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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 23.03.2017
Αριθμ. πρωτ.: 2163

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
41/2017
ης
από το πρακτικό της 6 / 23.03.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα
εκτός
ημερήσιας
διάταξης:

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς» με
κωδικό MIS 5003171 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό
πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και έγκριση υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 22.03.2017, ώρα 6:00 μμ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 1998/18.03.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
4. Αργυρούλης Ιωάννης
6. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Ζιούλη Αναστασία
10. Κασίδας Ιωάννης
12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
14. Μπεϊνάς Αντώνιος
16. Ολύμπιος Αθανάσιος
18. Σιμούλης Θωμάς
20. Σκαπέτης Αντώνιος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
24. Τσιώνης Αστέριος

3. Αναστασίου Ιωάννης
5. Βατζιάς Αντίγονος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Κούκας Γεώργιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Λέτσιος Βασίλειος
17. Ριζούλης Στέφανος
19. Σμυρλής Βασίλειος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
Απόντες

25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
27. Σκαρκάλης Χρήστος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

26. Μασούρας Γεώργιος
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Έξαρχος
Αστέριος (Μαρμαρίνης), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας (προσήλθε κατά
τη συζήτηση του 4ου θέματος).
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα
εκτός
ημερήσιας
διάταξης:

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς» με
κωδικό MIS 5003171 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό
πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και έγκριση υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα.

Το θέμα συζητήθηκε με την μορφή του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του
Ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
«Στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2741/11-7-2016 πρόσκλησης, με κωδικό 019 , της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υποβολή προτάσεων στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας
2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και μετά την υπ’ αριθμ. 151/2016 σχετική απόφαση του
Δημ. Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ν42Ω6Ι-ΑΕ3) με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή σχετικής πρότασης, ο Δήμος Αγιάς
υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς», κωδικό MIS
5003171 και συνολική Δημόσια Δαπάνη εκατόν δώδεκα χιλιάδες τρακοσίων είκοσι ευρώ (112.320,00 €) (αρ.
πρωτ. αίτησης χρηματοδότησης 10813/11-11-2016).
Η πρόταση περιγράφεται αναλυτικά στο ηλεκτρονικά υποβληθέν στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ Τεχνικό Δελτίο Πράξης
(ΤΔΠ) και στα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα που έχουν επισυναφθεί σε αυτό.
Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 873/28-2-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, (ΑΔΑ:
ΩΒΒΧ7ΛΡ-32Ι), μετά από θετική αξιολόγηση της πρότασης, εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 112.320,00 €, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών (36
μηνών) και αφορά στη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγιάς», το οποίο είναι µία δομή που θα
παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος
υπηρεσιών µε στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής
διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.
Το Κέντρο Κοινότητας θα προσφέρει πληροφόρηση, υπηρεσίες συμβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην
απασχόληση, θα συμβάλει στην ανάπτυξη πολιτισµικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και
κοινωνικής ευημερίας και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης.

ΑΔΑ: 730ΩΩ6Ι-Μ3Κ

Σελίδα 3 από 7

Θα περιλαμβάνει τους κάτωθι τρεις κεντρικούς άξονες:
28. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
29. Συνεργασία µε Υπηρεσίες και Δομές
30. Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την
κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Θα συσταθεί και θα λειτουργήσει βάσει της υπ’ αριθμ. 23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ Β΄ 854/30-32016) ΚΥΑ περί «Καθορισμού ελαχίστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας».
Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι διττός:
1.
Να παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά
πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού και
2.
Να υποστηρίζει τις δομές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.
Ωφελούμενοι της δομής αυτής είναι οι πολίτες που κάνουν συστηματική χρήση των υπηρεσιών και παροχών
του Κέντρου Κοινότητας και παράλληλα έχουν καταγραφεί στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα και έχουν
αποκτήσει μοναδικό αριθμό αναφοράς.
Περιγραφή της κτιριακής υποδομής:
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγιάς θα λειτουργήσει σε κατάλληλο για το συγκεκριμένο σκοπό χώρο, σε
ιδιόκτητο ακίνητο του Δήμου Αγιάς, που εντάσσεται στο ισόγειο κτιριακό συγκρότημα της «Παλαιάς
Κρεαταγοράς». Ο εν λόγω χώρος βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αγιάς – πλησίον της κεντρικής πλατείας
- με πρόσοψη στον κεντρικό πεζόδρομο επί της οδού Κύπρου.
Στελέχωση της δομής:
Για τη στελέχωση του Κ.Κ. ο Δήμος θα προβεί στην πρόσληψη του προβλεπόμενου προσωπικού, με συμβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα µε την υπ’ αριθµ. 23/ΟΙΚ. 14435-1135 (ΦΕΚ
854/30-3-2016, Τεύχος Β΄) ΚΥΑ.
Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα
παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος (ήτοι συνολικό διάστημα απασχόλησης: 36 μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) (με πλήρη απασχόληση).
Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, για την κατηγορία των Δήμων
με πληθυσμό 10.000 έως 40.000, η στελέχωση της δομής θα είναι ως εξής:
Ειδικότητα
Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας µε άδεια άσκησης
επαγγέλματος
Κοινωνικός Λειτουργός ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας µε άδεια άσκησης
επαγγέλματος
Σύνολο

