ΑΔΑ: Β4ΓΠΩΕΒ-Ψ05
Αριθµ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 39266/02-08-2012
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 16ης Τακτικής Συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου
Αριθ. Απόφασης 236/2012
ΘΕΜΑ
Εισήγηση για τη Συµµετοχή του ∆ήµου Ιλίου στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη
«ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣPARTNERSHIP FOR THE EMPLOYABILITY DEVELOPMENT OF ATTICA» µε
αντικείµενο την υλοποίηση του έργου «Τοπικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της
Απασχολησιµότητας Αττικής µε θέµα: Περιβάλλον, Εµπόριο, Ανακύκλωση, Βιοτεχνία
Αλουµινίου» στο πλαίσιο της ∆ράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της
κατηγορίας παρέµβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα
Προτεραιότητας 8: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες
σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»
2007-2013 βάσει της Πρόσκλησης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας
Αττικής

Σήµερα στις 1 Αυγούστου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα
από την υπ’ αριθµ. 38516/27-07-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου που
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε
όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την 27-07-2012
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,
ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
&ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆.Σ., ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆.Σ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆.Σ., ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆.Σ., ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ.,
Οι ∆.Σ. κ.κ. Χαραλαµπόπουλος Ι., Λιόσης Γ., Αλεξόπουλος Γ. & Βέργος Ι. απεχώρησαν πριν από
τη συζήτηση του 6ου θέµατος της ηµερήσιας διατάξεως και προσήλθαν στο 8ο θέµα της ηµερήσιας
διατάξεως.
Ο ∆.Σ. κος Μπατσής Χ. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 7ου θέµατος της ηµερήσιας
διατάξεως.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης µε πρότασή του και σύµφωνα µε το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη οµόφωνα,
ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης «Εισήγηση για τη Συµµετοχή
του ∆ήµου Ιλίου στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-PARTNERSHIP FOR THE EMPLOYABILITY
DEVELOPMENT OF ATTICA» µε αντικείµενο την υλοποίηση του έργου «Τοπικό Σχέδιο για
την Ανάπτυξη της Απασχολησιµότητας Αττικής µε θέµα: Περιβάλλον, Εµπόριο,
Ανακύκλωση, Βιοτεχνία Αλουµινίου» στο πλαίσιο της ∆ράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
της κατηγορίας παρέµβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα
Προτεραιότητας 8: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής
εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 βάσει
της Πρόσκλησης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής» λόγω του
επείγοντος του θέµατος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης.
*******************
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο
για συζήτηση το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την εισήγηση για τη Συµµετοχή του
∆ήµου Ιλίου στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-PARTNERSHIP FOR THE EMPLOYABILITY
DEVELOPMENT OF ATTICA» µε αντικείµενο την υλοποίηση του έργου «Τοπικό Σχέδιο για
την Ανάπτυξη της Απασχολησιµότητας Αττικής µε θέµα: Περιβάλλον, Εµπόριο,
Ανακύκλωση, Βιοτεχνία Αλουµινίου» στο πλαίσιο της ∆ράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
της κατηγορίας παρέµβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα
Προτεραιότητας 8: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής
εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 βάσει
της Πρόσκλησης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής».
Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 3900731-07-2012 έγγραφο της
∆ιοικητικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Με την από 03/07/2012 µε Αρ. Πρωτ: 2399 πρόσκληση (Κωδικός 40) της Ενδιάµεσης
∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής και της ΚΥΑ 2.475/οικ.3.33/11.01.2012 (ΦΕΚ 16
τεύχος Β’) καλούνται οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις οι οποίες εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου
18 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α), για την υποβολή πρότασης για την υλοποίηση της πράξης
«ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Η πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο του τοµεακού επιχειρησιακού προγράµµατος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» για την προγραµµατική περίοδο 2007 - 2013 και ειδικότερα
αφορά την δράση 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των
τοπικών αγορών εργασίας της κατηγορίας παρέµβασης 1: «ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»
του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» συγχρηµατοδοτούµενο από
τη ΕΚΤ για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 µέσω της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής
της Περιφέρειας Αττικής.
Ο προϋπολογισµός της ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται στο ποσό των
20.990.000 € και θα χρηµατοδοτήσει σχέδια ανώτατου προϋπολογισµού 800.000,00€. Η
γεωγραφική εµβέλεια των παρεµβάσεων-Πράξεων µπορεί να αφορά σε περιοχή που καλύπτει
αιτιολογηµένα ένα δήµο ή περισσότερους δήµους ή το σύνολο της περιφερειακής ενότητας. Τα
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σχέδια επιδοτούνται στο 100%. Η υλοποίηση των δράσεων µπορεί να γίνει µόνο µέσα από
Αναπτυξιακές Συµπράξεις που θα συσταθούν για αυτό αποκλειστικά το σκοπό και θα υποβάλλουν
προτάσεις το αργότερο µέχρι την 6η Αυγούστου του 2012.
