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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η  24/04/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  98

Πρακτικό της με αριθμό 16ης/24.04.2015,  συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, της 24ης του μηνός  ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 
έτους 2015.   

Στην  Καισαριανή  σήμερα, 24/04/2015, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  18.00 
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.4202 /21.04.2015, 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 πέντε (25) μέλη και
ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι
                                                                                                               

    Κατημερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος Δ.Σ.    
    

  1. Πολυχρονάκης Συμεών 1. Γαβρίλης  Γεώργιος
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Βούρλος Δημήτρης
  3. Περρής Ιωάννης
  4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος
  5. Καραβασίλης Εμμανουήλ
  6. Χριστοφής Μιχαήλ 
  7. Χατζηδημητράκης   Αργύριος
  8. Κολοβού Κων/να
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
10. Παπαγιάννης Ιωάννης
11. Αξιώτης Χρήστος
12. Βεχλίδη Μαρία 
13. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
14. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
15. Βασιλάκη Αικατερίνη



16. Κοντόσταυλος Γεώργιος
17. Κατσαρέλης Νικόδημος
18. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος
19. Καμπάκας Αντώνης
20. Λυκούδης Αλεβίζος
21. Βοσκόπουλος Χρήστος
22. Αντωνόπουλος Δημήτρης
23. Ιωαννίδης Θεόδωρος
24. Μαζαράκη Έλλη
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: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το πρόγραμμα 
ΤΟΠΣΑ( τοπικά σχέδια απασχόλησης) Καισαριανή- Ζωγράφου 
«Εργασία στον τόπο μου- Πράσινα επαγγέλματα».

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

                    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΣΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ
                       <<Εργασία στον τόπο μου – Πράσινα Επαγγέλματα>>
                   

Ο Δήμος Καισαριανής  και η ΚΕΔΗΚ συμμετέχουν στην
<<ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΣΥΜΠΡΑΞΗ  -  ΑΣΤΙΚΗ  ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ>> με τίτλο  <<ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ>>
           Μαζί   συμμετέχουν            

 το ΝΠΙΔ <<ΜΑSΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ >> , 

 ο Δήμος Ζωγράφου ,
 το ΝΠΔΔ <<Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών>> , 
 το ΝΠΙΔ <<ΩΜΕGΑ ΤΕCΗΝΟLOGY>> , 
 το ΝΠΔΔ <<ΚΥΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ>> , 
 το ΝΠΙΔ << ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΙΝΓΚ 

ΑΕ>>.

    Η <<ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ>> έχει την ευθύνη του προγράμματος <<Εργασία στον τόπο
μου- Πράσινα Επαγγέλματα>> με διάρκεια από  1/12/2012 μέχρι  31/12/2014 ,  η
οποία  πήρε  παράταση  με  την  ΑΠ 427115/  ΟΙΚ 31320/  22-9-2014  απόφαση Υφ.
Ανάπτυξης και Υφ. Εργασίας μέχρι 30/6/2015 ,  προϋπολογισμού 350.000 ευρώ.



   Το πρόγραμμα υλοποιείται από την ΜΑSΤ Α.Ε. αποκλειστικά .

   Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. 123  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 Τριανταφυλλιά   και  Βοσκόπουλος
Χρήστος. ΠΑΡΩΝ  ψήφισε ο κ. Ζαρκαδούλας Νικόλαος.)
Στην απόφαση παρέχεται  εξουσιοδότηση στον κ.  Αντώνη Καμπάκα να υπογράψει
κάθε  σχετικό  έγγραφο  και  ορίζεται  ο  κ.  Αντώνης  Αντωνόπουλος  (Γενικός
Γραμματέας του Δήμου Καισαριανής) ως εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
     Η ΚΕΔΗΚ με την απόφαση του Δ.Σ. 18/6-9-2013 κατά πλειοψηφία (ΚΑΤΑ κ.
Παπαδέλης  Δημήτριος  ,  Αμοργιανός  Αντώνιος)  ορίζει  νόμιμο  εκπρόσωπο  τον  κ.
Καμπάκα Δήμαρχο και πρόεδρο της ΚΕΔΗΚ ως τακτικό μέλος και τον κ. Λαψάτη
Στυλιανό ως αναπληρωματικό.
     Για την συνέχιση του προγράμματος η διοίκηση κ. Κοντόσταυλου , υπέγραψε
νέα συνεργασία    24-9-2014   και νέο καταστατικό της <<ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ >> με
τον κ. Κοντόσταυλο, Δήμαρχο εκπρόσωπο του Δήμου Καισαριανής και τον κ.
Χατζησάββα Μηνά ως εκπρόσωπο της ΚΕΔΗΚ.

