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 Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 70459/27-12-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 29
ης

 Έκτακτης Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ Αριθ.  Απόφασης 455/2013 

                                                          ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης  για  τη  συµµετοχή του ∆ήµου στον Άξονα 

Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της 

Ποιότητας Ζωής» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Αττική 2007-2013», Κατηγορία πράξης 

«Ανάπτυξη υποδοµών για την κοινωνική ενσωµάτωση 

ειδικών οµάδων» και την υποβολή πρότασης ένταξης 

πράξης µε τίτλο «ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΟΜΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΙΛΙΟΥ» 

 

Σήµερα στις 27 ∆εκεµβρίου 2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ. το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, 
ύστερα από την υπ’ αριθµ. 70394/27-12-2013 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  27-12-2013      

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: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ.  
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και 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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης  για  τη συµµετοχή 
του ∆ήµου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» 
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική 2007-2013», Κατηγορία πράξης 
«Ανάπτυξη υποδοµών για την κοινωνική ενσωµάτωση ειδικών οµάδων» και την υποβολή πρότασης 
ένταξης πράξης µε τίτλο «ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΙΛΙΟΥ» 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 70423/27-12-2013 έγγραφο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

« Σας ενηµερώνουµε ότι : 
(1) Στο  πλαίσιο  του  Περιφερειακού Επιχειρησιακού  Προγράµµατος «ΑΤΤΙΚΗ 2007 - 2013»  και  στον  

άξονα  προτεραιότητας  2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», χρηµατοδοτείται 

µε συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνική συµµετοχή, η 

θεµατική προτεραιότητα «Άλλες κοινωνικές υποδοµές».  

(2) Η πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να συµβάλλει στους ειδικούς στόχους του Άξονα 

Προτεραιότητας 2 και να συνεισφέρει στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης που 

είναι: 

 (α) Ειδικοί Στόχοι: 

  «Ανάπτυξη και ενίσχυση δοµών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης ειδικών 

κοινωνικών οµάδων».  

 (β) ∆είκτες Παρακολούθησης: 

ΚΩ∆
. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

9006 Κατασκευή υποδοµών για την ενίσχυση της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης ειδικών οµάδων 

Αριθµός 

9006 Κατασκευή υποδοµών για την ενίσχυση της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης ειδικών οµάδων 

∆υναµικότητα 

ΚΩ∆
. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

501 Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναµα 
ανθρωποέτη) 

Ισοδύναµα ανθρωποέτη 

 

Ειδικότερα µε την παρούσα πρόσκληση και για την παρακάτω κατηγορία πράξης δύναται να 

χρηµατοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις: 

Στην κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη υποδοµών για την κοινωνική ενσωµάτωση ειδικών οµάδων»: 

• Οικοτροφεία – Ορφανοτροφεία, 

• Κέντρα αποκατάστασης ΜΚΕΑ (Μονάδες Κοινωνικής Ένταξης & Αποκατάστασης, 
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• Στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης (ΣΥ∆), 

• Ανάπτυξη δοµών ανοικτής φροντίδας ευπαθών κοινωνικών οµάδων, 

• ∆ηµιουργία δοµών ηµιαυτόνοµης διαβίωσης και κοινοτικών ή διαδηµοτικών δικτύων 

υποστήριξης. 

Τονίζεται ότι στο πλαίσιο της συγκεκριµένης πρόσκλησης: 

• Θα δοθεί έµφαση σε υποδοµές που δεν αφορούν στην τρίτη ηλικία 

• ∆ύναται να χρηµατοδοτηθεί ο εξοπλισµός που κρίνεται αναγκαίος για την άµεση και απρόσκοπτη 

λειτουργία της δοµής 

• ∆εν δύναται να χρηµατοδοτηθούν αισθητικές / λειτουργικές παρεµβάσεις σε υφιστάµενες 

κτιριακές υποδοµές (π.χ αντικαταστάσεις κουφωµάτων, γυψοσανίδες κ.λ.π.) οι οποίες δεν 

παράγουν πρόσθετο αποτέλεσµα στην δραστηριότητα της υπάρχουσας κοινωνικής υποδοµής και 

δεν αλλάζουν τον χαρακτήρα της χρήσης της υφιστάµενης υποδοµής. 

