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 Αριθµ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 48944/01-10-2012 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 20
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης 279/2012                                                          ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη 

συµµετοχή του ∆ήµου στον Ανοιχτό ∆ηµόσιο 

∆ιαγωνισµό για την υλοποίηση της πράξης 

«ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ 

ΟΜΑ∆ΩΝ» 

 

Σήµερα στις 27 Σεπτεµβρίου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα 
από την υπ’ αριθµ. 47220/21-09-2012 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  21-09-2012      

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆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, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ    
               

  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ.,  ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ. & ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
∆.Σ. 

 
 

Οι ∆.Σ. κ.κ. Φεγγερός Β., & ∆εύτος Θ. απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 2ου 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 3ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την «Λήψη 
απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή του ∆ήµου στον Ανοιχτό ∆ηµόσιο 
∆ιαγωνισµό για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΟΜΑ∆ΩΝ» 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 3

ο
 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου για τη συµµετοχή του ∆ήµου στον Ανοιχτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό για την υλοποίηση 
της πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ». 

 Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. πρωτ. 48415/27-09-2012 σχετικό 
έγγραφο του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε. 

ενεργώντας ως ∆ικαιούχος των Πράξεων: «Κέντρα Στήριξης Ροµά και Ευπαθών Οµάδων», οι 
οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης «Παρεµβάσεις για την κοινωνικο-οικονοµική ένταξη 
ευπαθών οµάδων», στους Άξονες Προτεραιότητας 10 «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του 
ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών, που συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013,προκήρυξε Ανοιχτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό 
επιλογής αναδόχων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Στήριξης Ροµά και Ευπαθών 

Οµάδων» 
Αντικείµενο της Πράξης αποτελεί η λειτουργία Κέντρων Στήριξης Ροµά / ατόµων µε 

πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και Ευπαθών Οµάδων.  
 Σκοπός των Κέντρων Στήριξης Ροµά και Ευπαθών Οµάδων είναι: 

• η εξατοµικευµένη και µακροπρόθεσµη προσέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα 

απαραίτητα βήµατα για την πορεία του ωφελουµένου προς την κοινωνική ένταξη και 

την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη 

διαδικασία ένταξης   

• η σύνδεση µε σχετικές τοµεακές και δηµοτικές  υπηρεσίες που συµβάλλουν στην 

κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων   

• η ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας που αποβλέπουν στην επίτευξη της συνέργειας και 

συµπληρωµατικότητας µεταξύ συναφών δράσεων και υπηρεσιών  

• η δηµιουργία δικτύων µε φορείς που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες  σχετικές µε το 

αντικείµενο για τη διασφάλιση, σε τοπικό επίπεδο, της ολιστικής προσέγγισης.  
Οι Υπηρεσίες στήριξης που θα παρέχονται  από το Κέντρο για την Επίτευξη της Κοινωνικής 

Ένταξης και την Προώθηση στην Απασχόληση θα είναι: 
Οµάδα Α: Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης 

� Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη της οικογένειας, ιδιαίτερα των παιδιών, 
στην ελληνική κοινωνία, τη στήριξη και προώθηση των δικαιωµάτων του παιδιού και την 
αξιοποίηση των θεσµοθετηµένων δοµών της πολιτείας (παιδείας, αθλητισµού, πολιτισµού, 
δηµιουργικής απασχόλησης κ.λ.π.) και σύνδεση µε σχετικές υφιστάµενες υπηρεσίες.  

� Στήριξη, ενδυνάµωση και ενεργοποίηση των γυναικών.  
� Παροχή βοήθειας για την διευκόλυνση και συνηγορία στην πρόσβαση των ωφελουµένων 

για τη ρύθµιση προνοιακών αιτηµάτων, δικαστικών, αστικοδηµοτικών και νοµικών 
εκκρεµοτήτων των ωφελουµένων. 
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� Εξατοµικευµένη ενηµέρωση για θέµατα δηµόσιας Υγείας (δράσεις αγωγής υγείας) και 
πρόσβασης σε δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και προάσπιση και προαγωγή της υγείας µε την 
ανάπτυξη περαιτέρω δράσεων που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητες. 

� Παροχή πρωτοβάθµιας ιατρικής περίθαλψης, εφόσον στο ∆ήµο, στον οποίο στεγάζεται το 
Κέντρο δεν λειτουργεί Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο.   

� Παρακολούθηση της πορείας των ωφελουµένων, καθώς και του πληθυσµού του οικισµού 
µε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.  

Οµάδα Β: Υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης 

� Υποστήριξη για την δηµιουργία και ανάπτυξη Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Ν.Ε.Ε.), 
συνεταιρισµών και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας. 

� Συµβολή και υποστήριξη σε ήδη απασχολούµενους για τη διεύρυνση των επαγγελµατικών 
τους προσόντων.  

� Υποστήριξη για την ανεύρεση εργασίας.  
� Προώθηση σε δράσεις συµβουλευτικής και κατάρτισης.  

Οµάδα Γ: Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης  

� Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και άρση των στερεοτύπων και 
προκαταλήψεων. 

