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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2013

ΘΕΜΑ  8ο:  Ορθή  επανάληψη  της  υπ.  αριθμ  20/2013  απόφασης  περί
«Προγραμματισμού σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για το συγχρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αχαρνείς Κοιτίδες Απασχόλησης».

Στις Αχαρνές σήμερα, στα γραφεία όπου εδρεύει η επιχείρηση, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.),  κατόπιν  της  υπ΄
αριθμ. 338/2013  έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα
τα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Παρόντος του Προέδρου του Δ.Σ. κoυ. Σταύρου Κοπαλά, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι σε σύνολο 11 (έντεκα) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα 11 (έντεκα) μέλη, ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Κοπαλάς Σταύρος 1. Κωνσταντινίδου Όλγα

2. Πετάκος Γεώργιος            2. Ορφανός Κωνσταντίνος

3. Κατάρα Ελένη                                 3. Καλάργαλης Γιάννης                              

4. Παντελιά Ευαγγελία                           

5. Ελευθεριάδης Στυλιανός

6. Λούκη Αγγελική

7. Γκασούκας Νικόλαος 

8. Πούδρας Χάρης

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κα.
Ζάρρα Ιωάννα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. φέρνει προς συζήτηση στο Σώμα το θέμα που αφορά «Ορθή επανάληψη της
υπ.  αριθμ  20/2013  απόφασης  περί  προγραμματισμού  σύναψης  Συμβάσεων  Μίσθωσης  Έργου  για  το
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αχαρνείς Κοιτίδες Απασχόλησης»

Με την με αριθμ. 20/2013 το Δ.Σ. αποφάσισε ότι: 
«Α.  Εγκρίνει  τον  προγραμματισμό  σύναψης  Συμβάσεων  Μίσθωσης  Έργου  για  το
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αχαρνής Κοιτίδες Απασχόλησης»
Β.  Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι
διαδικασίες.
Γ. Η  δαπάνη  των  13.043,10€  για  τις  αμοιβές  του  προσωπικού  θα  καλυφθεί  από  το  ως  άνω
πρόγραμμα.»

Κατόπιν επικοινωνίας με το ΑΣΕΠ και με την Διαχειριστική Αρχή της χρηματοδοτούμενης
πράξης  «Κοιτίδες  Απασχόλησης»  και  προκειμένου  να  εγκριθούν  οι  ανωτέρω συμβάσεις  για  την
υλοποίηση  της  ανωτέρω  πράξης  προτείνουμε  την  ορθή  επανάληψη  την  υπ.  αριθμ  20/2013
απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΚΕΑ ως ακολούθως:

Από το λανθασμένο:

ΑΔΑ: ΒΛΛΤΟΞΥ5-ΧΣ5



«Α.  Εγκρίνει  τον  προγραμματισμό  σύναψης  Συμβάσεων  Μίσθωσης  Έργου  για  το
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αχαρνείς Κοιτίδες Απασχόλησης»
Β.  Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι
διαδικασίες.
Γ. Η  δαπάνη  των  13.043,10€  για  τις  αμοιβές  του  προσωπικού  θα  καλυφθεί  από  το  ως  άνω
πρόγραμμα. 

Στο ορθό:
«Α.  Εγκρίνει  τον  προγραμματισμό  των  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου  του  έτους  2013  στο
πλαίσιο  της  υλοποίησης  της  πράξης  «ΚΟΙΤΙΔΕΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,  στο  Θεματικό  Άξονα
Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια
κοινωνία  ίσων  ευκαιριών»  του  Ε.Π.  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού»,  κατηγορία
παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων
του  πληθυσμού»,  Δράση  3  «Τοπικές  δράσεις  κοινωνικής  ένταξης  για  ευάλωτες  ομάδες»
συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, ως εξής: 

Σχέση εργασίας Τίτλος σπουδών/ ειδικότητα. ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΕΡΓΟΥ
ΠΕ/ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 5.693,10

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΕ/ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ για δημιουργία
ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας φορέων δικτύου

ΑΣ
1.844,40

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΠΕ/ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ/ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
3.500,00

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΕ ΝΟΜΙΚΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (χωρίς παράσταση στις
δικαστικές αίθουσες, στέλεχος ΣΥΥ) 4.800,00