• Τα έργα που θα ενταχθούν πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ολοκληρωθεί έως την 31/12/2015. 

(3) Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής πρότασης είναι η 31 – 12 – 2013. Μετά το πέρας της παραπάνω 

καταληκτικής ηµεροµηνίας δεν γίνεται δεκτή καµία αίτηση υποβολής χρηµατοδότησης.  

(4) Ο ∆ήµος Ιλίου πρόκειται να υποβάλλει  πρόταση ένταξης πράξης µε τίτλο: «ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΤΟ 

∆ΗΜΟ ΙΛΙΟΥ», προϋπολογισµού 9.950.000,00 €.  

Συγκεκριµένα, αφορά στην ανέγερση πολυδύναµου βιοκλιµατικού κτηρίου που θα έχει κοινωνικό 

χαρακτήρα αφού θα στεγάσει Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (Κ.Η.Φ.Η.) και θα 

συµβάλλει στην εναρµόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής, διευκολύνοντας τα µέλη της 

οικογένειας, κυρίως τις εργαζόµενες γυναίκες, που έχουν επιφορτιστεί µε τη φροντίδα του µη 

αυτοεξυπηρετούµενου ηλικιωµένου µέλους της οικογένειας. Το Κ.Η.Φ.Η. θα προσφέρει ηµερήσια 

φιλοξενία ηλικιωµένων ατόµων µη δυναµένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, 

άνοια κ.λ.π.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιµετωπίζει 

σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα ή προβλήµατα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί 

στην φροντίδα που έχει αναλάβει. 

Το κτήριο θα είναι εξαώροφο µε δύο (2) υπόγεια και δώµα. Αναλυτικότερα, θα αποτελείται από: 

• Β΄ υπόγειο εµβαδού 1.052,59 Μ², το οποίο περιλαµβάνει χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων, χώρους 

βοηθητικής χρήσης όπως αντλιοστάσιο και δεξαµενή πυρόσβεσης, υδροστάσιο πιεστικό µε 

δεξαµενή πόσιµου νερού, µηχανοστάσια ανελκυστήρων. 

• Α΄ υπόγειο εµβαδού 996,96 Μ², το οποίο θα περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο επικουρικές 

λειτουργίες του κτηρίου ήτοι: αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (εκδηλώσεων) µε προθάλαµο, WC 

προσωπικού – επισκεπτών, κουζίνα, αποθήκες (ειδών καθαριότητας, πλυντήριο – στεγνωτήριο – 

σιδερωτήριο, τροφίµων, αναπηρικών αµαξιδίων, κ.λ.π.), λοιποί αποθηκευτικοί και 
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ηλεκτροµηχανολογικοί χώροι (ηλεκτροστάσιο, Η/Μ εγκαταστάσεων, µετασχηµατιστή µέσης τάσης, 

κ.λ.π.). 

• Ισόγειο εµβαδού 685,19 Μ², το οποίο θα περιλαµβάνει: είσοδο – υποδοχή,  εξεταστήρια, 

γραµµατεία, χώρους υγιεινής, γυµναστήριο, χώρο δραστηριοτήτων, χώρο ηλεκτροπαραγωγού 

ζεύγους. 