 Όταν ανέλαβε η Νέα Δημοτική Αρχή προσπάθησε να έλθει σε επαφή με την MAST
Α.Ε. για να ενημερωθεί για την πορεία του έργου. Είχαν ζητήσει, ηλεκτρονικά και
τηλεφωνικά, 25/11/2014 και μέχρι 28/11/2014 μέσα σε τρεις ημέρες να υπογράψουμε
την πορεία εργασιών για εκταμίευση της δεύτερης δόσης. Με νέο αίτημα 10/12/2014
ζήτησαν  11/12/2014  ως  τις  12.00  να  υπογράψουμε.  Απαιτήσαμε  ενημέρωση  και
στοιχεία .  Αρχικά  έγιναν  2  συναντήσεις  με  την  ΜΑST Α.Ε.  υπήρχε  μια  γενική
ενημέρωση προφορική και επικαλέστηκαν προσωπικά δεδομένα. Μας ζήτησαν ξανά
να  υπογράψουμε  ,  αρνηθήκαμε  και  στην  συνέχεια  έστειλαν  με  καθυστέρηση  ,
21/1/2015 ώρα 9,13 μμ , ηλεκτρονικά κάποια στοιχειά που δεν συμφωνούσαν με αυτά
που είχαν δώσει προφορικά.
Σύμφωνα  με  την  ενημέρωση  για  το  πρόγραμμα  έγιναν  53  αιτήσεις  από  δημότες
Καισαριανής.  Επιλέχτηκαν  33  από  Καισαριανή,  από  το  σύνολο  των  70,  που
προβλεπόταν (οι υπόλοιποι 37 πιθανά από Ζωγράφου). Το πρόγραμμα απευθύνεται
σε νέους άνεργους . Από τους 33 που επιλέχτηκαν είναι ΑΕΙ 5 , ΤΕΙ 3 , Λύκειο 11 ,
ΤΕΕ 2,  ΙΕΚ 3 , Δημοτικό 4 , δεν εμφανίζονται γραμματικές γνώσεις για 3 . 

  Στο πρόγραμμα προβλέπονται 2 δράσεις , 1 Δήμου Καισαριανής και 1 ΚΕΔΗΚ. 
Οι δράσεις δεν έχουν υλοποιηθεί.
Οι δράσεις προβλέπεται να δοθούν  σε υπεργολάβους από τη Σύμβαση .
Δράση Δήμου Καισαριανής : Διοργάνωση 1 ημερίδας και έκδοση- εκτύπωση 1.000
φυλλαδίων.  Σκοπός  της  ημερίδας  είναι  η  προσέλκυση  των  ωφελουμένων.
Προϋπολογισμός 4.380 ευρώ . 
Δράση  ΚΕΔΗΚ:  Προϋπολογισμός  6.700  ευρώ  ,εκ  των  οποίων  5583  αφορούν
επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εύρεση επιχειρήσεων και 2.000 ,
υπεργολαβία για δημιουργία 1 ενημερωτικού περιπτέρου. 



