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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 34852/04.08.2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21ης Τακτικής Συνεδρίασης 

      του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  301/2016                                                             ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Ιλίου, στην υπ’ αρ. 

πρωτ. 2746/13-7-2016 με κωδικό ΑΤΤ025 Α/Α ΟΠΣ: 1662 

Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 

Αττικής, για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας (09), ο 

οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο: «Κέντρα 

Κοινότητας» 

Σήμερα στις 3 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

34252/29.07.2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό 

χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  

29.07.2016.     

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ,  ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΓΚΟΓΚΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,  ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  

ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΛΥΚΟΥΔΗ – 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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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 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου 

Ιλίου, στην υπ’ αρ. πρωτ. 2746/13-7-2016 με κωδικό ΑΤΤ025 Α/Α ΟΠΣ: 1662 Πρόσκληση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας (09), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 

ΕΚΤ, με τίτλο: «Κέντρα Κοινότητας». 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ.  34292/29.07.2016 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, η υπ΄ αρ. πρωτ. 2746/13-

7-2016 με κωδικό ΑΤΤ025 Α/Α ΟΠΣ: 1662 Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας (09), ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο: «Κέντρα Κοινότητας». 

Η προκηρυσσόμενη Πράξη, αφορά στη δημιουργία και λειτουργία, Δομής με την ονομασία «Κέντρο 

Κοινότητας» για τρία (3) έτη, από τους δυνητικούς δικαιούχους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και Φορείς αυτών.  

Με βάση την υπ’ αριθμ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/29.03.2016 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός ελάχιστων 

προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας», τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να 

υποστηρίξουν τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην 

ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς, για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των 

πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή 

παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας». 

H ευθύνη για τη λειτουργία, τον έλεγχο και την εποπτεία των Κέντρων Κοινότητας, ανήκει στη 

Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου. Αντίστοιχα, τα διοικητικά και οικονομικά ζητήματα 

εποπτεύονται από την αρμόδια Διοικητική και Οικονομική Διεύθυνση του Δήμου.  

Το Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή), δύναται να διευρύνει τη δράση του με Παραρτήματα, ώστε 

να εξυπηρετεί θύλακες φτώχειας, καταυλισμούς Ρομά κ.λ.π., τα οποία θα εποπτεύονται από τις ίδιες 

Υπηρεσίες, οι οποίες εποπτεύουν τα Κέντρα Κοινότητας. 
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Στο πλαίσιο εφαρμογής, της εν λόγω Πρόσκλησης, ο Δήμος Ιλίου  καλείται να υποβάλλει πρόταση για 

τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας - Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά.  

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ιλίου, στην πρότασή του στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης και στο «Έντυπο 

Πρότασης» που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προαναφερόμενης πρόσκλησης, θα 

συμπεριλάβουν στην περιγραφή τους, τον τρόπο με τον οποίο το «Κέντρο Κοινότητας» θα 

δραστηριοποιηθεί, στα εξής πεδία: 

 Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών.  

 Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές. 

 Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα 

διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.  

Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης πρόσκλησης, οι Δικαιούχοι υποχρεωτικά αναπτύσσουν δράσεις 

και στα τρία ανωτέρω πεδία.  

Ωφελούμενοι/ες της Πράξης, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της οικείας Κ.Υ.Α., είναι: «Οι πολίτες που 

διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας», και κατά προτεραιότητα άτομα και 

οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν 

καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», 

καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται 

στο «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη». Ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές 

ανάγκες και περιστάσεις, η δράση κάθε «Κέντρου Κοινότητας» δύναται να εστιάζει περισσότερο σε 

μια ή περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες».  

Το ενδεικτικό ετήσιο κόστος στελέχωσης των Κέντρων Κοινότητας, για δήμους με πληθυσμό από 

40.000 έως 100.000 κατοίκους, για τρεις (3) εργαζόμενους, ανέρχεται στο ποσό των 48.000,00€. 

Επιπλέον, για τη λειτουργία του παραρτήματος ΡΟΜΑ, προβλέπεται ενδεικτικό ετήσιο κόστος 

στελέχωσης 79.200,00€, για πέντε (5) εργαζόμενους.  

