
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                                                             

Απόσπασµα από το 13o   Πρακτικό                                                                         

Αριθµ. Αποφ. 239 

Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 

Συνεδρίαση της 8/4/2014                                        

Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε 

η πρόσκληση 26997/3-4-2014 

 

               Στις Αχαρνές σήµερα στις 8 του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

11:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 26997 / 3/4/2014 

εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 

 ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      

2.Καλάργαλης Ιωάννης                             

3.Ντούρος Σωτήριος - Πρόεδρος                                                                     

4.Σαββίδης Κων/νος                                                                                    

5.Χριστοπούλου Σοφία                                                                                  

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης ύψους 3378,00 

έργου «Κοιτίδες απασχόλησης» - συµµετοχή του ∆ήµου Αχαρνών που υλοποιείται στην Αναπτυξιακή 

Σύµπραξη «Αχαρνείς κοιτίδες απασχόλησης»

 

Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το

και παρουσιάζει την εισήγηση της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, που αναφέρεται στην ψήφιση 

πίστωσης ύψους 3378,00 € για ανακοινώσεις τύπου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κοιτίδες 

απασχόλησης» (MIS 375832) - συµµετοχή του ∆ήµου

Σύµπραξη «Αχαρνείς κοιτίδες απασχόλησης» Ο ∆ήµος Αχαρνών µετέχει ως συµπράττων φορέας στην 

Αναπτυξιακή Σύµπραξη, «Αχαρνείς, Κοιτίδες Απασχόλησης» για την υλοποίηση της πράξης «Κοιτίδες 

Απασχόλησης», στο ∆ήµο Αχαρνών.

Στόχος της παρέµβασης είναι η απασχόληση ογδόντα (80) ατόµων τα οποία θα δηµιουργήσουν 

ατοµικές ή κοινωνικές επιχειρήσεις, στην περιοχή παρέµβασης.

Σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. πρωτ.:2.13244/4.1916/28

«Κοιτίδες Απασχόλησης» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», καθώς και την εγκεκριµένη 

απόφαση υλοποίησης µε ιδία µέσα, ο ∆ήµος Αχαρνών έχει αναλάβει στα πλαίσια της ∆ράσης 4: 

«∆ικτύωση ωφελούµενων µε επιχειρήσεις και δηµόσιους φορείς» 

«Ευαισθητοποίηση Τοπικής Οικονοµίας και Φορέων Τοπικής Οικονοµίας», την υλοποίηση 

συναντήσεων δικτύωσης µε φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας ατόµων µε ΕΚΟ και την 

ηµερίδα παρουσίασης αποτελεσµάτων του έργου.

 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008 

                                                                                                                             

o   Πρακτικό                                                                         

Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 39o                                                                                                           

                                                                                                                 

Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε  

Στις Αχαρνές σήµερα στις 8 του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

άστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 26997 / 3/4/2014 

εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 

ς του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.  

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο η έναρξη της 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      1.Κασσαβός Ιωάννης                                                                                    

2.Καλάργαλης Ιωάννης                                                                                  2.Πολυµενέας Παναγιώτης                                                                               

                                                                     3.Ρούσσας Κων/νος                                                                                     

4.Σαββίδης Κων/νος                                                                                    4.Χαριτίδη Μαρία                 

5.Χριστοπούλου Σοφία                                                                                   

Ψήφιση πίστωσης ύψους 3378,00 € για ανακοινώσεις τύπου στα πλαίσια υλοποί

συµµετοχή του ∆ήµου Αχαρνών που υλοποιείται στην Αναπτυξιακή 

Σύµπραξη «Αχαρνείς κοιτίδες απασχόλησης» 

Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 39ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

και παρουσιάζει την εισήγηση της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, που αναφέρεται στην ψήφιση 

για ανακοινώσεις τύπου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κοιτίδες 

συµµετοχή του ∆ήµου Αχαρνών που υλοποιείται στην Αναπτυξιακή 

Σύµπραξη «Αχαρνείς κοιτίδες απασχόλησης» Ο ∆ήµος Αχαρνών µετέχει ως συµπράττων φορέας στην 

Αναπτυξιακή Σύµπραξη, «Αχαρνείς, Κοιτίδες Απασχόλησης» για την υλοποίηση της πράξης «Κοιτίδες 

ν. 