Τα «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας » στοχεύουν στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, µε στόχο την
εξασφάλιση της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους όλων των κατηγοριών ως
αποτέλεσµα διάγνωσης των τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της
περιοχής παρέµβασης.
Η συνολική πράξη αφορά στην προετοιµασία των ανέργων ωφελουµένων και
περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής µέχρι και την
επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης.
Μέσα από τα σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι:
 Οι ωφελούµενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση θα προετοιµαστούν
κατάλληλα από τις δράσεις του σχεδίου ώστε να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα
καλύπτουν τις διαπιστωµένες ανάγκες της περιοχής παρέµβασης και θα βασίζονται στην
αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής όπως περιγράφονται στο
σχέδιο δράσης.
 Οι ωφελούµενοι, που θα προωθηθούν για επιδότηση / επιχορήγηση από άλλα
επενδυτικά προγράµµατα (ΟΑΕ∆, γυναικεία και νεανική επιχειρηµατικότητα, laeder,
Κοινωνική οικονοµία, κ.λπ.), θα προετοιµαστούν κατάλληλα για την προώθηση και την
ένταξή τους στα αντίστοιχα προγράµµατα.
 Οι ωφελούµενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιµαστεί
κατάλληλα, ώστε να καλύπτουν πραγµατικές και διαπιστωµένες ανάγκες των
επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.
Στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα θα ξεκινήσουν διάφορα προγράµµατα (κοινωνική
οικονοµία, προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας, απασχόλησης κ.λπ.) στα οποία
µπορούν να προωθηθούν µε επιδότηση τα ωφελούµενα άτοµα του σχεδίου.
Οµάδες στόχοι – ωφελούµενοι
Οι ωφελούµενοι/ες της παρέµβασης είναι άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανεργίας του ΟΑΕ∆.
Επίσης, δυνητικοί ωφελούµενοι µπορεί να είναι : α) Νέοι επιστήµονες (ιατροί, οδοντίατροι,
κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, δικηγόροι, µηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµιακών,
Πολυτεχνικών Σχολών) β) Ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές
δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονοµικό έτος 2011
∆ικαιούχος υποβολής πρότασης
∆ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν µόνο αναπτυξιακές συµπράξεις του αρ. 18 ν. 4019/2011. Στην
Αναπτυξιακή Σύµπραξη µπορούν να συµµετέχουν α) τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, β) οι
οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθµού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, γ) οι
δηµόσιοι οργανισµοί και επιχειρήσεις, δ) οι αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες του άρθρου 194 του
Ν. 3852/2010 και του άρθρου 252 παρ.3 εδ. β του Ν. 3463/2006, ε) τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου κερδοσκοπικού ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και στ) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
εργοδοτών και εργαζοµένων. Οι υπό στοιχεία α), β) και γ) φορείς δεν δύναται να ορισθούν
Συντονιστές εταίροι των Συµπράξεων.
Κατά την υποβολή της πρότασης χρηµατοδότησης της πράξης, οι εταίροι της Σύµπραξης θα πρέπει
να έχουν συνάψει έγγραφη συµφωνία µε τη µορφή καταστατικού σύστασης της αστικής µη
κερδοσκοπικής εταιρείας.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και αφού λάβετε υπόψιν:
• την από 03/07/2012 µε Αρ. Πρωτ: 2399 πρόσκληση (Κωδικός 40) της Ενδιάµεσης
∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής
• την ΚΥΑ 2.475/οικ.3.33/11.01.2012 (ΦΕΚ 16 τεύχος Β’)
• το άρθρο 18 του Ν.4019/2011(ΦΕΚ 216Α)
• τους προτεινόµενους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, δηλαδή:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΟΣΕΡ
∆ήµος Ιλίου
Ένωση Εργοληπτών Αττικής
Ένωση Αλουµινίου (ΙΒΕΠΕ)
Εµπορικός Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας
Αction-Ζήρας
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ
και τυχόν άλλους εταίρους
παρακαλούµε να αποφασίσετε:
1.Τη συµµετοχή του ∆ήµου Ιλίου στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-PARTNERSHIP FOR THE
EMLPOYABILITY DEVELOPMENT OF ATTICA» µε αντικείµενο την υλοποίηση του έργου
«Τοπικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Απασχολησιµότητας Αττικής µε θέµα: Περιβάλλον,
Εµπόριο, Ανακύκλωση, Βιοτεχνία Αλουµινίου » στο πλαίσιο της ∆ράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της κατηγορίας παρέµβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεµατικού
Άξονα Προτεραιότητας 8: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες
σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 20072013».
