ΑΔΑ: Β4Ω8ΩΕΒ-81Φ
Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18818/24-04-2012
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9ης Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου
Αριθ. Απόφασης 112/2012
ΘΕΜΑ
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην
υλοποίηση Σχεδίου Δράσης με σκοπό τη δημιουργία
Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας
στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού», Θέματικός Άξονας 4:
«Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου
δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»
Σήμερα στις 19 Απριλίου 2012 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. 17558/11-04-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 11-04-2012
Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,
ΖΟΡΜΠΑ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ,
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΚΑΚΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ,
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
Δ.Σ.,
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
Δ.Σ,
ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ.Σ.,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ., ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Δ.Σ., ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ. & ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ.
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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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην Λήψη απόφασης για
τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην υλοποίηση Σχεδίου Δράσης με σκοπό τη δημιουργία
Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού», Θέματικός Άξονας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση
του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»
Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 17356/10-04-2012 έγγραφο της
ΚοινωνικήςΥπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο πρόσφατης έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ) που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2012 με τίτλο: Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών
Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2010 – Κίνδυνος Φτώχειας, το ποσοστό του πληθυσμού που
βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο 27,7% του πληθυσμού της
χώρας. Ενώ ο κίνδυνος της φτώχειας στην Ευρώπη των 27 κρατών μελών εκτιμάται σε 16,4%.
Συνυπολογίζοντας το χρόνο της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, γίνεται εύκολα κατανοητό, ότι η παρούσα
οικονομική κρίση η οποία πλήττει την Ελλάδα και την έχει οδηγήσει σε παρατεταμένη ύφεση,
οδηγεί στα όρια της φτώχειας ακόμη και μέχρι πρότινος υγιείς οικονομικά ομάδες πληθυσμού,
δεδομένου ότι καθημερινά καταγράφονται εκατοντάδες άνεργοι.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες η στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’ θέτει ως στόχο τη μείωση κατά 20
εκατομμύρια (σε ευρωπαϊκό επίπεδο) του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας
μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ στο ίδιο πλαίσιο το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων θέτει
δυο (2) εθνικές προτεραιότητες και αντίστοιχους στόχους με ορίζοντα το 2020:
·

Στόχος για τη φτώχεια:

Η μείωση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή/και υφίστανται υλικές
στερήσεις ή/και διαβιούν σε νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενα μέλη κατά 450.000 έως το 2020, δηλ.
μείωση του συνολικού ποσοστού από 28% το 2008 σε 24% το 2020.
·

Δημιουργία του δικτύου ασφάλειας:

