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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 15/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιχγπξν, ζήκεξα νθηψ (8) ηνπ κελφο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 19:00
ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξψελ Ννκαξρηαθνχ Σπκβνπιίνπ Πνιπγχξνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζ. 15/1.8.2011 έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε
λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο θ.
Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη φηη ζε ζχλνιν 27 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Υιηνύκεο Αλδξέαο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο

1
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
2
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
3
Πιηάθνο Αζηέξηνο
4
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθψλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ φινη νη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη παξαβξέζεθε νη
Πξφεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα, Πνιπγύξνπ, β) άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε,
γ) Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο, Οιύλζνπ.
ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθαλ ηα πξώηα 5 ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο.
Ζ ζπλεδξίαζεο δηεθόπε, κε ηελ ζπκθσλία όισλ ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ λα ζπλερηζηεί ζε
ζπλεδξίαζε ηεο Γεπηέξαο 11 Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011 θαη ώξα 20:00, θαζψο ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ηεο
θχζεο ησλ ζεκάησλ παξαηάζεθε ε ζπδήηεζε θαηά πνιχ.
Σηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη φηη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηψλ άξρηζε θαη ηειείσζε θαηά ηελ
ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνχ πξψηα ν Πξφεδξνο ελεκεξψζεη ην ζψκα γηα ηα φζα ζπδεηήζεθαλ ζηελ
πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε.
ΑΠΟΝΣΔ

Αξηζκόο ζέκαηνο: 3ν

α)Τπνβνιή Πξόηαζεο ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζην Δπηρεηξεζηαθό
Πξόγξακκα
«Αλάπηπμε
Αλζξώπηλνπ
Γπλακηθνύ
Άμνλαο
Πξνηεξαηόηεηαο 7:Γηεπθόιπλζε ηεο Πξόζβαζεο ζηελ ΑπαζρόιεζεΓεκηνπξγία Θέζεσλ Απαζρόιεζεο ζε Σνπηθό
Δπίπεδν κέζσ
Πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινύο Υαξαθηήξα, ζηελ Πεξηθέξεηα
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ην ΔΚΣ»
(Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν)
β)Δμνπζηνδόηεζε ππεπζύλνπ ηνπ Γήκνπ πνπ θαιείηαη σο πκπξάηηνλ
θνξέαο γηα ηελ ππνγξαθή θαη ππνβνιή εγγξάθνπ Μλεκνλίνπ
πλεξγαζίαο κε ην δηθαηνύρν ηεο πξάμεο