Αριθμός Ατόμων
1
1
2

Οι προσλήψεις του προσωπικού θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει.
Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται μετά από σχετική πρόσκληση του Δικαιούχου, η οποία θα
περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
- Συνοπτική περιγραφή της δράσης και των υπηρεσιών που παρέχονται από το Κέντρο Κοινότητας
- Το χρονικό διάστημα απασχόλησης
- Τις απαιτούμενες δεξιότητες/τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα
- Τα κριτήρια επιλογής και τη μοριοδότηση κάθε κριτηρίου
- Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής
- Τον τόπο και τον καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
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Στην προκήρυξη θα περιλαμβάνονται και ειδικά κριτήρια επιλογής του προσωπικού (χρόνος συνεχόμενης
ανεργίας - τέκνα ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα κατά το νόμο - ιδιότητα άγαμου, διαζευγμένου ή εν
χηρεία γονέα (εφόσον έχει την επιμέλεια τέκνων) - αναπηρία του αιτούντος - αποδεδειγμένη εργασιακή
εμπειρία), τα οποία θα βαθμολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016.
Χρονική διάρκεια:
Η διάρκεια λειτουργίας της δομής προβλέπεται για 3 χρόνια (36 μήνες).
Η ενδεικτική ημερομηνία έναρξης της δομής, σύμφωνα µε την απόφαση ένταξης είναι η 27-4-2017 και
ημερομηνία λήξης η 26-10-2020.
Επιλέξιμες δαπάνες:
Το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, ποσού 93.600,00 € και δαπάνες υπολογιζόμενες σε ποσοστό 20% επί
των επιλέξιμων δαπανών προσωπικού, ποσού 18.720,00 €.
Συνολικά το κόστος της δομής ανέρχεται στο ποσό των 112.320,00 € για τα τρία χρόνια.
Η πράξη θα υλοποιηθεί µε ίδια μέσα του Δήμου σύμφωνα µε το σχέδιο απόφασης υλοποίησης που κατατέθηκε
µε την αίτηση χρηματοδότησης.
Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου υπάρξουν διαφοροποιήσεις του κόστους
μισθοδοσίας των εργαζομένων (αποδοχές, εργοδοτικές εισφορές) σε σχέση µε το ποσό που προβλέφθηκε και
εγκρίθηκε από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, τότε αυτές θα καλυφθούν από ίδιους πόρους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη τ’ ανωτέρω, καθώς και
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
- Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ Β΄854/30-3-2016) περί
«Καθορισμού ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας».
- Τον Οδηγό εφαρμογής και λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας.
- Την υπ’ αριθμ. 151/2016 απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση υποβολής πρότασης για δημιουργία Κέντρου
Κοινότητας στο Δήμο Αγιάς ….».
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 873/28-2-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα: «Ένταξη της
Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς» με Κωδικό ΟΠΣ 5003171 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Θεσσαλία 2014-2020».
Προτείνεται:
1. Να αποδεχθεί την απόφαση ένταξης της πράξης µε τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Θεσσαλίας 2014-2020., η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και
η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 112.320,00 €.
2. Να εγκρίνει την υλοποίηση του έργου µε ίδια μέσα και να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την έκδοση
σχετικής απόφασης.
3. Να εγκρίνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγιάς,
των εξής ειδικοτήτων:
4. Ένας/μια Κοινωνικός/η Λειτουργός, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος, με
σύμβαση ΙΔΟΧ, πλήρους απασχόλησης.
5. Ένας/μια Κοινωνικός/η Λειτουργός, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος με
σύμβαση ΙΔΟΧ, πλήρους απασχόλησης.
6. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα
παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος (ήτοι συνολικό διάστημα απασχόλησης: 36
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).
7. Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχ. έτους (μετά από σχετική αναμόρφωση που θα ακολουθήσει)
