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Α∆Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 113 /2017
Α̟όσ̟ασµα α̟ό το ̟ρακτικό της 5ης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Θ Ε Μ Α : «ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002577 ΣΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
491.280,00€ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Σήµερα την 20η του µήνα Μαρτίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:00 το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα α̟ό την αριθµ. 15366-16/3/2017 ̟ρόσκληση του
Προέδρου, ̟ου δηµοσιεύθηκε και ε̟ιδόθηκε µε α̟οδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν α̟ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια̟ίστωσε ότι α̟ό τα σαράντα ένα (41) µέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κλειτσάκης Αθανάσιος
2) Μαντζάνας ∆ηµήτριος
3) Ρούλιας Ιωάννης
4) Ζήσιµος Γεώργιος
5) Ριζάκος Παναγιώτης
6) Αρναούτογλου Θεόδωρος
7) Μώρης ∆ηµήτριος
8) Κορέντζελος ∆ηµήτρ.
9) Αργύρη Παρασκευή
10) Κερ̟ινιώτης Κων/νος
11) Καραγιάννης Στυλιανός
12) Μ̟ούκας Αθανάσιος
13) Κυρίτσης ∆ηµήτριος
14) Τσιτσίας Μάρκος

15) Νταφλούκας Βασίλ.
16) ∆ιαµαντάρας Αλέξανδρος
17) Λάµ̟ρου Γεώργιος
18) Ζαγκανάς Γεώργιος
19) Τελώνης ∆ηµήτριος
20) Καραθάνος Κων/νος
21) Κοτρωνιάς Γεώργιος
22) Κουτσοβέλης Σωτήριος
23) Μητσό̟ουλος ∆ηµήτριος
24) Ραφτο̟ούλου Μαρία
25) Μουστάκας Κων/νος
26) Συλεούνης ∆ηµήτριος
27) Φώσκολος Παναγιώτης
28) Αργύρης Αθανάσιος

29) Σταυρογιάννης Κων/νος
30) Αντωνίου-Σιούτα Μαρία
31) Λέβα Βασιλική
32) Σαγιάς Γεώργιος
33) Στασινός Παναγιώτης
34) Χρονάς Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1) Τσακµάκης ∆ηµήτριος
2) Αδάµ-Μ̟αλταδούρου
∆έσ̟οινα
3) Μ̟ολοκούτας Κων/νος
4) Τσεκούρας ∆ηµήτριος
5) Κούτρας ∆ηµήτριος
6) Ανδρικό̟ουλος Ανδρέας
Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι Το̟ικών
Κοινοτήτων & Εκ̟ρόσω̟οι Το̟ικών Κοινοτήτων εκ των ο̟οίων ̟αραβρέθηκαν οι ̟αρακάτω :
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1) Ζούκας Κων/νος
2) Φούρλας Γεώργιος

Τ.Κ. Φραντζή
Τ.Κ. ∆έλφινου

Ο ∆ήµαρχος Νικόλαος Σταυρογιάννης ̟ροσκλήθηκε και ̟αρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση ̟αρευρίσκεται και ο Νιάνιος Σ̟υρίδων, υ̟άλληλος του ∆ήµου για την τήρηση
των ̟ρακτικών.
Αφού δια̟ιστώθηκε α̟αρτία – καθώς α̟ό το σύνολο 41 µελών ήταν ̟αρόντα 35 µέλη, ο
̟ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης, θέτει υ̟όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ, ̟ου
έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 και 9 του
Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3. Τη με αρ. πρωτ. 2114/27-06-2016 (έκδοση 1/0) (Α.Δ.Α.: 7ΧΒ27ΛΗ-ΑΣΦ) πρόσκληση για
την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, στον ΑΠ 10 «Προώθηση
της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», ο οποίος χρηματοδοτείται
από το ΕΚΤ, με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας», που εξέδωσε η ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ.
4. Την με αρ.πρωτ. 2928/12-09-2016 (έκδοση 2/0) (Α.Δ.Α:ΩΓΑΤ7ΛΗ-7ΓΛ) τροποποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, στον ΑΠ
10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», ο οποίος
χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας», που εξέδωσε η ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ.
5. Την με αρ.πρωτ. 3339/30-09-2016 (έκδοση 3/0) (Α.Δ.Α:6ΜΜ67ΛΗ-ΣΡ1) τροποποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, στον ΑΠ
10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», ο οποίος
χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας», που εξέδωσε η ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ.

6. Την υπ αριθ. 410/2016 (Α.Δ.Α.: Ω272ΩΛΚ-ΖΦ4) ΑΔΣ περί «Υποβολής πρότασης στο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 με τίτλο Κέντρα
Κοινότητας
7. Το με αρ. πρωτ. 59050/13-10-2016 αίτημα (αίτηση χρηματοδότησης) του Δήμου Λαμιέων
για την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων», MIS 5002577,
συνολικής δημόσιας δαπάνης 491.280,00€ και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 491.280,00€
στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020
8. Το με αρ. πρωτ. 2356/18-01-2017 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων για την υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων για την πράξη
9. Την με αρ. πρωτ. 1676/28-02-2017 (Α.Δ.Α.: ΨΡΠ27ΛΗ-ΟΓΧ) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων» με
κωδικό ΟΠΣ 5002577 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
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Όπως είναι γνωστόν με την υπ΄ αριθμ. 410/2016 (Α.Δ.Α.: Ω272ΩΛΚ-ΖΦ4) Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με
τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά
Ελλάδα» και στον Άξονα Προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ» με προϋπολογισμό 491.280,00€ Στη συνέχεια
υποβλήθηκε το με αρ. πρωτ. 59050/13-10-2016 αίτημα (αίτηση χρηματοδότησης) του
Δήμου Λαμιέων για την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων»,
MIS 5002577, συνολικής δημόσιας δαπάνης 491.280,00€ και επιλέξιμης δημόσιας
δαπάνης 491.280,00€ στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020. Με την με αρ. πρωτ.
1676/28-02-2017 (Α.Δ.Α.: ΨΡΠ27ΛΗ-ΟΓΧ) Απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς

Ελλάδας εντάχθηκε η πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ
5002577 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Λαμιέων, στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού
της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ειδικότερα, για τη
δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές
κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις
προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο
Κοινότητας με παράρτημα ΚΕΜ. Στόχος, η 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, του Δήμου Λαμιέων. Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι διττός:
•

παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η

διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού,
•

υποστηρίζει την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας / Κοινωνική Υπηρεσία του

οικείο Δήμου
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαμιέων το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική
υπηρεσία του δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα
διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου
Λαμιέων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες,
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εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση
των αναγκών τους.
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, θα διευρύνει τη δράση του με Παράρτημα ΚΕΜ(1ο
Υποέργο) ώστε να εξυπηρετεί περιοχές με υψηλή συγκέντρωση μεταναστών και
δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Στην περίπτωση αυτή το Κέντρο Κοινότητας θα
προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με την ομάδα-στόχου, με σκοπό την
υλοποίηση ενός ευρέως φάσματος δράσεων ένταξης σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στους
τομείς απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας, προστασίας και πρόνοιας, κοινωνικής
ασφάλισης και διαπολιτισμικής μεσολάβησης / διερμηνείας.
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαμιέων θα προβεί σε διαδικασία πρόσληψης 2
στελεχών (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας) και 1 στελέχους (Ψυχολόγος). Το Παράρτημα
ΚΕΜ

θα

προσλάβει

1

στέλεχος

(Διαμεσολαβητής), 1 στέλεχος

(ΠΕ/ΤΕ

Κοινωνικής

Εργασίας),

1

στέλεχος

(Νομικός) και 1 στέλεχος (Ψυχολόγος). Το ΚΚ και το

παράρτημα ΚΕΜ προτείνεται να λειτουργήσει σε κτίριο του Δήμου ήδη διαμορφωμένο και
προσβάσιμο σε ΑμεΑ στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημαρχείου επί των οδών Φλέμιγκ
και Ερυθρού Σταυρού. Το ΚΚ θα λειτουργεί καθ’όλη τη διάρκεια του έτους , επί οκταώρου
βάσεως πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή) και θα εξυπηρετεί όλους
τους κατοίκους του Δήμου Λαμιέων.

Κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει μία ευελιξία στο

ωράριο, ειδικά σε περιπτώσεις που λειτουργούν παραρτήματα του κέντρου και
Μετανάστες και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας προκειμένου να είναι δυνατή η
ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως π.χ. δημιουργική απασχόληση, σύσταση ομάδων
κινητοποίησης του πληθυσμού, ημερίδες ή λοιπές απογευματινές δραστηριότητες.
Επίσης ο Δήμος Λαμιέων θα προβεί και στην πραγματοποίηση του 2ου Υποέργου με τις
Λοιπές Δράσεις ΚΕΜ που συνοπτικά αποτυπώνονται παρακάτω:
•

Μαθήματα Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού

πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας
•

Διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση τη συνύπαρξη παιδιών και νέων αλλοδαπών

και γηγενών
•

Δράσεις για την προώθηση της πρόσβασης των μεταναστών και δικαιούχων

διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας
Μετά τα παραπάνω
Εισηγούμαι
1. Την αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων» με
κωδικό ΟΠΣ 5002577 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και
των ειδικών όρων αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 1676/28-02-2017
(Α.Δ.Α.: ΨΡΠ27ΛΗ-ΟΓΧ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
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2.

Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 491.280,00€ για την υλοποίηση της πράξης με
τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων», MIS 5002577, συνολικής δημόσιας δαπάνης
491.280,00€ και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 491.280,00€ στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα»
2014-2020

3. Την έγκριση του τρόπου υλοποίησης της Πράξης με Ίδια Μέσα
4. Την παροχή εξουσιοδότησης στο κ. Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε εγγράφου που θα
αφορά στην υλοποίηση της πράξης.

Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδηµάρχου,
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση
Α ̟ ο φ α σ ί ζ ε ι κατά ̟λειοψηφία :
1. ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ την

ένταξη της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων» με

κωδικό ΟΠΣ 5002577 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και
των ειδικών όρων αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 1676/28-02-2017
(Α.Δ.Α.: ΨΡΠ27ΛΗ-ΟΓΧ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
2. ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ τη χρηματοδότηση ποσού 491.280,00€ για την υλοποίηση της πράξης με
τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων», MIS 5002577, συνολικής δημόσιας δαπάνης
491.280,00€ και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 491.280,00€ στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα»
2014-2020
3. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τον τρόπο υλοποίησης της Πράξης με Ίδια Μέσα
4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε εγγράφου που θα αφορά στην
υλοποίηση της πράξης.

Κατά τη λήψη της ανωτέρω α̟όφασης αρνητική ψήφο έδωσαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Αντωνίου-Σιούτα Μαρία,
Λέβα Βασιλική, Στασινός Παναγιώτης, Χρονάς Αναστάσιος

Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το ̟αρόν και υ̟ογράφεται :
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές α̟όσ̟ασµα ̟ρακτικών
Λαµία 23 Μαρτίου 2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ

