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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 6/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

 Στον Πολύγυρο, σήμερα πέντε (5) του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε έκτακτη 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με 

αριθ. 6/4.4.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία 

επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Ευαγγελινός Δημήτριος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Σταμούδης Ελευθέριος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 22 Καπλάνης Θωμάς 

6 Σαράντη Μαρία 23 Γκολόης Γεώργιος 

7 Ζούνη Στέλλα 24 Αβέρης Αθανάσιος 

8 Πύρρος Ιωάννης 25 Παρθενιώτης Νικόλαος 

9 Πλιάκος Αστέριος 26 Μπάτσιος  Αστέριος 

10 Λακρός Αλέξανδρος 27 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 

11 Σοφοτάσιος Χρήστος    

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο    

13 Κοντογιώργης Δημήτριος    

14 Δήμητσας Δημήτριος    

15 Δημητριάδης Χρήστος    

16 Χλιούμης Ανδρέας    

17 Μπογδάνος Κων/νος    

      

         ΑΠΟΝΤΕΣ : Ουδείς 

 

       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, ο 

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης κ. Μαχαίρας Ανδρέας, η πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου κ. Ρόκου Άννα και ο Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας 

Βάβδου κ. Τυροβούζης Ιωάννης.  
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 Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής: 

Με την υπ’ αριθμ. 1781/08-03-2012  πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καλούνται οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις οι οποίες 

εμπίπτουν στις διατάξεις  του άρθρου 18 του ν. 4019/2011, για την υποβολή πρότασης για την 

υλοποίηση της πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των 

τοπικών αγορών εργασίας». 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.2 της ΚΥΑ 2.475/οικ.3.33/11.01.2012 (ΦΕΚ 16 τεύχος 

Β’): «Στόχος των πράξεων είναι: 

Η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της 

δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους και αγρότες, ως αποτέλεσμα διάγνωσης 

εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις 

περιοχές παρέμβασης. Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και 

περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την 

επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης». 

Ειδικότερα το έργο θα περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων (συμβουλευτικής, κατάρτισης, 

ευαισθητοποίησης, δικτύωσης κλπ) προκειμένου να επιτευχθεί: 

 Η υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων της  περιοχής, για τη 

σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. 

 Η εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής 

κοινότητας, όσο και η διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων 

Αριθμός θέματος : 6
ο
 Συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στη Αναπτυξιακή 

Σύμπραξη «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με αντικείμενο την υλοποίηση του 

έργου «Καινοτόμες Αγροτικές Δράσεις στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο της 

Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση 

προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών 

εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: 

«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του 

Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση 

της πρόσβασης στην Απασχόληση», του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού συγχρηματοδοτούμενων από 

το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)»   

 

Αριθμός Απόφασης : 103  
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επιχειρηματιών και της ανάδειξης  νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής 

δραστηριότητας.   

 Η τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε 

επιλεγμένο και καινοτομικό πεδίο του επιχειρηματικού κυκλώματος, της 

κοινωνικής οικονομίας, η οποία παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την 

απασχόληση ανέργων και αγροτών. 

 Η μείωση της ανεργίας ανέργων και αγροτών, οι οποίοι/ες αντιμετωπίζουν 

προβλήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, 

 Η άρση κατά το δυνατόν των εμποδίων εκείνων που περιορίζουν την πρόσβαση 

ανέργων και αγροτών στις τοπικές αγορές εργασίας, 

 Η δημιουργία τοπικών συμμαχιών και η μόχλευση πόρων και δυνάμεων για την 

παραγωγή πολλαπλών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων στη στήριξη, 

συμβουλευτική και προώθηση στην απασχόληση των ομάδων στόχου. 

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στην Αναπτυξιακή 

Σύμπραξη «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» η οποία θα λειτουργεί ως Αστική μη Κερδοσκοπική 

εταιρεία βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (ΦΕΚ 216Α). 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

-την εισήγηση του προέδρου 

-την 1781/08-03-2012 πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 

-την ΚΥΑ 2.475/οικ.3.33/10.01.2012  

-το άρθρο 18 του Ν.4019/2011(ΦΕΚ 216Α)  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

    Τη συμμετοχή του ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ στη Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με 

αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Καινοτόμες Αγροτικές Δράσεις στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση 

προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 

1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: 

«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
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«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο) ». 

     2.  Την αποδοχή όλων των προϋποθέσεων ένταξης του Δήμου Πολυγύρου σύμφωνα με τους 

όρους της 1781/08-03-2012  και της ΚΥΑ 2.475/οικ.3.33/10.01.2012. 

     3. Την αποδοχή υποβολής αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας 

της Σύμπραξης και τη δέσμευση του Δήμου Πολυγύρου και έγκρισης του Εγχειριδίου 

Διαδικασιών (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επάρκειας διαδικασιών) μετά τη συγκρότηση σε 

σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. 

     4.  Παρέχεται εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπό του Δήμου Πολυγύρου και Δήμαρχο 

κ. Ζωγράφο Αστέριο, για να  υπογράψει την έγγραφη συμφωνία για τη σύσταση της 

Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που τυχόν 

απαιτηθεί για τη σύσταση της Σύμπραξης ως Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας» βάσει 

του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (ΦΕΚ 216Α) . 

5.  Σε κάθε περίπτωση για την παραλαβή και παράδοση οποιονδήποτε εγγράφων, εκτός από 

τον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο, ορίζεται αντίκλητος  η κα. Τριανταφύλλου Βασιλική.  

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 103/2012 

 

       Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 19 - 4 - 2012 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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