2.Την αποδοχή όλων των προϋποθέσεων ένταξης του ∆ήµου Ιλίου σύµφωνα µε τους όρους της από
03/07/2012 µε Αρ. Πρωτ: 2399 πρόσκλησης (Κωδικός 40) της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής
της Περιφέρειας Αττικής και της ΚΥΑ 2.475/οικ.3.33/11.01.2012 (ΦΕΚ 16 τεύχος Β’)
3.Την αποδοχή υποβολής αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της
Σύµπραξης και τη δέσµευση του ∆ήµου Ιλίου για έγκριση του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών (σύµφωνα
µε της απαιτήσεις της επάρκειας διαδικασιών) µετά τη συγκρότηση σε σώµα του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Αναπτυξιακής Σύµπραξης
4.Την παροχή εξουσιοδότησης προς το νόµιµο εκπρόσωπό του ∆ήµου Ιλίου και ∆ήµαρχο κ.
Νικόλαο Ζενέτο για να υπογράψει την έγγραφη συµφωνία για τη σύσταση της Αναπτυξιακής
Σύµπραξης «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ-PARTNERSHIP FOR THE EMLPOYABILITY DEVELOPMENT OF ATTICA»
και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί για τη σύσταση της Σύµπραξης ως Αστικής
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας» βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011(ΦΕΚ 216Α) .
5.Τον ορισµό ως τακτικό µέλος της Αντιδηµάρχου κας Βοµπιράκη Νικολέττας του Παναγιώτη µε
Α.∆.Τ. ΑΑ 036018 και του Αντιδηµάρχου Αυγουλά Ευάγγελου του Γεωργίου µε Α.∆.Τ. Χ 664015
ως αναπληρωµατικό µέλος, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της υπό σύσταση ως άνω Αναπτυξιακής
Σύµπραξης, µετά την συγκρότηση αυτού σε σώµα.»
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει:
1. 1.Τη συµµετοχή του ∆ήµου Ιλίου στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-PARTNERSHIP FOR THE
EMLPOYABILITY DEVELOPMENT OF ATTICA» µε αντικείµενο την υλοποίηση του έργου
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«Τοπικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Απασχολησιµότητας Αττικής µε θέµα: Περιβάλλον,
Εµπόριο, Ανακύκλωση, Βιοτεχνία Αλουµινίου » στο πλαίσιο της ∆ράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της κατηγορίας παρέµβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεµατικού
Άξονα Προτεραιότητας 8: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες
σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 20072013».
2.Την αποδοχή όλων των προϋποθέσεων ένταξης του ∆ήµου Ιλίου σύµφωνα µε τους όρους της από
03/07/2012 µε Αρ. Πρωτ: 2399 πρόσκλησης (Κωδικός 40) της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής
της Περιφέρειας Αττικής και της ΚΥΑ 2.475/οικ.3.33/11.01.2012 (ΦΕΚ 16 τεύχος Β’)
3.Την αποδοχή υποβολής αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της
Σύµπραξης και τη δέσµευση του ∆ήµου Ιλίου για έγκριση του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών (σύµφωνα
µε της απαιτήσεις της επάρκειας διαδικασιών) µετά τη συγκρότηση σε σώµα του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Αναπτυξιακής Σύµπραξης
4.Την παροχή εξουσιοδότησης προς το νόµιµο εκπρόσωπό του ∆ήµου Ιλίου και ∆ήµαρχο κ.
Νικόλαο Ζενέτο για να υπογράψει την έγγραφη συµφωνία για τη σύσταση της Αναπτυξιακής
Σύµπραξης «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ-PARTNERSHIP FOR THE EMLPOYABILITY DEVELOPMENT OF ATTICA»
και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί για τη σύσταση της Σύµπραξης ως Αστικής
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας» βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011(ΦΕΚ 216Α) .
5.Τον ορισµό ως τακτικό µέλος της Αντιδηµάρχου κας Βοµπιράκη Νικολέττας του Παναγιώτη µε
Α.∆.Τ. ΑΑ 036018 και του Αντιδηµάρχου Αυγουλά Ευάγγελου του Γεωργίου µε Α.∆.Τ. Χ 664015
ως αναπληρωµατικό µέλος, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της υπό σύσταση ως άνω Αναπτυξιακής
Σύµπραξης, µετά την συγκρότηση αυτού σε σώµα.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Ζορµπά Κ., Παπαδογιαννάκη Α., Κόχυλα Κ., Κουτσιανάς Π.,
Αϊβαλιώτης Ν. & Χρόνης Γ. έδωσαν αρνητική ψήφο.
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
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