• Α΄ Όροφο εµβαδού 684,88 Μ², ο οποίος θα περιλαµβάνει:  

♦ αίθουσα υποδοχής- αναψυχής- συγκέντρωσης,  

♦ χώρους υποστήριξης ήτοι: χώρο ανάπαυσης ηλικιωµένων, γραφείο νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 

παρασκευαστήριο προγεύµατος- γεύµατος, ειδικό χώρο εξυπηρέτησης και αποθήκευσης, 

♦ χώρους υγιεινής,  

♦ χώρους υποστηρικτικών υπηρεσιών (γραφεία κοινωνιολόγων – ψυχολόγων – εργοθεραπευτών)  

• Β΄ Όροφο εµβαδού 688,30 Μ², ο οποίος θα περιλαµβάνει:  

♦ αίθουσα υποδοχής - αναψυχής- συγκέντρωσης,  

♦ χώρους υποστήριξης ήτοι: χώρο ανάπαυσης ηλικιωµένων, γραφείο νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 

παρασκευαστήριο προγεύµατος- γεύµατος, ειδικό χώρο εξυπηρέτησης και αποθήκευσης 

♦ χώρους υγιεινής,  

♦ αναγνωστήριο,  

♦ χώρους φυσιοθεραπείας. 

• Γ΄ Όροφο εµβαδού 626,46 Μ², ο οποίος θα περιλαµβάνει : 

♦ αίθουσα υποδοχής- αναψυχής- συγκέντρωσης,  

♦ χώρους υποστήριξης ήτοι: χώρο ανάπαυσης ηλικιωµένων, γραφείο νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 

παρασκευαστήριο προγεύµατος- γεύµατος 

♦ χώρους υγιεινής,   

♦ γραφεία (διοίκησης, αρχείο, κ.λ.π.) 

♦ χώρο Η/Υ - ∆ιαδικτύου 

♦ βοηθητικό χώρο αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης 

• ∆΄ Όροφο εµβαδού 419,74 Μ², ο οποίος θα περιλαµβάνει: 

♦ αίθουσα υποδοχής- αναψυχής- συγκέντρωσης,  

♦ χώρους υποστήριξης ήτοι: χώρο ανάπαυσης ηλικιωµένων, γραφείο νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 

παρασκευαστήριο προγεύµατος- γεύµατος 

♦ χώρους υγιεινής,   

♦ χώρο προσωπικού. 

• Ε΄ Όροφο εµβαδού 323,76 Μ², ο οποίος θα περιλαµβάνει: 

♦ αίθουσα υποδοχής- αναψυχής- συγκέντρωσης,  

♦ χώρους υγιεινής,   
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♦ χώρους υποστήριξης ήτοι: χώρο ανάπαυσης ηλικιωµένων, γραφείο νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 

παρασκευαστήριο προγεύµατος- γεύµατος. 

Αφού λάβετε υπόψη: 

(1)    Όλα τα προαναφερθέντα 

(2) Την µε αριθµό (50) Ανοικτή Πρόσκληση  της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής 

µε Αρ. Πρωτ.: 4731/04-11-2013 για υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«ΑΤΤΙΚΗ 2007 – 2013» και στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της 

Ποιότητας Ζωής»  

          Παρακαλούµε, όπως αποφασίσετε : 

          Τη συµµετοχή του ∆ήµου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση 

της Ποιότητας Ζωής» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013», 

Κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη υποδοµών για την κοινωνική ενσωµάτωση ειδικών οµάδων» και την 

υποβολή πρότασης ένταξης πράξης µε τίτλο «ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΙΛΙΟΥ», 

προϋπολογισµού 9.950.000,00 €.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
        

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. ∆έχεται να συζητηθεί το θέµα κατ’ επείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 
του Ν. 3852/2010 

2. Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013», Κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη υποδοµών για την κοινωνική 
ενσωµάτωση ειδικών οµάδων» και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης µε τίτλο 
«ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΟΜΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΙΛΙΟΥ», προϋπολογισµού 9.950.000,00 €. 

 
Οι ∆.Σ. κ.κ. Κουτσιανάς Π., Χρόνης Γ. & Αντωνοπούλου Γ. απέχουν. 
 
 

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

 
              ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩΕΒ-Δ26