καθώς και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, μέχρι τη λήξη της τριετούς διάρκειας της
πράξης, θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις, σύμφωνα με τον προϋπ/σμό ένταξης.
8. Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Αγιάς για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου».
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Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης
Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του:
«Η τοποθέτησή μου είναι ως Λαϊκή Συσπείρωση και όχι ως Γιάννης Κασίδας, το έχω πει επανειλημμένα
Πρόεδρε και μάλλον θα πρέπει να συνεχίσω να το λέω.
Αυτή τη στιγμή οι κοινωνικές δομές κι οι υπηρεσίες των δήμων υπολειτουργούν και είναι σε μια πορεία
αποψίλωσης από προσωπικό και κατάργησής τους.
Αντί οι δήμοι, οι δημοτικές αρχές, να διεκδικήσουν στελέχωση αυτών των υπηρεσιών, γιατί είναι
αναγκαίες για μεγάλο εύρος του πληθυσμού, στην ουσία περιορίζουν την παρεχόμενη υπηρεσία σε
κομμάτια μόνο ακραίας φτώχειας. Μάλιστα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για Κρατική χρηματοδότηση και
στην περίπτωση που το κόστος ανέβει πάνω από το προϋπολογιζόμενο, ενώ τώρα χρηματοδοτείται από
υπολείμματα του ΕΣΠΑ, δηλαδή από αναξιοποίητα προγράμματα που τα παίρνουν για να παρουσιάσουν
απορρόφηση, θα αναγκαστούν οι δήμοι να τα κάνουν ανταποδοτικά και να επιβάλουν επιπλέον
φορολόγηση στους πολίτες. Δηλαδή στερούν από κοινωνική υποδομή μεγάλο κομμάτι του κόσμου, αφού
απευθύνεται σε ακραία ζητήματα της φτώχειας για να τα διαχειρισθεί και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη
και καμία διεκδίκηση για σταθερή κρατική χρηματοδότηση. Έτσι φτάνουμε στα ζητήματα να υπάρχουν
απλήρωτοι εργαζόμενοι, όπως το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι ή με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που
θα έχουμε στο Κέντρο Κοινότητας με Σύμβαση Έργου. Απαράδεκτο. Γι αυτό οι δήμοι καταντούν
αντιδραστικά τοπικά κάστρα του αστικού κράτους, γιατί συνεχίζουν ακριβώς την ίδια λογική. Ούτε
υπηρεσίες στους πολίτες μπορούν να παρέχουν, ούτε διασφάλιση της εργασίας που θα εργασθεί πάνω σ’
αυτά τα ζητήματα. Σκεφτείτε τι κάνετε. Αυτοί που θα το ψηφίσουν με ελαφρά την καρδία ας σκεφτούν τι
θα ψηφίσουν. Είμαστε ενάντια σ’ αυτές τις λογικές και πιστεύουμε ότι οι κοινωνικές δομές και υπηρεσίες
είναι ευθύνη και πρέπει να παρέχονται από το κράτος σταθερά, σε όλους τους κατοίκους της περιοχής,
καθώς και οι εργαζόμενοι να έχουν διασφαλισμένη σταθερή εργασία. Όποιος ψηφίζει και υλοποιεί αυτά
τα προγράμματα γίνεται συμμέτοχος στο να περιορίζονται αυτές οι υπηρεσίες κι οι εργαζόμενοι να χάνουν
τα δικαιώματά τους. Εμείς ως “Λαϊκή Συσπείρωση” καταψηφίζουμε».
Η δημοτική Σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας Χριστίνα Γιαννουλέα είπε στην τοποθέτησή της:
«Θεωρώ ότι είμαστε από τους προνομιούχος δήμος. Νομίζω ότι όποιο πρόγραμμα τρέχει και υποβοηθάει
τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μπορούμε να ενταχθούμε σ’ αυτό.
Είναι άλλωστε γεγονός ότι παράλληλα προγράμματα υποστήριξης για τις ευπαθής κοινωνικά ομάδες,
όπως είναι το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων και άλλα προγράμματα, αυτή τη στιγμή
υποστηρίζονται με την εθελοντική και την καλή θέληση των υπαλλήλων, αφού ο δήμος μας δεν έχει
ουσιαστική υποδομή για τις κοινωνικές δομές. Με τα Κέντρα Κοινότητας θα παρέχουμε και διοικητική
υποστήριξη και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον δήμο μας».
Ο ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος Θωμάς Σιμούλης είπε στην τοποθέτησή του:
«Θα υπερψηφίσω το θέμα. Κατά καιρούς είχαμε στο δήμο μας παρόμοια προγράμματα, αλλά ποτέ δεν
μας παρουσίασε κάποιος το αποτέλεσμα που είχαν πάνω στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα τις περισσότερες
φορές είχαμε προβλήματα με τη χρηματοδότηση και την πληρωμή των απασχολούμενων. Με την
