
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 4/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι μία (21) του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα 

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

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 4/17.3.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία Σαράντη, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 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 15 Σιδέρης Νικόλαος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Τσινάς Αργύριος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Πάνος Ιωακείμ 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Φυλαχτός Χρήστος 22   

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Δέας Παύλος 24   

11 Ζαβράκογλου Άγγελος 25   

12 Κυριάκου Ιφιγένεια 26   

13 Λιόντας  Γεώργιος    

14 Γκλάβας  Γεώργιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Δημητριάδης Χρήστος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Ζιούπου  Άννα 

5 Ξάκης Ιωάννης 

6 Ματθαίου Αθανάσιος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

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

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. 

Χρήστος Γκαρανάτσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης, 

και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

 

Αριθμός θέματος : 40
ο
  Αποδοχή και ένταξη της πράξης «Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Πολυγύρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5003673 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-

2020», τροποποίηση προϋπολογισμού 

Αριθμός Απόφασης : 104  

  

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εισηγούμενη το 40
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος  τόνισε 
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τα εξής: «Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 21/03-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΩΕ707ΛΛ04Η) εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου 

Πολυγύρου» με κωδικό ΟΠΣ 5003673 στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρικής Μακεδονίας 

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 «Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Πολυγύρου». 

Η Πράξη αφορά την δημιουργία και λειτουργία δομής με την ονομασία "ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ", με στόχο την υποστήριξη του Δήμου 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 δήμου Πολυγύρου. 

Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργήσει έχοντας σαν γνώμονα-την υποδοχή, 

πληροφόρηση, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά Προγράμματα 

(Επιδόματα –Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης-το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο σπίτι, , τα 

προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ.α ) και 

υπηρεσίες που υλοποιούνται στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου-Δικτύωση 

όλων των φορέων που παρέχουν Κοινωνική Προστασία-Συνεργασία και παραπομπή 

αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε 

προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς φυσικά και 

σε θέσεις εργασίας. 

- Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων. 

- Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, 

υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α. 

- Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και 

οικογένειες. 

- Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός 

προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, 

προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού 

και άλλες υπηρεσίες και δομές. 

- Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο 

όπως: διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής 

διαβίωσης. 

- Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει το προσωπικό του Κέντρου 

Κοινότητας κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του και με βάση τις οδηγίες και 

κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της 

φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών. 

Η ευθύνη για τη λειτουργία, τον έλεγχο και την εποπτεία αυτών ανήκει στο Αυτοτελές 

τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πολυγύρου. 

Αντίστοιχα, τα οικονομικά ζητήματα εποπτεύονται από την αρμόδια οικονομική 

διεύθυνση του δήμου. 

Για τη στελέχωση του κέντρου ο Δήμος θα προβεί στην πρόσληψη του προβλεπόμενου 

προσωπικού, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

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). 
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Η στελέχωση της δομής θα γίνει ως εξής: 

 Α. Ένας (1) ΠΕ Κοινωνικός λειτουργός Κοινωνικής εργασίας και θα εκτελεί 

χρέη συντονιστή και βασικού υπευθύνου υλοποίησης των προγραμμάτων, των δράσεων και 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ θα μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου και την 

τήρηση του κανονισμού εργασίας. 

 Β. Ένας (1) ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός Κοινωνικής Εργασίας 

 

Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται μετά από σχετική Ανακοίνωση του 

Δημάρχου, η οποία θα εγκριθεί από τον Α.Σ.Ε.Π.  

 

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. 

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. 

Προτείνω την αποδοχή της υπ. αριθμ. 21/03-01-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας (ΩΕ707ΛΛ04Η) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου» με κωδικό 

ΟΠΣ 5003673 στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020». 

Την τροποποίηση του προϋπολογισμού 2017, εγγράφοντας στο σκέλος των εσόδων 

στον Κ.Α. 06.00.1212.002 με τίτλο «Επιχορήγηση για την λειτουργία του προγράμματος 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου» ποσό τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι 

ευρώ (33.696,00 €) και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων μέσω του αποθεματικού, στον Κ.Α. 

02.60.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσό είκοσι δύο χιλιάδων ογδόντα ευρώ (28.080,00 €), 

στον Κ.Α. 02.60.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ποσό έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €) και στο Κ.Α. 02.60.7135 με τίτλο Λοιπός εξοπλισμός ποσό 

πέντε χιλιάδες εξακόσια δεκαέξι ευρώ (5.616,00 €)   

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του τα 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. 21/03-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΩΕ707ΛΛ04Η) με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου» με κωδικό ΟΠΣ 5003673 

στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 

φτώχειας –ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020» 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.  

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση έλαβε υπόψη του τα 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. 
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- Την υπ. αριθμ. 21/03-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΩΕ707ΛΛ04Η) με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου» με κωδικό ΟΠΣ 5003673 

στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 

φτώχειας –ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020» και μετά το διάλογο που 

αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Την αποδοχή της υπ. αριθμ. 21/03-01-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΩΕ707ΛΛ04Η) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου» με κωδικό ΟΠΣ 

5003673 στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020». 

2) Την στελέχωση της δομής ως εξής: 

 Α. Ένας (1) ΠΕ Κοινωνικός λειτουργός Κοινωνικής εργασίας και θα εκτελεί χρέη 

συντονιστή και βασικού υπευθύνου υλοποίησης των προγραμμάτων, των δράσεων και 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ θα μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου 

και την τήρηση του κανονισμού εργασίας. 

 Β. Ένας (1) ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός Κοινωνικής Εργασίας 

3) Την τροποποίηση του προϋπολογισμού 2017, εγγράφοντας στο σκέλος των εσόδων στον 

Κ.Α. 06.00.1212.002 με τίτλο «Επιχορήγηση για την λειτουργία του προγράμματος 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου» ποσό τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα 

έξι ευρώ (33.696,00 €) και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων μέσω του αποθεματικού, 

στον Κ.Α. 02.60.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσό είκοσι δύο χιλιάδων ογδόντα 

ευρώ (28.080,00 €), στον Κ.Α. 02.60.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού - ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ποσό έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €) και στο Κ.Α. 

02.60.7135 με τίτλο Λοιπός εξοπλισμός ποσό πέντε χιλιάδες εξακόσια δεκαέξι ευρώ 

(5.616,00 €)   

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 104/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 7-4-2017 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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