
       Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 4456/30.01.2015 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 4ης Τακτικής Συνεδρίασης 

      του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  029/2015                                                      ΘΕΜΑ 

Συµµετοχή του ∆ήµου Ιλίου ως Φορέα-Εταίρου σε υπό 

συγκρότηση Κοινωνική Σύµπραξη για το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

για τους Απόρους (TEBA/FEAD)» 

 

Σήµερα στις 29 Ιανουαρίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 21.45 µ.µ. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 3239/23.01.2015 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  23.01.2015     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ    

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  

ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

∆.Σ.:, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΛΥΚΟΥ∆Η – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

Ο ∆.Σ. κος Φεγγερός Β. απεχώρησε πριν τη συζήτηση του 27ου θέµατος της ηµερήσιας διατάξεως & ο 

Αντιπρόεδρος κος Κακούρης Α. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 33ου θέµατος της ηµερήσιας διατάξεως 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  
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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 27ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στην συµµετοχή του ∆ήµου Ιλίου ως 

Φορέα-Εταίρου σε υπό συγκρότηση Κοινωνική Σύµπραξη για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 

(TEBA/FEAD). 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 3045/22.01.2015 σχετικό έγγραφο της 

Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Με την υπ’ αρ. πρωτ. ∆23/οικ.49505/3609 Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστικής 

και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) 

για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020», καλούνται οι ενδιαφερόµενοι για την υποβολή 

Εκθέσεων Πεπραγµένων προκειµένου για τη συµµετοχή τους στο πρώτο στάδιο διαβούλευσης 

κοινωνικών φορέων για τη διαµόρφωση «Κοινωνικών Συµπράξεων». 

Το περιεχόµενο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδροµής της Ελλάδας, 2014-2020 (ΕΠ-Ι) αφορά στη στοχευµένη διανοµή υλικής βοήθειας και 

στην παροχή συνοδευτικών δράσεων στήριξης και ενδυνάµωσης. Συγκεκριµένα, αντικείµενο του ΕΠ-

Ι αποτελούν:  

1. Τρόφιµα (µακράς διάρκειας και φρέσκα καθώς και ειδικά τρόφιµα για βρέφη) 

2. Βασικές Υλικές Στερήσεις (ρουχισµός για παιδιά και ενήλικες/ κυρίως αστέγους – είδη 

καθαρισµού και προσωπικής υγιεινής, παιδικά είδη/ βιβλία, παιχνίδια, βρεφικός εξοπλισµός, 

κ.λπ.) 

3. Συνοδευτικά Μέτρα, όπως ενδεικτικά:  

− Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάµωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε 

ατοµικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε µονήρη άτοµα). 

− ∆ιατροφικές συµβουλές (και συµβουλές υγιεινής διατροφής). 

− Συµβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισµού. 

− Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (π.χ. πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες 

κ.λπ.). 

− Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο και επαρκείς 

και κατάλληλους χώρους για µελέτη για τα παιδιά / ωφελούµενους. 
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− Υλοποίηση πολιτιστικών και δηµιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά 

ωφελούµενους (π.χ. θεατρικές παραστάσεις αλλά και θεατρικά εργαστήρια για παιδιά). 

− Εκδροµές (εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές). 

− Παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν 

σχετική πρόσβαση. 

Οι κεντρικές προµήθειες θα αφορούν κατά κύριο λόγο όλα τα αγαθά, πλην των φρέσκων και 

των µικρής διάρκειας τροφίµων και θα διενεργούνται σε κεντρικό επίπεδο από τη ∆ιεύθυνση 

Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΥπΕΚΑΠ (ή τη Γενική Γραµµατεία 

Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας). Οι αποκεντρωµένες προµήθειες θα 

αφορούν κυρίως στα φρέσκα και µικρής διάρκειας τρόφιµα και θα διενεργούνται σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας, ανάλογα µε την επιλογή της κάθε Κοινωνικής Σύµπραξης. Στην περίπτωση 

αυτή, οι Επικεφαλής Οργανώσεις Εταίροι λαµβάνουν επιδότηση την οποία θα χρησιµοποιούν για τις 

σχετικές προµήθειες µέσω διαγωνισµών εφαρµόζοντας τους αντίστοιχους νόµους και κανονισµούς 

περί δηµοσίων προµηθειών. 