Στόχος της παρέµβασης είναι η απασχόληση ογδόντα (80) ατόµων τα οποία θα δηµιουργήσουν 

ατοµικές ή κοινωνικές επιχειρήσεις, στην περιοχή παρέµβασης. 

. πρωτ.:2.13244/4.1916/28-5-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης έργου 

«Κοιτίδες Απασχόλησης» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», καθώς και την εγκεκριµένη 

απόφαση υλοποίησης µε ιδία µέσα, ο ∆ήµος Αχαρνών έχει αναλάβει στα πλαίσια της ∆ράσης 4: 

ωφελούµενων µε επιχειρήσεις και δηµόσιους φορείς» και 

«Ευαισθητοποίηση Τοπικής Οικονοµίας και Φορέων Τοπικής Οικονοµίας», την υλοποίηση 

συναντήσεων δικτύωσης µε φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας ατόµων µε ΕΚΟ και την 

ελεσµάτων του έργου. 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

 

                                                                                                                                                        

o   Πρακτικό                                                                                                         

                                                                                                      

                                                                             

Στις Αχαρνές σήµερα στις 8 του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

άστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 26997 / 3/4/2014 

εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο η έναρξη της 

1.Κασσαβός Ιωάννης                                                                                    

2.Πολυµενέας Παναγιώτης                                                                               

3.Ρούσσας Κων/νος                                                                                     

4.Χαριτίδη Μαρία                                                                                      

για ανακοινώσεις τύπου στα πλαίσια υλοποίησης του 

συµµετοχή του ∆ήµου Αχαρνών που υλοποιείται στην Αναπτυξιακή 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

και παρουσιάζει την εισήγηση της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, που αναφέρεται στην ψήφιση 

για ανακοινώσεις τύπου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κοιτίδες 

Αχαρνών που υλοποιείται στην Αναπτυξιακή 

Σύµπραξη «Αχαρνείς κοιτίδες απασχόλησης» Ο ∆ήµος Αχαρνών µετέχει ως συµπράττων φορέας στην 

Αναπτυξιακή Σύµπραξη, «Αχαρνείς, Κοιτίδες Απασχόλησης» για την υλοποίηση της πράξης «Κοιτίδες 

Στόχος της παρέµβασης είναι η απασχόληση ογδόντα (80) ατόµων τα οποία θα δηµιουργήσουν 

2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης έργου 

«Κοιτίδες Απασχόλησης» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», καθώς και την εγκεκριµένη 

απόφαση υλοποίησης µε ιδία µέσα, ο ∆ήµος Αχαρνών έχει αναλάβει στα πλαίσια της ∆ράσης 4: 

και της ∆ράσης 6: 

«Ευαισθητοποίηση Τοπικής Οικονοµίας και Φορέων Τοπικής Οικονοµίας», την υλοποίηση 

συναντήσεων δικτύωσης µε φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας ατόµων µε ΕΚΟ και την 

ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΩΨ8-35Σ



Το ποσό δαπάνης που έχει προβλεφθεί για τις ανακοινώσεις τύπου στα πλαίσια 

δηµοσιοποίησης της υλοποίησης της πράξης είναι αναλυτικά: 

∆ράση 4:∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ € 

1. Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ   

1.1. Ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για σύσταση δικτύου 480,00 

1.2 Ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για τις εργασίες του 

δικτύου 1200,00 

2. Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ   

2.1 Ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για σύσταση δικτύου 348,00 

2.2 Ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για τις εργασίες του 

δικτύου 870,00 

∆ράση 6:ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1. Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ   

1.2 Ανακοίνωση τύπου για Ηµερίδα παρουσίασης 

αποτελεσµάτων του έργου 480,00 

Σύνολο 3.378,00 

 

Η δαπάνη περιλαµβάνει τις ανακοινώσεις της διενέργειας µιας (1) ηµερίδας και έξι 

συναντήσεων για τη σύσταση του δικτύου και των αποτελεσµάτων 

∆ράση Α.3.1 
Καταχωρήσεις σε έντυπα 

ΜΜΕ 
  

Κόστος ανά 

δηµοσίευση 

Συνολικό 

Κόστος 

4  
ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για 

σύσταση δικτύου 
Αριθµός 4 120,00 480,00 

4  
ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για 

τις εργασίες του δικτύου 
Αριθµός 10 120,00 1.200,00 

6  

Ανακοίνωση τύπου για Ηµερίδα 

παρουσίασης αποτελεσµάτων 

του έργου 

Αριθµός 4 120,00 480,00 

 Α.3.2 
Καταχωρήσεις σε 

ηλεκτρονικά ΜΜΕ 
Αριθµός    

4  
ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για 

σύσταση δικτύου 
Αριθµός 4 87,00 348,00 

ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΩΨ8-35Σ



 

Το ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α.15-7341.001. 