  Όπως μας ενημέρωσε η ΜΑSΤ Α.Ε. έχει ολοκληρώσει την θεωρητική εκπαίδευση ,
ενημέρωση, ψυχολογική στήριξη, έχει πληρώσει τα ποσά που προβλέπονται (;). Έχει
εξασφαλίσει περίπου σε 10 άτομα απασχόληση. 
Στη συζήτηση εμφάνισαν ότι δεν ενδιαφέρονται οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα για
συμμετοχή στις δράσεις και σε προτάσεις για απασχόληση.
Τα στοιχεία που μας έχει  δώσει η    MAST   είναι  προϋπολογισμός δαπανών και  όχι
απολογισμός εξόδων. 
Ενδεικτικά αναφέρομαι ότι από το πρόγραμμα προβλέπεται αμοιβή περίπου 480
ευρώ μεικτά για κάθε άνεργο συνολικά , για συνεργάτες με συμβάσεις έργου από
144 ευρώ η ανθρωποημέρα ,  για εκπαιδευτές  50 ευρώ η ώρα  ,  για  απόδειξη
παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) 34,29 ευρώ. Θεωρητικά για τους άνεργους στην
καλύτερη περίπτωση  συνολικά μικτά 33.600 ευρώ περίπου , από τον προϋπολογισμό
των 350.000 ευρώ
            Με την απόφαση ΥΠ. ΑΡΙΘ. 8 - 12/12/2014 του Διοικητικού Συμβούλιου της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης <<ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ>> από την έναρξη του προγράμματος
30/12/2013 έως την 30/11/2014 το ποσοστό υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου
ήταν 28,22 % , ενώ το Φυσικό Αντικείμενο κατά 61,24 % .

       H ΑΠΟΦΑΣΗ 8 -12/12/2014 του Δ.Σ. Της <<ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ>> αναφέρει
<<…για  υποβολή  αιτήματος  για  την  πληρωμή  της  β  δόσης  για  το  έργο
απαιτείται η έγκριση βεβαίωσης του Μηχανισμού Πιστοποίησης του φυσικού
και του οικονομικού αντικειμένου…….>> κάτι που έγινε με αυτή την απόφαση. 
     Την απόφαση αυτή φαίνεται ότι υπέγραψε ο κ. Αντωνόπουλος εκπρόσωπος του
Δήμου Καισαριανής  και  ο  κ.  Λαψατης εκπρόσωπος της  ΚΕΔΗΚ.  Από  24/9/2015
εκπρόσωπος του Δήμου Καισαριανής ήταν ο κ. Κοντοσταυλος και της ΚΕΔΗΚ ο
κ. Χατζησαββας
    Σε  τηλεφωνική  επικοινωνία  για  τελευταία  φορά  στις  20/4/2015  με  τους
υπεύθυνους του προγράμματος μας ενημέρωσαν, ότι είχαν κάνει αίτημα για την
δεύτερη  δόση  και  είχαν  πάρει  και  ένα  μέρος  της  δόσης  .  Ζητήσαμε  να  μας
στείλουν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου της <<ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ>> ,
ποιος  υπέγραψε  ,  για  ενημέρωση  του  Δημοτικού  Συμβούλιου  κάτι  που  δεν
έκαναν.
   Εγείρονται πολλά ερωτηματικά για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος
τόσο από την επίσημη ενημέρωση , από τις αποφάσεις , τις υπογραφές , αλλά και την
πληροφόρηση που είχαμε από συμμετέχοντες στο πρόγραμμα για το πώς << έγιναν>>
οι εκπαιδεύσεις , οι εκδηλώσεις κ.λ.π.
 
Ο Δήμος  Καισαριανής  δεν  μπορεί  να ελέγξει   την  μέχρι  σήμερα πορεία  των
εργασιών την εγκυρότητα των μέχρι σήμερα αποφάσεων και εγγράφων , είναι
ευθύνη της αρμόδιας Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Αττικής να κάνει
έλεγχο . Ανεξάρτητα από την άποψη που έχουμε σχηματίσει .