Σύµφωνα µε ΕΠ-Ι, για το 2014 και µέχρι την αναθεώρησή του, ως πλαίσιο προσδιορισµού 

των ωφελουµένων ορίζεται το ευρύτερο πλαίσιο του Εγγυηµένου Κοινωνικού Εισοδήµατος (ΕΚΕ). Το 

ΕΠ-Ι µε την εξειδίκευσή του σε ειδικές οµάδες-στόχο εντός του ανωτέρω πλαισίου, αναµένεται να 

καλύψει υποσύνολο του πληθυσµού αυτού. Ειδικότερα, το ΕΠ-Ι στοχεύει στην αντιµετώπιση του 

«χάσµατος» της φτώχειας, δηλαδή στην ακραία φτώχεια, καθώς και στην παιδική φτώχεια. 

Όπως διατυπώνεται ρητά στο ΕΠ-Ι, οι προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο 

του Ταµείου υποβάλλονται αποκλειστικά από Συµπράξεις, στις οποίες συµµετέχουν Οργανώσεις 

Εταίροι, οι οποίες έχουν ορίσει «επιλέξιµο» επί κεφαλής Οργάνωση-Εταίρο (στο εξής «Κοινωνικές 

Συµπράξεις»). Οι Κοινωνικές Συµπράξεις θα καλύπτουν τις ανάγκες των ωφελουµένων µε 

γεωγραφική µονάδα αναφοράς την «Περιφερειακή Ενότητα».  

Τα κριτήρια επιλογής των Οργανώσεων Εταίρων καθορίζονται µε γνώµονα την εξασφάλιση 

του βέλτιστου συνδυασµού εµπειρίας στο αντικείµενου του ΕΠ, γνώση των ωφελουµένων τοπικά και 

διαχειριστική επάρκεια για λυσιτελή αξιοποίηση των πράξεων. Εντός του 2015, οι Κοινωνικές 

Συµπράξεις θα δηµοσιεύσουν «ανοιχτή πρόσκληση» στους δυνητικούς ωφελούµενους της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας, για ένταξή τους στις δράσεις στήριξης που υλοποιούν. Η Κοινωνική 

Σύµπραξη θα έχει την ευθύνη της τελικής ταυτοποίησης των ωφελουµένων, την παρακολούθηση 

διανοµής της υλικής βοήθειας και το συντονισµό της επί τόπου παροχής των συνοδευτικών 

υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο όλων των ανωτέρω, προκειµένου για τη συµµετοχή του ∆ήµου Ιλίου στο πρώτο 

στάδιο της διαβούλευσης κοινωνικών φορέων για τη διαµόρφωση Κοινωνικών Συµπράξεων και 

δεδοµένου ότι δεν απαιτείται δεσµευτική απόφαση των αρµοδίων Οργάνων του Φορέα, η ∆ιεύθυνση 

Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας εκδήλωσε ήδη ενδιαφέρον συµµετοχής και µε το υπ’ αριθ. 
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1606/16.01.2015 έγγραφό της, σε απάντηση ηλεκτρονικού εγγράφου του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής Αττικής, απέστειλε στοιχεία σχετικά µε: 

− Την καταγραφή των δυνητικών ωφελουµένων στο πλαίσιο του ΕΒΥΣ. 

− Τη χαρτογράφηση των Κοινωνικών ∆οµών που θα διατεθούν. 

− Τη χαρτογράφηση των επιστηµονικών στελεχών πεδίου που θα διατεθούν. 

Αφού θέσαµε υπ’ όψιν σας όλα τα ανωτέρω, παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης σχετικά µε 

τη συµµετοχή του ∆ήµου Ιλίου στην υπό συγκρότηση Κοινωνική Σύµπραξη και στη συνέχεια στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» ως Φορέας–Εταίρος.»  

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

     ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω 

 

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Ιλίου ως Φορέα-Εταίρου σε υπό συγκρότηση Κοινωνική 

Σύµπραξη για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το 

Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD). 

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

      

 

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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