Στα προαναφερόμενα ποσά, προστίθεται ποσοστό 20%, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 

Κέντρων. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων έχει ορισθεί η 15.07.2016 και ημερομηνία λήξης υποβολής 

προτάσεων η 30.09.2016.  
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Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για την λήψη απόφασης, ως κατωτέρω: 

1) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στην υπ΄ αρ. πρωτ. 2746/13.07.2016 με κωδικό 

ΑΤΤ025 Α/Α ΟΠΣ: 1662 Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας (09), που συγχρηματοδοτείται από 

το ΕΚΤ με τίτλο: «Κέντρα Κοινότητας», η οποία εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής. 

2) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου κου Νίκου Ζενέτου, ως νόμιμου εκπροσώπου, για την 

υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι 

απαραίτητο ή εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, για τις ανάγκες υποβολής και 

υλοποίησης της πρότασης και τη χρηματοδότησή της, σύμφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις, της υπ΄ αρ. πρωτ. 2746/13.07.2016 με κωδικό ΑΤΤ025 Α/Α ΟΠΣ: 1662 

Πρόσκλησης.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω, τον λόγο πήρε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας & 

Υγείας κα Αλεβίζου Ανδριάνα η οποία είπε ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού 1303/2013 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, η αρμόδια αρχή 

διαχείρισης εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή 

ικανότητα να τηρήσει  τους όρους για την στήριξη της κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 

απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παραδοθούν στο πλαίσιο της 

πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης και την προθεσμία εκτέλεσης,  πριν από την έγκριση της πράξης.  

Σύμφωνα, επίσης, με το άρθρο 50 του ν. 4314/2014, η αρχική εκτίμηση της διοικητικής, 

χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου διενεργείται από την 

αρμόδια Διαχειριστική Αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της εκάστοτε πράξης και πριν 

την επιλογή της για χρηματοδότηση από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 –2020. Η εκτίμηση αυτή 

επαναβεβαιώνεται, μέσω των διαδικασιών παρακολούθησης και επαληθεύσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης έως και την ολοκλήρωσή της. Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος 

οφείλει, τόσο κατά τη διαδικασία επιλογής όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης και έως την 

ολοκλήρωση των πράξεων για τις οποίες κρίθηκε αρχικά επαρκής, να αποδεικνύει τη διοικητική, 

χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή επάρκειά του και να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

όπως αυτά αποτυπώνονται στις διαδικασίες και τα τυποποιημένα έντυπα του συστήματος διαχείρισης 

και ελέγχου.  

Για τον σκοπό αυτό, επικαιροποιήθηκε (σε σχέση με το αντίστοιχο της διαχειριστικής περιόδου 

2007-2013) με βάση σχετικές οδηγίες από την ΜΟΔ ΑΕ και την ΕΕΤΑΑ, το παρόν σχετικό «Εγχειρίδιο 
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Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα», το οποίο θα πρέπει να 

συνοδεύει την αίτησή μας για την Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομά του Δήμου 

Ιλίου, και παρακαλούμε για την έγκρισή σας 

 

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην υπ΄ αρ. πρωτ. 2746/13.07.2016 με κωδικό 

ΑΤΤ025 Α/Α ΟΠΣ: 1662 Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας (09), που συγχρηματοδοτείται από 

το ΕΚΤ με τίτλο: «Κέντρα Κοινότητας», η οποία εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 

2. Εγκρίνει το σχετικό Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα 

Έργα 

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κο Νίκο Ζενέτο, ως νόμιμο εκπρόσωπο, για την υπογραφή της 

Αίτησης Χρηματοδότησης, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο ή εφόσον 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, για τις ανάγκες υποβολής και υλοποίησης της πρότασης 

και τη χρηματοδότησή της, σύμφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις, της υπ΄ αρ. πρωτ. 

2746/13-7-2016 με κωδικό ΑΤΤ025 Α/Α ΟΠΣ: 1662 Πρόσκλησης. 

Η κα Τσίτσου Σ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου» απέχει. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

              

         ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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