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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
151/2016
ης
από το πρακτικό της 14 / 31.10.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 3ο:

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.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016, ώρα 7:00
μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 10059/27.10.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης1
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Κασίδας Ιωάννης
9. Κούκας Γεώργιος
10. Μάρκου Σωτήριος
11. Μασούρας Γεώργιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Ολύμπιος Αθανάσιος
15. Ριζούλης Στέφανος
16. Σκαπέτης Αντώνιος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Σμυρλής Βασίλειος
2
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
22. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
24. Καλαγιάς Γρηγόριος
25. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σιμούλης Θωμάς
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1
2

Προσήλθε στη συζήτηση του 20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Προσήλθε στη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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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: Αστέριος Έξαρχος (Μαρμαρίνης),
Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου) και Βασίλειος Πλατής
(Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παραβρέθηκε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο Δήμαρχος
Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. Ο Δήμαρχος αναπληρώθηκε νόμιμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 183/2014
(ΑΔΑ: Β2ΨΓΩ6Ι-Ε1Ο) απόφασή του, από τον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Λέτσιο.
Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός.
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 3ο:

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.

Το θέμα εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος Χριστίνα Γιαννουλέα, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου
τα εξής:
«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με την αριθμ. πρωτ.: 2741/11-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΕΣ37ΛΡ-Ξ9Α), κωδικό 019 και
Α/Α/ΟΠΣ: 1663 πρόσκληση, καλεί τους δυνητικά δικαιούχους Δήμους για υποβολή προτάσεων στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας, Άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων
Ανθρώπινου Δυναμικού – Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο “ Κέντρα Κοινότητας ”.
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη πρόσκληση ο Δήμος Αγιάς είναι ένας από τους Δήμους της Περιφέρειας
Θεσσαλίας που καλούνται να υποβάλλουν πρόταση για την επιχορήγηση έργου (πράξης) με την ονομασία :
“Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς”.
Αναλυτικά, στην πρόσκληση αναφέρονται οι όροι οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί για την δημιουργία και
λειτουργία των παραπάνω δομών όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ
21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και την ΚΥΑ υπ’ αριθμ.
Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 με θέμα: «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων
Κοινότητας» (ΦΕΚ854/Β/2016).
Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά στη δημιουργία και λειτουργία, από τους δυνητικούς δικαιούχους, Δομής με
την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 3 έτη.
Με βάση την οικεία ΚΥΑ, τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην
εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την
υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που
υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας».
Σημειώνεται ότι η πράξη είναι συμβατή με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) που έχει
εκπονηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης, η οποία θέτει τις
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προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
καθώς και με την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) (και Περιφερειακής Στρατηγικής
Κοινωνικής Ένταξης Ρομά) της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα προς διασύνδεση Κοινωνικά Προγράμματα και
Υπηρεσίες (ανεξαρτήτως φορέα υλοποίησης και πηγής χρηματοδότησης) θα προκύψουν μετά τη χαρτογράφηση
τους από το Κέντρο Κοινότητας.
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αγιάς καλείται να υποβάλλει πρόταση για τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου
Κοινότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προαναφερόμενης ΚΥΑ (ΑΔΑ:7ΕΣ37ΛΡ-Ξ9Α),
δραστηριοποιούμενος στα εξής πεδία:
1.
Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
2.
Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
3.
Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν
την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων (Άρθρο 2, παράγραφος 2 της οικείας (ΚΥΑ).
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ο Δήμος μας υποχρεωτικά πρέπει να αναπτύξει δράσεις και στα τρία
ανωτέρω πεδία.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να εγκρίνει την υποβολή πρότασης με τίτλο “ Κέντρο Κοινότητας” του Δήμου Αγιάς στα πλαίσια της
πρόσκλησης
αριθ. 019 /Α.Π.2741/11-7-2016,
(ΑΔΑ:7ΕΣ37ΛΡ-Ξ9Α), υποβολής προτάσεων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας, Αξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων
Ανθρώπινου Δυναμικού – Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο “ Κέντρα Κοινότητας ”.
2. Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο να υπογράψει και υποβάλλει ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014 – 2020
τα απαραίτητα προς τούτο έγγραφα και κάθε τι άλλο σχετικό».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
Ιωάννης Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Αναρωτιέμαι γιατί αυτά τα Κέντρα Κοινότητας είναι ενταγμένα
στην Περιφερειακή και γενικότερα στην Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης. Αναρωτιέμαι αν τα μέλη του
Σώματος, που φαίνονται έτοιμα να ψηφίσουν αυτή την πρόταση, γνωρίζουν τι προβλέπει αυτή η Εθνική Στρατηγική
Κοινωνικής Ένταξης, η πολιτική για το εισόδημα αλληλεγγύης σε συνάρτηση με την πολιτική Ευρώπη 2020. Επειδή
φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει μια συνολική ενημέρωση θα φροντίσω σύντομα να θέσω δύο τρία ζητήματα. Το 3ο
μνημόνιο που υπογράφθηκε έχει δύο βασικούς άξονες. Έχει τη μείωση έως και τον μηδενισμό των δαπανών για
πολιτικές κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας. Ήδη από τον Ιούλιο και μετά ζήσαμε το κόψιμο του ΕΚΑΣ, όπως κι
άλλων προνοιακών παροχών. Σε βάθος τριετίας θα κοπούν μόνο από το ΕΚΑΣ 2,4 δις. Ευρώ. Αυτά όλα είναι από
χαμηλόμισθους συνταξιούχους. Ταυτόχρονα οι πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας που ασκούνται πάνε να μηδενισθούν
σε βάθος τριετίας.
Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης προβλέπει μια δαπάνη 70 εκατ. Ευρώ, με προίκα τα 700 εκατ.
μακροπρόθεσμα, όταν οι περικοπές που θα κάνουν κοντεύουν τα 10 δις. Ευρώ. Αυτά τα Κέντρα Κοινότητας έρχονται
στην ουσία να υλοποιήσουν αυτήν την πολιτική. Τι σημαίνει αυτό; Βάζουν διαχωριστικές γραμμές στους άθλιους και
πάμφτωχους σε σχέση μ’ αυτούς που είναι φτωχοί. Περικόπτουν από τους φτωχούς για να δώσουν ένα ψίχουλο σ’
αυτούς που είναι σε άθλια κατάσταση. Αυτή την πολιτική θα έρθει να υλοποιήσει το Κέντρο Κοινότητας. Αυτή την
πολιτική θα έρθει να διεκπεραιώσει βάζοντας μάλιστα και εισοδηματικό κριτήριο το 2.400€ ατομικό εισόδημα,
δηλαδή 200€ το μήνα. Και ρωτάω εγώ, δέχεται το Σώμα και ο κάθε σύμβουλο εδώ, θεωρεί λογικό ότι ένας
άνθρωπος με εισόδημα 250€ ή 300€ να μη χρίζει μιας τέτοιας κοινωνικής υποστήριξης; Ένας άνεργος ή ανάπηρος
που έχει ένα σπίτι να μην έχει το δικαίωμα αυτής της κοινωνικής υποστήριξης;
Αναρωτιέμαι και γι αυτό με παραξένεψε ότι κανένας σας εδώ δεν είχε να πει κάτι γι αυτό το θέμα. Δέχεται το
δημοτικό συμβούλιο να προχωρήσει στην υλοποιήσει αυτών των πολιτικών. Τόσο ελαφρά την καρδία θα ψηφίσετε
τέτοιες πολιτικές; Εμείς ως «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν το δεχόμαστε και το καταψηφίζουμε».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση της Αντιδημάρχου Χριστίνας Γιαννουλέα,
- 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,
- την τοποθέτηση του Ιωάννη Κασίδα, επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας» του Δήμου Αγιάς στα πλαίσια
της πρόσκλησης αριθ. 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», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας».
2. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, να υπογράψει και υποβάλλει ηλεκτρονικά στο
ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014 – 2020 τα απαραίτητα προς τούτο έγγραφα και κάθε τι άλλο σχετικό.
Μειοψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
Ιωάννης Κασίδας για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 151/2016.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

