη 

Διαμόρφωση-

προσαρμογή κτιριακή̋ 

υποδομή̋ και 

εξοπλισμού για τη 

λειτουργία του ΚΚ 

Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
Μαγγίνα Μαρία 

Ηλεκτρονικό̋ 

εξοπλισμό̋ για τη 

λειτουργία του ΚΚ 

Αυτοτελέ̋ Τμήμα 

Τεχνολογία̋, 

Πληροφορία̋ & 

Επικοινωνιών 

Κωστάκη̋ 

Ανδρέα̋ 

 

Οι διαδικασίε̋ που εφαρμόζει ο Δήμο̋ Ιλίου για τη διοίκηση και διαχείριση του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου του υποέργου ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τι̋ 

εγκεκριμένε̋ διαδικασίε̋ ω̋ εξή̋ : 

- Νόμο̋ 3852/2010-Πρόγραμμα Καλλικράτη̋. 

- ΦΕΚ 1276/Β/2013 και 526/Β/2014 Οργανισμό̋ Εσωτερική̋ Υπηρεσία̋ (ΟΕΥ) Δήμου 

Ιλίου. 

- Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τι̋ προσλήψει̋ προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ από του̋ 

ΟΤΑ και τα Νομικά του̋ πρόσωπα για συγχρηματοδοτούμενε̋ από το ΕΣΠΑ δράσει̋, με 

όρου̋ ΑΣΕΠ. 

- Την υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση 

Συστήματο̋ Διαχείριση̋ «Εθνικοί κανόνε̋ επιλεξιμότητα̋ δαπανών για τα προγράμματα 

                     
1
 Αναφέρεται, ανάλογα με το είδο̋ του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα 

οργανωτική δομή/αρμοδιότητα  (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικό̋ κανονισμό̋ λειτουργία̋ κλπ) 
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του ΕΣΠΑ 2014-2020 –Έλεγχοι νομιμότητα̋ δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχέ̋ Διαχείριση̋ και 

Ενδιάμεσου̋ Φορεί̋ –Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγηση̋ 

πράξεων». 

- Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ Β΄854/30-3-2016) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση «Καθορισμό̋ ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργία̋ των Κέντρων 

Κοινότητα̋»  

- Εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών 2014-2020 Δήμου Ιλίου. 

 

Η παρακολούθηση τη̋ πορεία̋ υλοποίηση̋ του υποέργου καθώ̋ και η ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή – πιστοποίηση των παραδοτέων του, θα διεξαχθεί από τον Μηχανισμό 

Πιστοποίηση̋ Εκτέλεση̋ τη̋ Πράξη̋.  

 

Ο Μηχανισμό̋ Πιστοποίηση̋ Εκτέλεση̋ τη̋ Πράξη̋  
Ορίζεται από τον Δικαιούχο με απόφαση που λαμβάνεται από ΔΣ του Δήμου. Ο Μηχανισμό̋ έχει 

τι̋ ακόλουθε̋ αρμοδιότητε̋: 

· Παρακολουθεί και ελέγχει τα παραδοτέα τη̋ Πράξη̋. Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται 

από τον Μηχανισμό Πιστοποίηση̋ Εκτέλεση̋ τη̋ Πράξη̋, ο οποίο̋ εξετάζει και 

διαβιβάζει εγγράφω̋ τι̋ παρατηρήσει̋ εντό̋ δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 

λήψη̋ του̋. Ο Υπεύθυνο̋ Έργου και οι απασχολούμενοι για την υλοποίηση του 

υποέργου οφείλουν να συμμορφωθούν με τι̋ παρατηρήσει̋ του Μηχανισμού εντό̋ 

πέντε (5) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλουν τα 

παραδοτέα καταλλήλω̋ διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία τη̋ 

επανυποβολή̋ μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορέ̋. 

· Παρακολουθεί την εξέλιξη του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

· Έχει την ευθύνη για την διασφάλιση τη̋ ποιότητα̋ του έργου (παραγόμενα παραδοτέα, 

έγγραφα, κ.α.) 

 

Οι διαδικασίε̋ ανάθεση̋ προμηθειών και υπηρεσιών και τα όρια για τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων, θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα, με όσα 

ορίζονται στην υπ’ αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β’/23-3-1993) Υπουργική Απόφαση «Ενιαίο̋ 

Κανονισμό̋ Προμηθειών Οργανισμών Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ (ΕΚΠΟΤΑ)» και το Π.Δ. 28/1980, 

περί εκτελέσεω̋ έργων και προμηθειών στου̋ ΟΤΑ. 