Η δηµοσιεύσεις θα πραγµατοποιηθούν ως εξής: 

Έντυπα ΜΜΕ: 

• Εφηµερίδα «Αχαρναϊκή»: 
 
Μία (1) ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για σύσταση δικτύου. Ποσό: 120,00€ 

1. Τρείς (3) ανακοινώσεις σε τοπικό τύπο για τις εργασίες του δικτύου. Ποσό: 3 x 
120,00€=360,00€ 

2. Μία (1) ανακοίνωση τύπου για Ηµερίδα παρουσίασης αποτελεσµάτων του έργου. Ποσό: 
120,00€ 

• Εφηµερίδα «Αχαρνόραµα» 
1. Μία (1) ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για σύσταση δικτύου. Ποσό: 120,00€ 
2. Τρείς (3) ανακοινώσεις σε τοπικό τύπο για τις εργασίες του δικτύου. Ποσό: 3 x 

120,00€=360,00€ 
3. Μία (1) ανακοίνωση τύπου για Ηµερίδα παρουσίασης αποτελεσµάτων του έργου. Ποσό: 

120,00€ 

• Εφηµερίδα «∆υτική Όχθη»: 
1. Μία (1) ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για σύσταση δικτύου. Ποσό: 120,00€ 
2. ∆ύο (2) ανακοινώσεις σε τοπικό τύπο για τις εργασίες του δικτύου. Ποσό: 2 x 

120,00€=240,00€ 
3. Μία (1) ανακοίνωση τύπου για Ηµερίδα παρουσίασης αποτελεσµάτων του έργου. Ποσό: 

120,00€ 

• Εφηµερίδα «Θριάσιο» 
1. Μία (1) ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για σύσταση δικτύου. Ποσό: 120,00€ 
2. ∆ύο (2) ανακοινώσεις σε τοπικό τύπο για τις εργασίες του δικτύου. Ποσό: 2 x 

120,00€=240,00€ 
3. Μία (1) ανακοίνωση τύπου για Ηµερίδα παρουσίασης αποτελεσµάτων του έργου. Ποσό: 

120,00€ 

 

Ηλεκτρονικά ΜΜΕ 

• Ιστοσελίδα  «Αχαρνόραµα»  
 

1. Μία (1) ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για σύσταση δικτύου. Ποσό: 87,00€ 
2. Τρείς (3) ανακοινώσεις σε τοπικό τύπο για τις εργασίες του δικτύου. Ποσό: 3 x 

87,00€=261,00€ 

• Ιστοσελίδα  «Αχαρνές-Νέα» (www.acharnes-news.gr) 
1. Μία (1) ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για σύσταση δικτύου. Ποσό: 87,00€ 
2. Τρείς (3) ανακοινώσεις σε τοπικό τύπο για τις εργασίες του δικτύου. Ποσό: 3 x 

87,00€=261,00€ 

• Ιστοσελίδα  «∆υτική Όχθη» (www.doxthi.gr) 
1. Μία (1) ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για σύσταση δικτύου. Ποσό: 87,00€ 
2. ∆ύο (2) ανακοινώσεις σε τοπικό τύπο για τις εργασίες του δικτύου. Ποσό: 2 x 

87,00€=174,00€ 

• Ιστοσελίδα  «Θριάσιο» (www.thriassio.gr) 
1. Μία (1) ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για σύσταση δικτύου. Ποσό: 87,00€ 
2. ∆ύο (2) ανακοινώσεις σε τοπικό τύπο για τις εργασίες του δικτύου. Ποσό: 2 x 

87,00€=174,00€ 

 

4  
ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για 

τις εργασίες του δικτύου 
Αριθµός 10 87,00 870,00 

ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΩΨ8-35Σ



Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και  

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτηση του, καθώς και τις 

κείµενες  διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 

1. Ψηφίζει πίστωση συνολικού πίστωσης ποσού 3.378,00 € για την δηµοσίευση  

ανακοινώσεων στον τύπο και συγκεκριµένα στις εφηµερίδες: 

