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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 της 7/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοσιεννέα (29) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 7/24.3.2011 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, 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  Ονοματεπώνυμο   

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Δημητριάδης Χρήστος 
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Μπογδάνος Κων/νος 
3 Χλιούμης Ανδρέας 16 Ευαγγελινός Δημήτριος 
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Σιμώνης Ιωάννης 
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 
6 Σαράντη Μαρία 19 Σταμούδης Ελευθέριος 
7 Ζούνη Στέλλα 20 Γκολόης Γεώργιος 
8 Πύρρος Ιωάννης 21 Αβέρης Αθανάσιος 
9 Πλιάκος Αστέριος 22 Μπάτσιος Αστέριος 
10 Λακρός Αλέξανδρος 23 Βαγιωνάς Αθανάσιος 
11 Σοφοτάσιος Χρήστος   
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος   
13 Κοντογιώργης Δημήτριος   

       
 ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
 
 
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 οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Ρόκου Άννα, Πολυγύρου, β) 
Μαχαιράς Ανδρέας, Μεταμόρφωσης, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ) Σαραφίδης Αναστάσιος, 
Ορμύλιας. 

 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 7ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Λιόντα, ο 
οποίος ανέφερε ότι: «Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1.605/οικ.3.85/14.01.2011 και το ΦΕΚ 
17/14.01.2011 τεύχος Β΄, άρθρο 1,ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

1 Δήμητσας Δημήτριος 
2 Βορδός Χρήστος 
3 Καπλάνης Θωμάς 
4 Παρθενιώτης Νικόλαος 

Αριθμός θέματος: 7ο  Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα α) « Εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ 
οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των 
οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με 
ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές 
πολιτικές απασχόλησης»  και β) παροχή εξουσιοδότησης προς 
το νόμιμο εκπρόσωπο του για να υποβάλλει την παρούσα 
αίτηση και να υπογράψει τη σύμβαση, δεσμεύοντας τον φορέα 
με μόνη την υπογραφή του έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Αριθμός Απόφασης : 156  
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Η πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον 
υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα 
επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης», εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
2007-2013 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και, συγκεκριμένα, στον 
Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», στην 
κατηγορία Παρεμβάσεων 2: «Υποστηρικτικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων 
στην απασχόληση». Περίοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι η 
01.01.2011-31.12.2011. 
 Υπεύθυνη Αρχή για τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης είναι η 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» 2007-2013 (Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΑΝΑΔ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης. 
 «Δικαιούχος» της πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α'), 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α'), ορίζεται η Ελληνική Εταιρία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), λαμβάνοντας υπόψη τη σύνδεσή της με την 
αυτοδιοίκηση, την εμπειρία της και την άμεση ανάγκη για επιτάχυνση των διαδικασιών του 
ΕΣΠΑ. 
 Σύμφωνα με το άρθρο 5 αναφορικά με τους αναδόχους, ανάδοχοι παροχής 
υπηρεσιών της πράξης της παρούσας δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε:  
α) Δήμους και Νομικά τους πρόσωπα  
β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, και  
γ) κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως 
δραστηριότητες με σκοπό την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφείς προς τα ανωτέρω 
δραστηριότητες. 
 Περαιτέρω προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι Ανάδοχοι, 
εξειδικεύονται στην σχετική πρόσκληση ή προκήρυξη του Δικαιούχου (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.). 
 Για την συμμετοχή του Δήμου  στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προϋπόθεση είναι η υποβολή 
των παρακάτω πρωτότυπων ή θεωρημένων αντιγράφων: 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 
1 Αντίγραφο πρακτικού απόφασης του Δ.Σ. με το οποίο αποφασίστηκε η συμμετοχή στο 

πρόγραμμα και παρέχεται εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου 
Πολυγύρου, για να υποβάλλει την παρούσα αίτηση και να υπογράψει τη σύμβαση, 
δεσμεύοντας τον φορέα με μόνη την υπογραφή του έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

2 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την συμμετοχή του στο ανωτέρω 
πρόγραμμα, και να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπό του για να υποβάλλει την παρούσα αίτηση και να 
υπογράψει την σύμβαση, δεσμεύοντας τον φορέα με μόνη την υπογραφή του έναντι της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
 Το Δ.Σ., πρότεινε ομόφωνα τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λιόντα Γεώργιο ως νόμιμο 
εκπρόσωπο του Δήμου Πολυγύρου.  
 Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την ΚΥΑ 
1.605/οικ.3.85/14.01.2011 και το ΦΕΚ 17/14.01.2011 τεύχος Β’, και μετά από διαλογική 
συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

1. Την συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον 
υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και 
αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται 
από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» και  

2. Παρέχει εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Πολυγύρου 
κ. Λιόντα Γεώργιο, για να υποβάλλει την παρούσα αίτηση και να υπογράψει 
τη σύμβαση, δεσμεύοντας τον φορέα με μόνη την υπογραφή του έναντι της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 156/2011. 

 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 
Ακριβές απόσπασμα 
Πολύγυρος 30-3-2011 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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