Δημιουργία δικτύου κοινωνικής ασφάλειας κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο θα
διασφαλίζει την πρόσβαση για όλους σε βασικές υπηρεσίες, όπως ιατρική περίθαλψη, στέγαση και
εκπαίδευση.
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού απαιτείται
η οργανική διασύνδεση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας με τις πολιτικές ανάπτυξης και
απασχόλησης μέσω της ευρύτερης δραστηριοποίησης όλων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
Προς την κατεύθυνση αυτή, σχεδιάζεται η δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου άμεσης κοινωνικής
παρέμβασης για την εφαρμογή ενός συνόλου ενεργειών σε πανελλαδικό επίπεδο. Η έννοια του
δικτύου αναφέρεται και συγχρόνως προϋποθέτει την απαραίτητη δικτύωση, λειτουργία,
συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη Κοινωνικών Εταιρικών Σχημάτων τα οποία θα λειτουργήσουν
ως Κοινωνικές Δομές άμεσης αντιμετώπισης του φαινομένου της φτώχειας διασφαλίζοντας την
ορθή στοχοθέτηση και τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των πόρων,
καθώς και την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των δημόσιων, ιδιωτικών φορέων και των πολιτών στη
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διάγνωση των αναγκών και στο σχεδιασμό των απαραίτητων παρεμβάσεων.
Σκοπός του εν λόγω δικτύου είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
μέσα από μια οριζόντια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης και
ενδυνάμωσης ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και ατόμων ευρισκόμενων σε
κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενων από φτώχεια.
Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, πρόσκληση (Αρ.πρωτ. 206136/οικ.6.1473/14-3-2012 Κωδ.Προσκ. 49), για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ», ο οποίος
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ), έχοντας ως καταληκτική
η
ημερομηνία συμμετοχών την 20 Απριλίου 2012.
Α. Aντικείμενο / Στοιχεία της πράξης:
Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση σχεδίου Δράσης, που αφορά στη δημιουργία
«Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» από Μη Κερδοσκοπικούς
Οργανισμούς (Δικαιούχος Φορέας) με Διαχειριστική Επάρκεια και πολυετή εμπειρία σε
αντίστοιχα προγράμματα. Ειδικότερα η πράξη υλοποιείται από Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα στο
οποίο ο Δικαιούχος Φορέας, ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, έχει την αποκλειστική ευθύνη
υλοποίησης, ενώ ο Δήμος είναι ο Συμπράττων Φορέας με δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο
Σχέδιο.
Ο Δήμος ως συμπράττων φορέας πρέπει να έχει χαρτογραφήσει με συστηματικότητα τις ανάγκες
στο χώρο των υπηρεσιών άμεσης κοινωνικής παρέμβασης και επιπρόσθετα έχει την αρμοδιότητα
παρέμβασης στο συγκεκριμένο πεδίο που θα υλοποιηθεί η Πράξη.
Για τη χρηματοδότηση του Δικαιούχου απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ του Δικαιούχου, του/των συμπράττοντος/ων φορέα/ων και των τυχόν επί
μέρους Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που θα συνεισφέρουν στην υλοποίηση της
πράξης, υπογεγραμμένου από όλους τους συμμετέχοντες στο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα, 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.
Επίσης, ο/οι Δήμος/οι πρέπει να κινητοποιήσει/ουν τους Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
που δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά όριά του/ους και καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις
συμμετοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η συλλογική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και όλους τους εν δυνάμει συμπράττοντες
φορείς.
Το Σχέδιο Δράσης του κάθε Εταιρικού Κοινωνικού Σχήματος μπορεί να περιλαμβάνει από μία
έως και τις οκτώ Κοινωνικές Δομές που αναφέρονται παρακάτω, αρκεί να τις τεκμηριώνει ως
αναγκαίες για την περιοχή υλοποίησης του Σχεδίου. Ο Δικαιούχος και κάθε επί μέρους
Φορέας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα του Εταιρικού Κοινωνικού Σχήματος μπορεί να
αναλάβει τη λειτουργία μίας ή περισσοτέρων Κοινωνικών Δομών.
Η πράξη θα υλοποιηθεί με τη μορφή επιχορήγησης προς το Δικαιούχο, η οποία θα καλύπτει τον
εγκριθέντα προϋπολογισμό (μισθολογικό κόστος και λειτουργικές δαπάνες δομών).
Δεν μπορεί να αφορά σε κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των φορέων που θα συμμετάσχουν
στην υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης.
Ως ανώτατο όριο προϋπολογισμού για κάθε Σχέδιο Δράσης που αφορά στη δημιουργία νέων ή/και
στη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της
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Φτώχειας» ορίζεται το ποσό των 1.360.000 €.
Το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση για δύο έτη:
1) Κάθε νέας θέσης εργασίας (σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που προβλέπονται για
κάθε Κοινωνική Δομή στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης) που θα δημιουργηθεί στο
πλαίσιο υλοποίησης κάθε Σχεδίου Δράσης, έως του ποσού των 13.600 € ανά έτος. Στο ποσό
αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως κρατήσεις (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές, φόροι,
κλπ.).
2) Λοιπών δαπανών για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών σε ποσοστό έως 20% επί του
συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου Δράσης.
Το μισθολογικό κόστος του προσωπικού που απασχολείται ήδη σε υφιστάμενες Κοινωνικές Δομές
δεν είναι επιλέξιμο.
Β. Οι Κοινωνικές Δομές θα λειτουργήσουν σε δήμους με πληθυσμό πάνω από 80.000
κατοίκους.( με απόκλιση της τάξης 10%)
Γ. Στόχος της Πράξης είναι:
· Η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των αστέγων και ατόμων ευρισκόμενων σε
κατάσταση φτώχειας μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης,
οι οποίες θα παρέχονται από όλες τις Κοινωνικές Δομές προς τους ωφελούμενους
· Η αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο
μέρος του πληθυσμού που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση
· Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για άνεργους νέους έως 30 ετών, μέσω της πρόσληψής
τους για τη δημιουργία των Κοινωνικών Δομών.
Δ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
1. Στέγαση, Σίτιση – είδη πρώτης ανάγκης
· Κοινωνικό Παντοπωλείο:
Διάθεση τροφίμων και ειδών παντοπωλείου, συσκευασμένων, ειδών ατομικής υγιεινής,
κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης, παιχνιδιών, βιβλίων κλπ.
· Ανοικτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων :
Προσωρινή ημερήσια διαμονή αστέγων με στόχο την παροχή πρωτοβάθμιων
υπηρεσιών υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσωπικής υγιεινής
· Υπνωτήριο :
Διανυκτέρευση αστέγων, μέσω της οποίας θα παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης, πληροφόρησης και συμβουλευτικής
· Δομή παροχής συσσιτίων :
Παροχή συσσιτίων- γευμάτων σε άστεγους
2. Υγεία & Περίθαλψη
· Κοινωνικό φαρμακείο :
Παροχή δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και φαρμακευτικών προϊόντων
3. Εργασία
· Δημοτικός Λαχανόκηπος :
Αποτελείται από έκταση ενιαίου αρδευόμενου και περιφραγμένου αγροκτήματος η οποία
κατανέμεται ισομερώς σε ωφελούμενα άτομα προκειμένου να τα καλλιεργήσουν με
αποκλειστικό σκοπό τη σίτισή τους.
· Τράπεζα χρόνου :
Παροχή δυνατότητας σε ωφελούμενα άτομα να συναλλάσσονται σε συγκεκριμένη
γεωγραφική ενότητα για τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών με μονάδες εναλλακτικού
συστήματος.
4. Πληροφόρηση
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·