    Επιβεβαιώνεται η θέση που έχουμε εκφράσει σαν Λαϊκή Συσπείρωση , για τα
ψευδεπίγραφα  προγράμματα  αντιμετώπισης  της  φτώχειας,  ανεργίας  ,  πράσινα
επαγγέλματα  κ.λ.π.  της  Ε.Ε  μέσω  ΕΣΠΑ σε  σύμπραξη  με  ΜΚΟ και  <<διάφορα
σχήματα>> ,  ότι  αποτελούν  μήτρα  σκανδάλων  ,  κατασπατάλησης  χρημάτων  των
εργαζόμενων ,  την ίδια ώρα που τα μέτρα κυβέρνησης ΕΕ οδηγούν στην ανεργία
αφαιρούν  κοινωνικά   δικαιώματα  .  Δεν  στοχεύουν  στην  αντιμετώπιση  των



προβλημάτων και στην καλύτερη περίπτωση δίνουν κάποιες ελεγχόμενες <<γνώσεις ,
δεξιότητες>> . 
    Ο  Δήμος  στην  ουσία  με  την  σύμπραξη  που  υπέγραψε,  δεν  έχει  δυνατότητα
επίσημου ελέγχου για τα πεπραγμένα, την οικονομική διαχείριση. Έχει  εκχωρήσει
αποκλειστικά στην <<ΜΑST Α.Ε.>> την υλοποίηση του προγράμματος , ακόμα και
της 2 δράσεις  που υποχρεούται να υλοποιήσει της έχει εκχωρήσει σε Υπεργολάβους.

Προτείνεται να πάρουμε απόφαση, να μην συνεχίσουμε να δίνουμε κάλυψη στην
συνέχιση  του  προγράμματος.  Προβλέπεται  από  το  καταστατικό  της  σύμπραξης
αποχώρηση  μετά  από  αίτημα  εταίρου  και  απόφαση  των  3/4  του  Διοικητικού
συμβούλιου. 

 Να μην υπογράψουμε νέα συνεργασία με τη <<ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ>> και να
μην  ορίσουμε  αντιπροσώπους  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της
<<ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ>> από το Δήμο Καισαριανής. 

 Να  μην  υπογράψουμε  για  την  εκταμίευση  της  δεύτερης  δόσης  του
προγράμματος (δηλαδή την πρόοδο των δράσεων….) 

 Η  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβούλιου  να  κοινοποιηθεί  στην  αρμόδια
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής.

 Να  ζητηθεί,  από  την  αρμόδια   Ενδιάμεση  Διαχειριστική  Αρχή  Αττικής,
έκθεση για την υλοποίηση του προγράμματος και τα οικονομικά στοιχεία .

 Η απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου  να κοινοποιηθεί  στην Περιφέρεια
Αττικής και ζητάμε να μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα της έρευνας. 

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

Εγκρίνει   να  μην  συνεχίσουμε  να  δίνουμε  κάλυψη  στην  συνέχιση  του
προγράμματος. Προβλέπεται από το καταστατικό της σύμπραξης αποχώρηση μετά
από αίτημα εταίρου και απόφαση των 3/4 του Διοικητικού συμβούλιου. 

 Να μην υπογράψουμε νέα συνεργασία με τη <<ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ>> και να
μην  ορίσουμε  αντιπροσώπους  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της
<<ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ>> από το Δήμο Καισαριανής. 



 Να  μην  υπογράψουμε  για  την  εκταμίευση  της  δεύτερης  δόσης  του
προγράμματος (δηλαδή την πρόοδο των δράσεων….) 

 Η  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβούλιου  να  κοινοποιηθεί  στην  αρμόδια
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής.

 Να  ζητηθεί,  από  την  αρμόδια   Ενδιάμεση  Διαχειριστική  Αρχή  Αττικής,
έκθεση για την υλοποίηση του προγράμματος και τα οικονομικά στοιχεία .

 Η απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου  να κοινοποιηθεί  στην Περιφέρεια
Αττικής και ζητάμε να μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα της έρευνας. 

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) 
Αξιώτης Χρήστος 13) Βεχλίδη Μαρία 14) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 15) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  16) Βασιλάκη Αικατερίνη 17)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 18) Κατσαρέλης Νικόδημος  19) Σοφιανόπουλος Δημήτριος 20) 
Καμπάκας Αντώνιος  21) Λυκούδης Αλεβίζος 22) Βοσκόπουλος Χρήστος 23) 
Αντωνόπουλος Δημήτριος 24) Ιωαννίδης Θεόδωρος 25) Μαζαράκη Έλλη. 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   28/04/2015
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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