 

Υπεύθυνη του έργου  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 491/07.09.2016 Απόφαση Δημάρχου 

Ιλίου, όπω̋ τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 267/31.05.2017 Απόφαση Δημάρχου, ορίσθηκε η κ. 

Χατζηχριστοδούλου Δέσποινα, μόνιμη υπάλληλο̋ τη̋ Δ/νση̋ Κοινωνική̋ Προστασία̋ και 

Υγεία̋ του Δήμου.  

Σύντομο Βιογραφικό  

Επαγγελματική Εμπειρία 

Τακτική υπάλληλο̋ Δήμου Αμαρουσίου από 01.04.2004, κλάδου ΠΕ Διοικητικού στι̋ 

υπηρεσίε̋:  

- Γραφείο Διαχείριση̋ Ποιότητα̋ 

- Διεύθυνση Οικονομική̋ Διαχείριση̋, Τμήμα Εσόδων  

- Διεύθυνση Οικονομική̋ Διαχείριση̋, Τμήμα Ταμειακή̋ Υπηρεσία̋  

Τακτική υπάλληλο̋ Δήμου Ιλίου από 24.10.2014, κλάδου ΠΕ Διοικητικού στην Διεύθυνση 

Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋, Τμήμα Ψυχοκοινωνική̋ Υποστήριξη̋ και Παροχών. 

Μετάταξη στον κλάδο ΠΕ Ψυχολόγων από 19.05.2015 

Εκπαιδευτική Κατάρτιση 

- Απόφοιτο̋ Τμήματο̋ Φιλοσοφία̋-Παιδαγωγική̋-Ψυχολογία̋ (Φ.Π.Ψ.) τη̋ Φιλοσοφική̋ 

Σχολή̋ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
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- Απόφοιτο̋ Τμήματο̋ Φιλοσοφία̋-Παιδαγωγική̋-Ψυχολογία̋ (Φ.Π.Ψ.)-Πρόγραμμα 

Ψυχολογία̋ τη̋ Φιλοσοφική̋ Σχολή̋ του Εθνικού-Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  

- Απόφοιτο̋ τη̋ Ψυχοθεραπευτική̋ Εκπαίδευση̋ Κοινωνικοθεραπεία̋-Ψυχοδράματο̋ του 

Ινστιτούτου Κοινωνικοθεραπεία̋-Ψυχοδράματο̋ του Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου 

Αθηνών 

Ξένε̋ Γλώσσε̋ 

- Άριστη γνώση αγγλικών (Πτυχίο Proficiency Cambridge) 

- Άριστη γνώση γαλλικών (Πτυχίο DALF) 

Tο απασχολούμενο στο έργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο), οι 

ειδικότητε̋, τα καθήκοντα, το καθεστώ̋ πρόσληψη̋, ο χρόνο̋ απασχόληση̋ και το αντίστοιχο 

κόστο̋ του αποτυπώνονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β, Β1, Β2, Β3 και είναι αυτό που 

έχει αποτυπωθεί και στο ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. 

Δεν περιλαμβάνονται στι̋ άμεσε̋ επιλέξιμε̋ δαπάνε̋ προσωπικού η μισθοδοσία (μέρο̋ ή 

ολόκληρη) του τακτικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου.» 

 

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Την παράταση λειτουργία̋ τη̋ Δομή̋ «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητα̋ Δήμου Ιλίου -

Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά» μέχρι το μέγιστο οριζόμενο καταληκτικό διάστημα 

(30.06.2023).  

2. Τη διεύρυνση τη̋ Δομή̋ «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητα̋ Δήμου Ιλίου-Κεντρική Δομή & 

Παράρτημα Ρομά» με την πρόσληψη 4 ατόμων (2 Κοινωνικού̋ Επιστήμονε̋ και 2 

Ψυχολόγου̋) για τι̋ ανάγκε̋ του Κέντρου Στήριξη̋ Οικογένεια̋ ((ΚΣΟΙ) και του Κέντρου 

Παρακολούθηση̋ του Ο.Φ.ΗΛΙ. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμια̋ Φροντίδα̋ για 

του̋ Ηλικιωμένου̋), και το σχέδιο απόφαση̋ υλοποίηση̋ με ίδια μέσα όπω̋ αναλυτικά 

ανωτέρω αναφέρεται. 

3.  Εξουσιοδοτεί τον κο Νίκο Ζενέτο, ω̋ νόμιμο εκπρόσωπο, για την υπογραφή οποιουδήποτε 

εγγράφου απαιτείται για τι̋ ανάγκε̋ υποβολή̋ του αιτήματο̋ παράταση̋ λειτουργία̋ και 

διεύρυνση̋ τη̋ Δομή̋. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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