επιφύλαξη σχετικά με την εξασφαλισμένη χρηματοδότησή του θα υπερψηφίσω το θέμα. Μακάρι να
προσφέρει έργο».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Βασίλειου Λέτσιου,
- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις
οποίες αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,
- τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄21): «Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»,
- την ΚΥΑ με αριθμό Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016: «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών
λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ854/Β/2016),
- την με αριθμ. πρωτ.: 2741/11-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΕΣ37ΛΡ-Ξ9Α), κωδικό 019 και Α/Α/ΟΠΣ: 1663,
πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
- τον Οδηγό εφαρμογής και λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας,
- την υπ’ αριθμ. 151/2016 (ΑΔΑ: 6Ν42Ω6Ι-ΑΕ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με
θέμα «Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας» του Δήμου Αγιάς στα πλαίσια της
πρόσκλησης αριθμ. 019/Α.Π.2741/11-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΕΣ37ΛΡ-Ξ9Α), υποβολής προτάσεων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας, Άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση
ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού – Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση», που συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»,
- την υπ’ αριθμ. 873/28.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΒΒΧ7ΛΡ-32Ι) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας,
μετά από θετική αξιολόγηση της πρότασης, εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020,
- την τοποθέτηση του Ιωάννη Κασίδα, επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»,
- το γεγονός ότι κατά την ψήφιση του θέματος ο ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος Αντώνιος
Μπεϊνάς ήταν εκτός αίθουσας,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
1. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθμ. 873/28.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΒΒΧ7ΛΡ-32Ι) απόφαση ένταξης της πράξης µε
τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και
Αξιοποίηση ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού – Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση», του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020., η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 112.320,00€.
2. Εγκρίνουμε την υλοποίηση του έργου µε ίδια μέσα και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την έκδοση
σχετικής απόφασης.
3. Εγκρίνουμε την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγιάς,
των εξής ειδικοτήτων:
- Ένας/μια Κοινωνικός/η Λειτουργός, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος,
με σύμβαση ΙΔΟΧ, πλήρους απασχόλησης.
- Ένας/μια Κοινωνικός/η Λειτουργός, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος
με σύμβαση ΙΔΟΧ, πλήρους απασχόλησης.
4. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα
παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος (ήτοι συνολικό διάστημα απασχόλησης: 36
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).
5. Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους (μετά από σχετική αναμόρφωση που θα ακολουθήσει)
καθώς και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, μέχρι τη λήξη της τριετούς διάρκειας της
πράξης, θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό ένταξης.
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6. Εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Χαδίνα (Νίνα) Μαρούδα – Λιαράτσικα για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Απουσίαζε από την αίθουσα ο ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος Αντώνιος Μπεϊνάς.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 41/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου

