
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                                                                                                                             

Απόσπασµα από το 13o   Πρακτικό                                                                         

Αριθµ. Αποφ. 238 

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 6.700,00 

Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Αχαρνείς κοιτίδες απασχόλησης»,  κ

«Κοιτίδες Απασχόλησης».  

Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το

διάταξης και  παρουσιάζει την εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας που 

ψήφιση πίστωσης ύψους 6.700,00 

Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Αχαρνείς κοιτίδες απασχόλησης»,  και την υλοποίηση της πράξης 

«Κοιτίδες Απασχόλησης». 

Ο ∆ήµος Αχαρνών σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.47/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

συµµετέχει στην Αναπτυξιακή 

την υλοποίηση του έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στο 

∆ήµο Αχαρνών», «Κοιτίδες Απασχόλησης» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις 

κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ο

αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του 

Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου 

δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχει

Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-

 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας
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o   Πρακτικό                                                                         

Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 38o                                                                                                           

                                                                                                                 

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 6.700,00 € για τη συµµετοχή του ∆ήµου Αχαρνών στην 

Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Αχαρνείς κοιτίδες απασχόλησης»,  και την υλοποίηση της πράξης 

Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 38ο  

διάταξης και  παρουσιάζει την εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας που 

ήφιση πίστωσης ύψους 6.700,00 € για τη συµµετοχή του ∆ήµου Αχαρνών στην 

Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Αχαρνείς κοιτίδες απασχόλησης»,  και την υλοποίηση της πράξης 

Ο ∆ήµος Αχαρνών σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.47/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 Σύµπραξη «Αχαρνείς, Κοιτίδες Απασχόλησης» µε αντικείµενο 

την υλοποίηση του έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στο 

∆ήµο Αχαρνών», «Κοιτίδες Απασχόλησης» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις 

κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και 

αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του 

Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου 

δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη 

-2013.  

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 τη συµµετοχή του ∆ήµου Αχαρνών στην 

αι την υλοποίηση της πράξης 

 θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης και  παρουσιάζει την εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας που αναφέρεται στην 

για τη συµµετοχή του ∆ήµου Αχαρνών στην 

Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Αχαρνείς κοιτίδες απασχόλησης»,  και την υλοποίηση της πράξης 

Ο ∆ήµος Αχαρνών σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.47/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Σύµπραξη «Αχαρνείς, Κοιτίδες Απασχόλησης» µε αντικείµενο 

την υλοποίηση του έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στο 

∆ήµο Αχαρνών», «Κοιτίδες Απασχόλησης» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις 

µάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και 

αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του 

Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου 

ρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη 

ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΩΨ8-ΟΙΖ



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.:2.13244/4.1916/28-5-2012 Απόφαση της Ειδικής 

Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία, της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίσθηκε η ένταξη της Πράξης «Κοιτίδες Απασχόλησης», στο 

θεµατικό Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου 

∆υναµικού», κατηγορία παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού», ∆ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής 

ένταξης για ευάλωτες οµάδες»». Η πράξη χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο. 

 Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 6.700,00 €, για την 

υλοποίηση των δράσεων: 

∆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 

3. Έµµεσες δαπάνες 209,00 

4. Υποδοχή και φιλοξενία   

4.1 Συνάντηση δικτύωσης µε φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας 

ατόµων ΕΚΟ για δηµιουργία δικτύου 313,00 

4.2. Συνάντηση δικτύωσης µε φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας 

ατόµων ΕΚΟ 200,00 

4.3. Συνάντηση δικτύωσης µε φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας 

ατόµων ΕΚΟ 200,00 

4.4 Συνάντηση δικτύωσης µε φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας 

ατόµων ΕΚΟ 200,00 

4.5 Συνάντηση δικτύωσης µε φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας 

ατόµων ΕΚΟ 200,00 

4.6 Συνάντηση δικτύωσης µε φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας 

ατόµων ΕΚΟ 200,00 

Σύνολο 4420,00 

ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΩΨ8-ΟΙΖ



∆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 

2. Ηµερίδες   

2.2 Ηµερίδα παρουσίασης αποτελεσµάτων του έργου 1800,00 

Σύνολο 2280,00 

 

Το ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α.   Κ.Α.15-7341.001 του προϋπολογισµού δαπανών του οικ. 

Έτους 2014 

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 

Έχοντας υπ’ όψιν της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν. 3852/7-6-2010 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194/τ.Α΄/22-11-2010) 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού    

4. Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/247/27-11-1995), 

όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010  

«∆ηµοσιονοµική  ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄/141/17-08-2010) 

5. Την υπ’αριθµ.47/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

6. Την υπ’αριθµ.πρωτ.2.13244/4.1916/2012 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσία για την 

Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία, της Γενικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης 

Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

7. Την υπ’αριθµ.367/9-11-2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

8. Τις αντίστοιχες εκθέσεις ανάληψης υποχρέωσης από την Οικονοµική Υπηρεσία του 

∆ήµου. 

9. Την Εισήγηση της  ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής 

    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 

Α.  Την ψήφιση πίστωσης ποσού 6.700 € για τη συµµετοχή του ∆ήµου Αχαρνών στην 

Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Αχαρνείς κοιτίδες απασχόλησης»,  και την υλοποίηση της πράξης 

«Κοιτίδες Απασχόλησης». Ως ακολούθως: 

ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΩΨ8-ΟΙΖ



∆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 τοπτικό τύπο για σύσταση δικτύου 348,00 

2.2 Ανακοίνωση σε τοπικό τύπο για τις εργασίες του 

δικτύου 870,00 

3. Έµµεσες δαπάνες 209,00 

4. Υποδοχή και φιλοξενία   

4.1 Συνάντηση δικτύωσης µε φορείς παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας ατόµων ΕΚΟ για δηµιουργία 

δικτύου 313,00 

4.2. Συνάντηση δικτύωσης µε φορείς παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας ατόµων ΕΚΟ 200,00 

4.3. Συνάντηση δικτύωσης µε φορείς παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας ατόµων ΕΚΟ 200,00 

4.4 Συνάντηση δικτύωσης µε φορείς παροχής 

υππηρεσιών φροντίδας ατόµων ΕΚΟ 200,00 

4.5 Συνάντηση δικτύωσης µε φορείς παροχής 

υππηρεσιών φροντίδας ατόµων ΕΚΟ 200,00 

4.6 Συνάντηση δικτύωσης µε φορείς παροχής 

υππηρεσιών φροντίδας ατόµων ΕΚΟ 200,00 

Σύνολο 4420,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΩΨ8-ΟΙΖ



 

 

∆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 

2. Ηµερίδες   

2.2 Ηµερίδα παρουσίασης αποτελεσµάτων του έργου 1800,00 

Σύνολο 2280,00 

 

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» 

 

Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο 

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 238/2014 

     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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