         

Έντυπα ΜΜΕ: 

• Εφηµερίδα «Αχαρναϊκή»: 
1. Μία (1) ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για σύσταση δικτύου. Ποσό: 120,00€ 
2. Τρείς (3) ανακοινώσεις σε τοπικό τύπο για τις εργασίες του δικτύου. Ποσό: 3 x 

120,00€=360,00€ 
3. Μία (1) ανακοίνωση τύπου για Ηµερίδα παρουσίασης αποτελεσµάτων του έργου. Ποσό: 

120,00€ 

• Εφηµερίδα «Αχαρνόραµα» 
1. Μία (1) ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για σύσταση δικτύου. Ποσό: 120,00€ 
2. Τρείς (3) ανακοινώσεις σε τοπικό τύπο για τις εργασίες του δικτύου. Ποσό: 3 x 

120,00€=360,00€ 
3. Μία (1) ανακοίνωση τύπου για Ηµερίδα παρουσίασης αποτελεσµάτων του έργου. Ποσό: 

120,00€ 

• Εφηµερίδα «∆υτική Όχθη»: 
1. Μία (1) ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για σύσταση δικτύου. Ποσό: 120,00€ 
2. ∆ύο (2) ανακοινώσεις σε τοπικό τύπο για τις εργασίες του δικτύου. Ποσό: 2 x 

120,00€=240,00€ 
3. Μία (1) ανακοίνωση τύπου για Ηµερίδα παρουσίασης αποτελεσµάτων του έργου. Ποσό: 

120,00€ 

• Εφηµερίδα «Θριάσιο» 
1. Μία (1) ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για σύσταση δικτύου. Ποσό: 120,00€ 
2. ∆ύο (2) ανακοινώσεις σε τοπικό τύπο για τις εργασίες του δικτύου. Ποσό: 2 x 

120,00€=240,00€ 
3. Μία (1) ανακοίνωση τύπου για Ηµερίδα παρουσίασης αποτελεσµάτων του έργου. Ποσό: 

120,00€ 

 

Ηλεκτρονικά ΜΜΕ 

• Ιστοσελίδα  «Αχαρνόραµα» (www.acharnorama.gr) 
1. Μία (1) ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για σύσταση δικτύου. Ποσό: 87,00€ 
2. Τρείς (3) ανακοινώσεις σε τοπικό τύπο για τις εργασίες του δικτύου. Ποσό: 3 x 

87,00€=261,00€ 

• Ιστοσελίδα  «Αχαρνές-Νέα» (www.acharnes-news.gr) 
1. Μία (1) ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για σύσταση δικτύου. Ποσό: 87,00€ 
2. Τρείς (3) ανακοινώσεις σε τοπικό τύπο για τις εργασίες του δικτύου. Ποσό: 3 x 

87,00€=261,00€ 
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• Ιστοσελίδα  «∆υτική Όχθη» (www.doxthi.gr) 
1. Μία (1) ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για σύσταση δικτύου. Ποσό: 87,00€ 
2. ∆ύο (2) ανακοινώσεις σε τοπικό τύπο για τις εργασίες του δικτύου. Ποσό: 2 x 

87,00€=174,00€ 

• Ιστοσελίδα  «Θριάσιο» (www.thriassio.gr) 
1. Μία (1) ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για σύσταση δικτύου. Ποσό: 87,00€ 
2. ∆ύο (2) ανακοινώσεις σε τοπικό τύπο για τις εργασίες του δικτύου. Ποσό: 2 x 

87,00€=174,00€ 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-7341.001, Προϋπολογισµού εξόδων έτους 2014, του 

∆ήµου. 

Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΠ. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού και υλοποιείται από 

την Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Αχαρνείς, Κοιτίδες Απασχόλησης» , στα πλαίσια της πράξης 

«ΚΟΙΤΙ∆ΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες  στον κ. Πρόεδρο. 

 

  

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΝΤΟΥΡΟΣ                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ 

                                                                                                       ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

                                                                                                       ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ 

                                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΡΓΑΛΗΣ 

                                                                                                        

                                                                                                       

 

Ακριβές Απόσπασµα 

Αχαρνές Αυθηµερόν 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ 
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