Γραφεία Διαμεσολάβησης :
Παροχή πληροφόρησης και υπηρεσιών διευκόλυνσης των ωφελούμενων σχετικά με τις
Υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές και προώθησή τους στις αντίστοιχες
δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Από τις ανωτέρω προτεινόμενες Κοινωνικές Δομές, θα επιλεγούν από κοινού από τον
Δικαιούχο και τους συμπράττοντες, όσες Δομές μπορούν να λειτουργήσουν στην περιοχή
υλοποίησης του Σχεδίου (εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ιλίου).
Οι ως άνω δομές θα παρέχουν μία δέσμη ομογενοποιημένων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους
και θα λειτουργούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές προκειμένου να διασφαλίζεται:
· Η αποτελεσματικότητά τους με μετρήσιμα αποτελέσματα,
· Η συνέργια τους με την τοπική κοινωνία,
· Η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την αλλαγή στερεοτύπων, με
στόχο την ενεργό συμμετοχή το δυνατόν περισσότερων φορέων,
· Η βιωσιμότητά τους και μετά το πέρας της χρηματοδότησής τους.
Για την άμεση υλοποίηση του προγράμματος και την εμπρόθεσμη κατάθεση του ανωτέρω σχεδίου
δράσης στην αναθέτουσα αρχή, παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο:
-Να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην υλοποίηση Σχεδίου Δράσης με σκοπό τη
δημιουργία Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού», Θεματικός Άξονας
4:«Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων
ευκαιριών».
-Να εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο Ιλίου Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή εκ μέρους του
Δήμου Ιλίου ως συμπράττοντος φορέα του σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας με τον
δικαιούχο φορέα (Εθελοντικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Το Χαμόγελο Του
Παιδιού») για την άμεση υλοποίηση του ανωτέρω σχεδίου δράσης στην πόλη του Ιλίου.
Το μνημόνιο συνεργασίας θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής:
Τα στοιχεία του Δικαιούχου, των τυχόν επί μέρους Φορέων Μη Κερδοσκοπικού
·
Χαρακτήρα που θα συνεισφέρουν μαζί με το Δικαιούχο στην υλοποίηση της πράξης και των
συμπραττόντων φορέων που αποτελούν το Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα.
Τα στοιχεία των τυχόν νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που θα προσφέρουν
·
αγαθά ή/και υπηρεσίες χωρίς αμοιβή και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης ή της
κοινωνικής τους δράσης.
Περιγραφή των Κοινωνικών Δομών που θα υποστηριχθούν στην περιοχή παρέμβασης,
·
του απαιτούμενου προσωπικού και προϋπολογισμού που απαιτείται ανά Κοινωνική Δομή και του
φορέα που αναλαμβάνει τη λειτουργία κάθε Κοινωνικής Δομής (Δικαιούχος ή επί μέρους
συμμετέχων Φορέας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα).
·

Σκοπιμότητα – Στόχοι.

·
Δομή.

Αποτύπωση του/των φορέα/φορέων που θα αναλάβει/αναλάβουν την κάθε Κοινωνική

Ορισμό του Δικαιούχου ως συντονιστή του Εταιρικού Κοινωνικού Σχήματος, ο οποίος
·
θα έχει και τη συνολική ευθύνη για την υλοποίηση της Πράξης.
Τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε φορέας (Δικαιούχος,
·
Συμπράττοντες, τυχόν επί μέρους Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και τυχόν ΝΠΙΔ που
συμμετέχουν στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης ή της κοινωνικής τους δράσης).
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Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, στο οποίο θα αποτυπώνεται η εκτιμώμενη
·
ημερομηνία έναρξης και λήξης του Σχεδίου Δράσης.
Τον προϋπολογισμό της Πράξης με ανάλυσή του, σε κόστος θέσεων εργασίας και
·
λοιπών δαπανών για τη λειτουργία κάθε Κοινωνικής Δομής.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη λειτουργία κάθε Κοινωνικής Δομής.»
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1.
Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην υλοποίηση Σχεδίου Δράσης με σκοπό τη
δημιουργία Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού», Θεματικός Άξονας
4:«Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων
ευκαιριών», ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Ιλίου Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή εκ μέρους του Δήμου Ιλίου
ως συμπράττοντος φορέα του σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας με το δικαιούχο φορέα
(Εθελοντικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Το Χαμόγελο Του Παιδιού») για την άμεση
υλοποίηση του ανωτέρω σχεδίου δράσης στην πόλη του Ιλίου.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Ζορμπά Κ., Σταματόπουλος Γ., Παπαδογιαννάκη Α.,
Τριανταφύλλου Ν. & Βλάχου Β. έδωσαν αρνητική ψήφο.
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6

