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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

Θέμα:  Συνέχιση λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» 
στο Δήμο Διονύσου και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμων Μαραθώνα, Ωρωπού, 
Διονύσου και Λαογραφικής Εταιρείας Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα 

 

 

Με τον υπ΄αριθμ. Νόμο 4449/2017 (ΦΕΚ Α’ 7/24-01-2017) “Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και 
των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και 
λοιπές διατάξεις”, αποφασίζεται στο άρθρο 55 “Παράταση προγραμμάτων καταπολέμησης της 
φτώχειας”, παρ. 3, η παράταση λειτουργίας των “Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της 
Φτώχειας” για τέσσερις (4) μήνες ακόμη, ήτοι από 01.11.2016 έως 28.02.2017 μετά τη λήξη της 
παράτασης (31.12.2016). 
 
Η χρηματοδότησή του Προγράμματος πραγματοποιείται από το Εθνικό σκέλος του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και έως την ένταξή του στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 του ΕΣΠΑ. 

Στο Δήμο Διονύσου φιλοξενούνται πολύ σημαντικές Δομές Κοινωνικής Οικονομίας, των οποίων οι 
δράσεις έχουν αμιγώς ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και προσφέρουν σημαντικό έργο σε συμπολίτες 
μας που έχουν ανάγκη από ουσιαστική ανθρώπινη υποστήριξη και καθοδήγηση 

Γενικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι: 

Η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ατόμων ευρισκομένων 

σε κατάσταση φτώχειας μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, που 

παρέχονται από τις Κοινωνικές Δομές προς του ωφελούμενους. 

 Η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που 

έχει πληγεί από την οικονομική κρίση. 

Συγκεκριμένα, στο Δήμο μας λειτουργεί: 
Γραφείο Διαμεσολάβησης 
το οποίο, παρέχει πληροφόρηση σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες για την αντιμετώπιση της φτώχειας, 
ενώ παράλληλα διευκολύνει την επικοινωνία των ωφελουμένων με τους κρατικούς φορείς σε θέματα 
που αφορούν την υγεία και την εργασία τους. 
 
Επίσης, η Τράπεζα Χρόνου 
παρέχει τη δυνατότητα, σε όσους το επιθυμούν, να συναλλάσσονται μεταξύ τους για τις ανταλλαγές 
αγαθών και υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας μονάδες εναλλακτικού συστήματος. 
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Οι παραπάνω δομές λειτουργούν και φιλοξενούνται με μεγάλη επιτυχία στο Δήμο μας, σε συνέργεια με 
τις κοινωνικές δομές που φιλοξενούνται σε όμορους Δήμους όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το 
Κοινωνικό Συσσίτιο του Δήμου Μαραθώνα, και το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Δημοτικό Λαχανόκηπο 
του Δήμου Ωρωπού,  στο πλαίσιο του ίδιου εταιρικού σχήματος με συντονιστή τη Λαογραφική 
Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα.   
 
Επιπλέον, υποβοηθούν και συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του Δήμου μας, το Αυτοτελές Τμήμα 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού, τη Συμβουλευτική & Ψυχολογική Υπηρεσία, το 
Αυτοτελές Τμήμα Διαβούλευσης & Εθελοντισμού κ.α. 
 
Τα οφέλη από τη λειτουργία των δομών είναι πολύ σημαντικά και διαχέονται στο σύνολο των δημοτών 
μας. 
  

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε να ληφθεί από το Δ.Σ. απόφαση για: 

1) τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος των «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης 

της Φτώχειας» και της χρηματοδότησής του από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έως 

την ένταξή του στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 του ΕΣΠΑ, με συντονιστή 

τη Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα, στους Δήμους Μαραθώνα, Ωρωπού και 

Διονύσου από 01.11.2016 έως 28.02.2017,  

2) τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης που αφορά στη 

συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της 

Φτώχειας» στους Δήμους Μαραθώνα, Ωρωπού και Διονύσου από 01.11.2016 έως 28.02.2017,  

3) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Διονύσου κ. Διονύσιου Ζαμάνη να προβεί σε κάθε ενέργεια που 

απαιτείται και προβλέπεται για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στο ανωτέρω Σχέδιο Δράσης 

υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα (αίτηση, προσφορά, Προγραμματική Σύμβαση κ.λπ.) και 

εκδίδοντας τις απαραίτητες αποφάσεις (π.χ. παραχώρηση χώρου φιλοξενίας λειτουργίας των 

κοινωνικών δομών Τράπεζα Χρόνου & Γραφείο Διαμεσολάβησης σε δημοτικό κτίριο). Οι δομές αυτές 

φιλοξενούνται και θα συνεχίσουν να φιλοξενούνται μέχρι 28.02.2017 στο Κεντρικό Δημαρχείο 

Δήμου Διονύσου (Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, τ.κ. 14565 Άγιος Στέφανος. 

 

 

 

Συν.: Ο Ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α’ 7/24-01-2017) 
“Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των 
 ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,  
δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου  
και λοιπές διατάξεις” 
 

Εσωτ. Διανομή   

1. Γρ. κ. Δημάρχου 
2.  κ. Γενικό Γραμματέα 
3. Γρ. κ. Αντιδημάρχου 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
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