� Ενηµέρωση/ευαισθητοποίηση του πληθυσµού των ωφελουµένων για θέµατα δηµόσιας 
Υγείας (δράσεις αγωγής υγείας). 

� Καταγραφή, διεξαγωγή ερευνών. 
� Παροχή των υπηρεσιών των Οµάδων Α και Β σε άτοµα ή οµάδες κατά περίπτωση, χωρίς 

µακροπρόθεσµο χαρακτήρα. 
� Υπηρεσίες εκπαίδευσης των στελεχών των Κέντρων. 
Οι υπηρεσίες των Οµάδων Α και Β ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εξατοµικευµένες 

και µακροπρόθεσµες δηλαδή να εκτείνονται χρονικά ει δυνατόν, στο σύνολο της περιόδου 

εκτέλεσης της σύµβασης. Οι εν λόγω υπηρεσίες δικαιολογούν την καταβολή αντιτίµου από τον 
∆ικαιούχο προς τους Αναδόχους για την παροχή τους,  140,00€ ανά ωφελούµενο.  
Ως καταληκτική ηµεροµηνία υλοποίησης της πράξης στα πλαίσια της παρούσης ορίζεται η  
31/3/2015. Ο συνολικός προϋπολογισµός χρηµατοδοτείται κατά 100% από δηµόσιους πόρους και 
ανέρχεται στα 12.400.000,00 €. 

Οι Ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε: 
α) ∆ήµους και Νοµικά τους πρόσωπα µε σχετική αρµοδιότητα.  
β) Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), που περιλαµβάνουν στο σκοπό λειτουργίας τους την 
κοινωνική ανάπτυξη, την πρόνοια, την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού ή την 
υποστήριξη των πληθυσµών των Ροµά και άλλων ευπαθών οµάδων. 
γ) Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, τα οποία έχουν στο σκοπό λειτουργίας τους την κοινωνική 
ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό. 
δ) Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου κερδοσκοπικού ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία 
έχουν στο σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό κατά 
το οικείο καταστατικό. 

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στο ∆ήµο Ιλίου ο πληθυσµός των Ροµά  εκτιµάται 
ότι είναι 400- 600 οικογένειες των οποίων οι κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες διαβίωσης είναι  
αισθητά δυσµενέστερες σε σχέση µε τον υπόλοιπο πληθυσµό και µε δεδοµένο την υπάρχουσα 
οικονοµική κρίση η οποία οξύνει τα προβλήµατα των Ροµά, απαιτείται ένα ειδικό κέντρο στήριξης 
που θα παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις ειδικές ανάγκες των Ροµά. 
Ο αριθµός ατόµων Ροµά που προτείνεται να ωφεληθούν από την παροχή εξατοµικευµένων και 
µακροπρόθεσµων υπηρεσιών ανέρχεται στα 70 άτοµα, ο δε αριθµός ατόµων που ανήκουν σε λοιπές 
ευπαθείς οµάδες που προτείνεται να ωφεληθούν από την παροχή εξατοµικευµένων και 
µακροπρόθεσµων υπηρεσιών ανέρχεται στα 10 άτοµα 
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Οι προσφορές- αιτήσεις  θα µπορούν να υποβληθούν µέχρι την 5/10/2012 και ώρα 14:30 

µ.µ. 
 Για την εµπρόθεσµη κατάθεση προσφοράς – αίτησης συµµετοχής στον  ανωτέρω Ανοιχτό 
∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό απαιτείται λήψη Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου: 
1. Να εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου  στο πρόγραµµα και να  παρέχει εξουσιοδότηση προς το 
νόµιµο εκπρόσωπό του για να υποβάλλει προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε την Προσφορά, δεσµεύοντας µε 
µόνη την υπογραφή του τον υποψήφιο έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και για να υπογράψει τη 
Σύµβαση. 
2. Να εγκρίνει την έκδοση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, η οποία θα πρέπει σύµφωνα µε την 
ανωτέρω προκήρυξη να συνοδεύει κάθε Προσφορά υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού ύψους 
 5% επί του συνολικού ποσού των προκηρυσσοµένων υπηρεσιών, ποσού 13.440,00€  (24 µήνες 
Χ 140 ευρώ Χ 80 άτοµα).» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 

                                            ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρων 
 
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει: 
1. Τη συµµετοχή του ∆ήµου  στον Ανοιχτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό για την υλοποίηση της 

πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ»  
2. Την έκδοση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, η οποία θα πρέπει σύµφωνα µε την 

ανωτέρω προκήρυξη να συνοδεύει κάθε Προσφορά υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού 
ύψους  5% επί του συνολικού ποσού των προκηρυσσοµένων υπηρεσιών, ποσού 13.440,00€ 
 (24 µήνες Χ 140 ευρώ Χ 80 άτοµα) 

3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 

Οι ∆.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Ζορµπά Κ., Σταµατόπουλος Γ., Παπαδογιαννάκη Α., 
Τριανταφύλλου Ν., Κόχυλα Κ., Βλάχου Β., Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. έδωσαν αρνητική ψήφο. 

 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      

 

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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