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (στέλεχος ΣΥΥ) 4.800,00

ΣΥΝΟΛΟ: 20.637,50

Οι  συμβάσεις  μίσθωσης  έργου  κρίνεται  απαραίτητο  να  συναφθούν  προκειμένου  να
μπορέσει η ΔΗΚΕΑ να υλοποιήσει τις δράσεις που έχει αναλάβει ως εταίρος της αναπτυξιακής
Σύμπραξης  «ΑΧΑΡΝΕΙΣ  ΚΟΙΤΙΔΕΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»  στα  πλαίσια  υλοποίησης  της  πράξης
«ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» η οποία έχει εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 2.13244/4.1916/28-05-
2012 απόφαση ένταξης της Ειδική  Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και  την Κοινωνική
Οικονομία της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (ΟΠΣ:375832,
Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ03480325, Κωδικός Δικαιούχου: 3050374)

Β. Η  δαπάνη  των  20.637,50€  για  τις  αμοιβές  του  προσωπικού  θα  καλυφθεί  από  το  ως  άνω
πρόγραμμα . 
Γ.  Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις επί του θέματος. 

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη, την υπ. αριθμ 20/2013 απόφαση Δ.Σ., το υπ’
αριθμ.  12524/10680/8-3-2013  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής,  την  απόφαση
υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Κοιτίδες Απασχόλησης»,  την εισήγηση του Προέδρου, τις
απόψεις των ομιλητών και την αναγκαιότητα του θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την ορθή επανάληψη την υπ. αριθμ 20/2013 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΚΕΑ ως ακολούθως:

Από το λανθασμένο:
«Α.  Εγκρίνει  τον  προγραμματισμό  σύναψης  Συμβάσεων  Μίσθωσης  Έργου  για  το
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αχαρνείς Κοιτίδες Απασχόλησης»
Β.  Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι
διαδικασίες.
Γ. Η  δαπάνη  των  13.043,10€  για  τις  αμοιβές  του  προσωπικού  θα  καλυφθεί  από  το  ως  άνω
πρόγραμμα. 

ΑΔΑ: ΒΛΛΤΟΞΥ5-ΧΣ5



Στο ορθό:
«Α.  Εγκρίνει  τον  προγραμματισμό  των  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου  του  έτους  2013  στο
πλαίσιο  της  υλοποίησης  της  πράξης  «ΚΟΙΤΙΔΕΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,  στο  Θεματικό  Άξονα
Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια
κοινωνία  ίσων  ευκαιριών»  του  Ε.Π.  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού»,  κατηγορία
παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων
του  πληθυσμού»,  Δράση  3  «Τοπικές  δράσεις  κοινωνικής  ένταξης  για  ευάλωτες  ομάδες»
συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, ως εξής: 

Σχέση εργασίας Τίτλος σπουδών/ ειδικότητα. ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΕΡΓΟΥ ΠΕ/ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 5.693,10

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΕ/ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ για δημιουργία
ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας φορέων δικτύου

ΑΣ
1.844,40

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΠΕ/ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ/ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
3.500,00

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΕ ΝΟΜΙΚΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (χωρίς παράσταση στις
δικαστικές αίθουσες, στέλεχος ΣΥΥ) 4.800,00

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (στέλεχος ΣΥΥ) 4.800,00

ΣΥΝΟΛΟ: 20.637,50

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου κρίνεται απαραίτητο να συναφθούν προκειμένου να μπορέσει η
ΔΗΚΕΑ να υλοποιήσει τις δράσεις που έχει αναλάβει ως εταίρος της αναπτυξιακής Σύμπραξης
«ΑΧΑΡΝΕΙΣ  ΚΟΙΤΙΔΕΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»  στα  πλαίσια  υλοποίησης  της  πράξης   «ΚΟΙΤΙΔΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»  η  οποία  έχει  εγκριθεί  με  την  υπ.  αριθμ.  2.13244/4.1916/28-05-2012
απόφαση ένταξης της Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία
της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (ΟΠΣ:375832, Κωδικός
Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ03480325, Κωδικός Δικαιούχου: 3050374)

Β. Η  δαπάνη  των  20.637,50€  για  τις  αμοιβές  του  προσωπικού  θα  καλυφθεί  από  το  ως  άνω
πρόγραμμα (υπ. Αριθμ πρωτ. 339/2013 βεβαίωση). 
Γ.  Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων συμβάσεων μίσθωσης έργου.

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό πενήντα εφτά (57).

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΠΑΛΑΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΤΟΞΥ5-ΧΣ5


