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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η  28/05/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.124

Πρακτικό της με αριθμό 19ης/28.05.2015,  συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, της 28ης του μηνός ΜΑΙΟΥ του έτους 
2015.   

Στην  Καισαριανή  σήμερα, 28/05/2015, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  19.00 μ.μ ,
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών , 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.5574 /25.05.2015, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τρία (23) μέλη και 
ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι
                                                                                                               

   Κατημερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος Δ.Σ.  
      
  1. Πολυχρονάκης Συμεών 1.Αξιώτης Χρήστος
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Γαβρίλης  Γεώργιος
  3. Περρής Ιωάννης 3.Βούρλος Δημήτρης
  4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος 4.Βοσκόπουλος Χρήστος
  5. Καραβασίλης Εμμανουήλ
  6. Χριστοφής Μιχαήλ 
  7. Χατζηδημητράκης   Αργύριος
  8. Κολοβού Κων/να
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
10. Παπαγιάννης Ιωάννης
11. Βεχλίδη Μαρία
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
14. Βασιλάκη Αικατερίνη
15. Κοντόσταυλος Γεώργιος
16. Κατσαρέλης Νικόδημος
17. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος
18. Καμπάκας Αντώνης
19. Λυκούδης Αλεβίζος



20. Αντωνόπουλος Δημήτρης
21. Ιωαννίδης Θεόδωρος
22. Μαζαράκη Έλλη
23. 
24. 
25. 
26. 
       
  
   Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  Δήμαρχος κ.   Σταμέλος Ηλίας   
και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών
της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ : Για τη μη συμμετοχή του Δήμου Καισαριανής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΠΣΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ-ΔΑΦΝΗΣ «Αναπτυξιακή σύμπραξη για την 
απασχόληση Δάφνη-Καισαριανή.             

Ο κ.  Πρόεδρος ο  οποίος  εισηγείται  το  πιο  πάνω θέμα της   ημερήσιας
διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση
του  Αντιδημάρχου  τεχνικών  υπηρεσιών  και  περιβάλλοντος   κ.  Περρή
Ιωάννη η   οποία έχει ως εξής:   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                                      
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   25/05/2015
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                              
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:5565
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                
Δ/νση: Κλαζομενών & Βρυούλων
Ταχ. Κωδ. : 161-22
Τηλ. : 213-2010798

Θέμα:  Για  τη  συμμετοχή  του  Δήμου  Καισαριανής  στο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΠΣΑ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  –  ΔΑΦΝΗΣ  «Αναπτυξιακή  σύμπραξη  για
την απασχόληση Δάφνη- Καισαριανή». 

     Η  «Αναπτυξιακή  σύμπραξη  για  την  απασχόληση  Δάφνη-
Καισαριανή» απαρτίζεται από δέκα (10) φορείς. Συγκεκριμένα:
• B & F ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ [Συντονιστής Εταίρος]
• ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ (INNOLAND)
• ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕ.Α.ΕΠ.)
• Θ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΟMEGA TECHNOLOGY)
• «EuroSOSiety» (Μ.Κ.Ο.) 



• ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
• ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
•ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΥΠΑΘΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.) (ΕΔΡΑ)
• ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

      Η διάρκεια του προγράμματος ορίστηκε από 1/12/2012 μέχρι 31/12/2014
και δόθηκε δυνατότητα παράτασης με την ΑΠ 427115/ ΟΙΚ 31320/ 22/9/2014
Απόφαση Υφ. Ανάπτυξης και Υφ. Εργασίας μέχρι 30/6/2015. Ο αρχικός του
προϋπολογισμός ανερχόταν στα 390.000 ευρώ.

      Το πρόγραμμα, ξεκίνησε  στις 11/3/2014. Την τεχνική υποστήριξη έχει
αναλάβει η «INNOLAND» που έχει και την ευθύνη υλοποίησης αποκλειστικά. 

      Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθμ. 128)  για συμμετοχή
πάρθηκε  κατά  πλειοψηφία  στις  12/7/2012.  ΚΑΤΑ  ψήφισαν  κ.  Σπύρος
Τζόκας, Παπαδέλης Δημήτριος, Φιλίππου Γεωργία, Χειμώνα Μήνα, Στάμελος
Ηλίας,  Κατημερτζής  Γιώργος,  Πολυχρονάκης  Συμεών,  Κουντούρη
Τριανταφυλλια και Βοσκόπουλος Χρήστος. ΠΑΡΩΝ ψήφισε ο κ. Ζαρκαδούλας
Νικόλαος. Η ίδια, ορίζει τον κ. Α. Αντωνόπουλο ως τακτικό μέλος του ΔΣ της
Αναπτυξιακής  Σύμπραξης  και  την  κ.  Ε.  Καγιαμπάκη  ως  αναπληρωματικό
μέλος του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Με την απόφαση 177/5-9-2013
κατά  πλειοψηφία,  εγκρίνεται  η  τροποποίηση της  παραπάνω,  ώστε  να  μην
εμφανίζεται ως συμπράττων ο Δήμος Βύρωνα που τελικά δεν συμμετείχε.
 
      Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Προγράμματος, στόχος του είναι η
ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας εξήντα έξι (66) ανέργων.
•Δέκα (10) άτομα σε θέσεις μισθωτής εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις
της περιοχής παρέμβασης,
•δέκα  (10)  άτομα  θα  υποστηριχθούν  για  την  ίδρυση  νέων  ατομικών
επιχειρήσεων, 
•σαράντα  έξι  (46)  άτομα  θα  κατευθυνθούν  στην  ίδρυση  6  κοινωνικών
συνεταιριστικών  επιχειρήσεων  (ΚΟΙΝΣΕΠ)  (αποτελούμενες  από  7
τουλάχιστον μέλη η καθεμία) και
δώδεκα (12) νέοι επιστήμονες, προερχόμενοι από τους Δήμους Δάφνης-

Υμηττού και Καισαριανής, θα υποστηρίζονταν επαγγελματικά. 
     Η ποσόστωση της συμμετοχής "ωφελουμένων" από κάθε δήμο – περιοχή
παρέμβασης είχε αρχικά οριστεί στο 50%. 

    Όπως μας ενημέρωσε  η «INNOLAND» οι Δράσεις κατάρτισης που έχουν
μέχρι σήμερα (λήξη του αρχικού προγράμματος) ολοκληρωθεί είναι 2 (8 και 9)
και αφορούν μόνο σε ανέργους. Οι ωφελούμενοι που έχουν ολοκληρώσει τις
Δράσεις  αυτές  ήταν  συνολικά  32,  εκ  των  οποίων,  δημότες  του  Δήμου
Καισαριανής ήταν 12. 
    Υπολείπονται  άλλες  2  Δράσεις  Κατάρτισης  για  να  ολοκληρωθεί  το
συγκεκριμένο τμήμα του έργου, μία που αφορά αμιγώς σε ανέργους και μία
που αφορά σε Νέους Επιστήμονες των περιοχών παρέμβασης οι οποίες δεν
έχουν υλοποιηθεί ακόμη, λόγω μη επαρκούς αριθμού ωφελουμένων.
     Η  συμμετοχή  του  Δήμου  Καισαριανής  αφορά  στην  υλοποίηση  –
διοργάνωση (2) ημερών καριέρας με τίτλο «Career Days: A head start to a



new business life» συνολικού προϋπολογισμού  9.750,00€  και δεν έχει
υλοποιηθεί  ακόμη. Προβλέπεται  από την σύμβαση η δράση να υλοποιηθεί
από υπεργολάβους. Επίσης η πρόσληψη με απευθείας ανάθεση (3) τριών
εξωτερικών συνεργατών για 37 ανθρωποημέρες, με κόστος 97,2€ ανά
ανθρωποημέρα, συνολικού κόστους 3596,40€. 

    Η  «INNOLAND»  όπως  μας  έχει  ενημερώσει,  μετά  τις αλλαγές  στη
διοίκηση  του  Δήμου,  δεν   έχει  προχωρήσει  σε  μονομερείς  αποφάσεις  και
υλοποιεί  ότι είχαν αποφασίσει με την προηγούμενη Διοίκηση του κ. Καμπάκα.
Ζήτησε από τον Σεπτέμβρη τον ορισμό νέων εκπροσώπων στο Διοικητικό
Συμβούλιο και την υπογραφή για συνέχιση του προγράμματος.

   Για την μέχρι  σήμερα πορεία  του προγράμματος γνωρίζουμε  όσα
αναφέρονται  παραπάνω,  που  βεβαιώνονται  και  εγγράφως  από  την
«INNOLAND». Για την οικονομική διαχείριση των κονδυλίων που έχουν
εκταμιευτεί δεν έχουμε πληροφόρηση.

   Η Δημοτική αρχή της «Λαϊκής Συσπείρωσης», έχει εκφράσει με πολλές
αφορμές  την  πλήρη  διαφωνία  της  με  τις  στοχεύσεις  αυτών  των
προγραμμάτων,  ειδικά με τις  μορφές σύγχρονης  εργασιακής ομηρίας
όπως είναι οι ΚΟΙΝΣΕΠ. 
Και στην περίπτωση αυτή επιβεβαιώνεται,  ότι  τα  διάφορα προγράμματα
"αντιμετώπισης" της φτώχειας,  της ανεργίας κ.λ.π.  που προωθεί  η Ε.Ε. σε
σύμπραξη με ΜΚΟ και «διάφορα σχήματα», αποτελούν μήτρα σκανδάλων και
κατασπατάλησης  χρημάτων  των  εργαζόμενων.  Δεν  στοχεύουν  στην
αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  και  στην  καλύτερη  περίπτωση  δίνουν
κάποιες ελεγχόμενες γνώσεις και δεξιότητες την ίδια ώρα που τα μέτρα της
κυβέρνησης  και  της  ΕΕ  οδηγούν  στην  ανεργία,  αφαιρούν  κοινωνικά
δικαιώματα κτλ. 
 Επιπλέον ο Δήμος στην ουσία με την σύμπραξη που υπέγραψε,  δεν έχει
δυνατότητα επίσημου ελέγχου για τα πεπραγμένα, την οικονομική διαχείριση.
Έχει  εκχωρήσει  αποκλειστικά  στην  «INNOLAND»  την  υλοποίηση  του
προγράμματος. Ακόμα και της δύο δράσεις  που υποχρεούται να υλοποιήσει
της έχει εκχωρήσει σε Υπεργολάβους. 

Προτείνεται επομένως ν  α πάρουμε απόφαση μη συνέχισης της συμμετοχής
του Δήμου Καισαριανής  στο πρόγραμμα και στις υπολειπόμενες δράσεις. Ως
εκ τούτου να μην ορίσουμε νέους εκπροσώπους στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη
και  μην  αναθέσουμε  Συμβάσεις  Παροχής  Υπηρεσιών  στους  Εξωτερικούς
Συνεργάτες για τ  i  ς ημερίδες καριέρας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Ιωάννης Περρής
     

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης



ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη συνέχιση της συμμετοχής του Δήμου Καισαριανής  στο πρόγραμμα και
στις  υπολειπόμενες  δράσεις.  Ως  εκ  τούτου  να  μην  ορίσουμε  νέους
εκπροσώπους στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη και μην αναθέσουμε Συμβάσεις
Παροχής  Υπηρεσιών  στους  Εξωτερικούς  Συνεργάτες  για  τiς  ημερίδες
καριέρας.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συμεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εμμανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδημητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12) 
Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16)Κοντόσταυλος Γεώργιος 17) Κατσαρέλης 
Νικόδημος  18) Σοφιανόπουλος Δημήτριος 19) Καμπάκας Αντώνιος  20)  
Λυκούδης Αλεβίζος 21) Αντωνόπουλος Δημήτριος 22) Ιωαννίδης Θεόδωρος 
23) Μαζαράκη Έλλη. 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   29/05/2015
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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