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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 33985/30-06-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 208/2011                                                          ΘΕΜΑ
Συμμετοχή του Δήμου μας στην πρόσκληση υπ’ αριθμ.
37/2011 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
ανθρώπινου δυναμικού»

Σήμερα στις 23 Ιουνίου 2011 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. 31284/17-06-2011 επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους την  17-06-2011

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 ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ,
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,
ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δ.Σ. & ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Κόχυλα Κ. & Γρετσίστα Ε. απεχώρησαν πριν τη συζήτηση του 1ου

θέματος της ημερήσιας διατάξεως.
Ο Αντιδήμαρχος κος Λιόσης Γ. απεχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερησίας
διατάξεως και προσήλθε στο 2ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και 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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη συμμετοχή του Δήμου
μας στην πρόσκληση υπ’ αριθμ. 37/2011 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
ανθρώπινου δυναμικού».

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 31902/21-06-2011 έγγραφο της
Διοικητικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του ΕΣΠΑ/ ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού/
Πρόσκληση 37, ‘’ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ’’ γίνονται δεκτές προτάσεις με αντικείμενο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στους
Φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:
§ Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ιδίως,
§ Σωματεία
§ Ιδρύματα
§ Εταιρίες Αστικού Δικαίου
§ Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τους
§ Επαγγελματικές Ενώσεις.

Η ανωτέρω πρόσκληση, έχει αντικείμενο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στους Δικαιούχους,
μέσω της πρόσληψης ατόμων, για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε
συνεργασία με συμπράττοντες φορείς.
Η πράξη υλοποιείται με την μορφή επιχορήγησης προς τους Δικαιούχους,  η οποία καλύπτει τον
εγκριθέντα προϋπολογισμό (μισθολογικό κόστος και λοιπές δαπάνες).
Η πράξη δεν μπορεί να αφορά σε κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των συμπραττόντων
φορέων, στο πεδίο που θα υλοποιηθεί η πράξη.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου)των μισθωτών, στο σύνολό τους θα
καλυφθούν από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που θα καταρτισθεί με απόφαση της
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010) και του
Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α’ 258).

Για τη χρηματοδότηση των Δικαιούχων απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή έγγραφου Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ Δικαιούχου και συμπράττοντος φορέα, στο οποίο θα αποτυπώνεται η
συμφωνία για εκτέλεση της πράξης, το περιεχόμενο της πράξης , το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και
οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας.

Ως συμπράττοντες φορείς ορίζονται οι φορείς με τους οποίους οι Δικαιούχοι συνάπτουν έγγραφο
Μνημόνιο συνεργασίας.

Συμπράττοντες φορείς δύνανται να είναι:
§ ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
§ κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως

δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως
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περιγράφεται στο καταστατικό τους ή άλλο διοικητικό έγγραφο.

Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και μπορούν ενδεικτικά
να περιλαμβάνουν:
§ έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας όπως π.χ. διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων

και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού
φυσικού κάλους, καθαριότητα παραλίων περιοχών, καθαρισμούς και μικρές
αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων κλπ

§ υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κλπ
§ κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιμοποιημένου

ρουχισμού,
§ δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές και παιδιά, οδική

ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών,
§ δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.α

Οι ωφελούμενοι/ες της πράξης θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
§ Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή
§ Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και

έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που
αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009), θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ,
αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση.

§ Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή
μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση των
υποψήφιων ωφελουμένων, αποδεικνύονται με νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά και δίνουν
προτεραιότητα:
§ σε μακροχρόνια ανέργους
§ σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους που δε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας
§ σε ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25,00€
€.
Η καταβαλλόμενη αμοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης
τους, που θα απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού», ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως άλλως και όχι πλέον των 625 ευρώ μηνιαίως.
Εκτός των αναφερομένων καταβαλλόμενων ποσών της ανωτέρω παραγράφου, οι δικαιούχοι
φορείς, ουδέν άλλο υποχρεούνται να καταβάλλουν στα απασχολούντα πρόσωπα.

Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος μας προτίθεται να συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
(ΙΝΕ ΓΣΕΕ), το οποίο θα υποβάλλει σχετική αίτηση ως δικαιούχος στην πρόσκληση, η προθεσμία
υποβολής της οποίας είναι η 01/07/2011, με συμπράττοντα φορέα το Δήμο μας, για την
απασχόληση 240 ατόμων σε προγράμματα  κοινωφελούς χαρακτήρα, χρονικής διάρκειας 5 μηνών.

Σημειώνεται ότι η επιλογή των ωφελουμένων από το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τον
δικαιούχο (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), μετά από προκήρυξη στην οποία θα περιγράφονται συγκεκριμένα κριτήρια
καθώς και η μοριοδότηση αυτών. Στην συνέχεια εντός μηνός από την καταληκτική ημερομηνία
της προκήρυξης, ο δικαιούχος θα προβεί σε αξιολόγηση των αιτήσεων και σύνταξη πίνακα
κατάταξης και θα προσκαλέσει τους επιτυχόντες για ανάληψη υπηρεσίας.

Αφού λάβετε υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και την με αριθμό 37/2011 Ανοικτή Πρόσκληση (Αρ.
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Πρωτ. 1.7634/οικ.6.1395/01-06-2011) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», παρακαλούμε:

1. να αποφασίσετε τη συμμετοχή του Δήμου μας στην παραπάνω προκήρυξη ως συμπράττοντα
φορέα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, για την υλοποίηση προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα, με την απασχόληση 240 ωφελούμενων για χρονική διάρκεια 5 μηνών
και

2. να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού μνημονίου συνεργασίας με το
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου μας στην παραπάνω προκήρυξη ως συμπράττοντα φορέα,

σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, για την υλοποίηση προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα, με την απασχόληση 240 ωφελούμενων για χρονική διάρκεια 5 μηνών.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κο Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή του σχετικού μνημονίου
συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Ζορμπά Κ., Σταματόπουλος Γ., Παπαδογιαννάκη Α., Τριανταφύλλου Ν. & Βλάχου
Γ. έδωσαν αρνητική ψήφο.

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