Αξηζκόο Απόθαζεο : 299
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Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ
Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο ελόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Βνξδό Υξήζην, ν νπνίνο αλέθεξε: «Λακβάλνληαο
ππ΄ φςε :
α) ηελ ΚΥΑ: 1.5131/νηθ.3.949 (ΦΔΚ Β΄ 613/15.04.2011) φπσο εθδφζεθε ζηηο 14/04/2011 «Σχζηεκα
δηαρείξηζεο , αμηνιφγεζεο , παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ – δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο πξάμεο:
Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα
ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο
γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013»,
β) ηελ Πξφζθιεζε: 28, Αξ. Πξση.: 1.5563/νηθ.6.994/27.04.2011 (ΑΓΑ : 4ΑΘ7Λ-Σ): Αλνηρηή
Πξφζθιεζε γηα Υπνβνιή Πξνηάζεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ» Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 7 : «Γηεπθφιπλζε ηεο Πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε»
«Γεκηνπξγία Θέζεσλ Απαζρφιεζεο ζε Τνπηθφ Δπίπεδν κέζσ Πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινχο
Φαξαθηήξα, ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» πνπ Σπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΤ
(Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν)",
γ) ην άξζξν 96 ηνπ Ν.3852/2010 ΦΔΚ Α’ 87/7-6-2010 ην νπνίν αλαθέξεη φηη : «Οη δήκνη θαη ηα
λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ δηθαίνπ απηώλ, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ ή ηνπ νηθείνπ νξγάλνπ
δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ζπγρξεκαηνδνηνύλ ηελ
θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ, εθόζνλ νη δξάζεηο
ηνπο, αλεμαξηήησο εάλ ζπλάπηνληαη κε αξκνδηόηεηεο ησλ δήκσλ, ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή πξόλνηα θαη ζπλνρή, ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηελ ελ γέλεη
βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο,
δ) ηελ πξφηαζε Σπλεξγαζίαο γηα ην πξφγξακκα απφ ην Κέληξν Μέξηκλαο Οηθνγέλεηαο θαη Παηδηνχ
(ΚΜΟΠ) ην νπνίν ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1977 θαη έρεη πινπνηήζεη έλα κεγάιν αξηζκφ
πξνγξακκάησλ ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο απαζρφιεζεο,
ε) Τελ πξφηαζε Σπλεξγαζίαο γηα ην πξφγξακκα Δξγαηνυπαιιειηθφ Κέληξν Φαιθηδηθήο
Ζ «Κνηλσληθή Δξγαζία» αθνξά ζηελ άκεζε απαζρφιεζε αλέξγσλ, νη νπνίνη ζα
απαζρνινύληαη γηα πέληε (5) κήλεο κέζα ζηε δηάξθεηα ελόο έηνπο θαη ζα ακείβνληαη κε ην πνζό ησλ
εμαθνζίσλ είθνζη πέληε (625) επξώ κεληαίσο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα παξέρεηαη πιήξεο αζθαιηζηηθή
θάιπςε κέζσ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο επηδφηεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ ηνλ ΟΑΔΓ.
Γηθαηνχρνη ζα είλαη άλεξγνη θαηαγεγξακκέλνη ζηνλ ΟΑΔΓ (καθξνρξφληα θαη βξαρπρξφληα
άλεξγνη, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη έκπνξνη θαη ινηπνί επαγγεικαηίεο πνπ δηέθνςαλ ηε
δξαζηεξηφηεηά ηνπο ηα δχν ηειεπηαία έηε), ππναπαζρνινχκελνη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο-επηζηήκνλεο
(δηθεγφξνπο, κεραληθνχο, ηαηξνχο θ.α.) θαη αλέξγνπο λένπο έσο 30 εηψλ.
Οη σθεινχκελνη ζα απαζρνιεζνχλ ζε έξγα θνηλσθεινχο ραξαθηήξα θαη θξνληίδαο φπσο π.ρ.
δηακφξθσζε θαη θξνληίδα πάξθσλ θαη ινηπψλ έξγσλ πξαζίλνπ, αλαδάζσζε, δαζνπξνζηαζία θαη
θχιαμε πεξηνρψλ πςεινχ θπζηθνχ θάινπο, θαζαξηφηεηα παξαιίσλ πεξηνρψλ, θαζαξηζκνχο θαη κηθξέο
αληηπιεκκπξηθέο παξεκβάζεηο ξεκάησλ θιπ, ππεξεζίεο θξνληίδαο, ΑκεΑ θαη παηδηψλ θιπ, θνηλσληθέο
δξάζεηο φπσο θνηλσληθά παληνπσιεία, θξνληίδα θαη’ νίθνλ ειηθησκέλσλ πνπ εμαηξνχληαη απφ άιια
πξνγξάκκαηα, ζπιινγή θαη δηάζεζε ρξεζηκνπνηεκέλνπ ξνπρηζκνχ, δξάζεηο γηα παηδηά θαη λένπο,
εμσζρνιηθά πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο θαη παηδηά, νδηθή αζθάιεηα καζεηψλ, ζίηηζε ζε νινήκεξα
ζρνιεία θησρψλ, πεξηνρψλ, δξάζεηο δηαηήξεζεο ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θ.α, ζε
έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίσλ ππνδνκψλ – αζιεηηθψλ ππνδνκψλ.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο απνηειεί εμ νινθιήξνπ Γεκφζηα Γαπάλε θαη πξνέξρεηαη απφ
Κνηλνηηθνχο θαη Δζληθνχο πφξνπο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ν Γήκνο Πνιπγύξνπ ζθνπεύεη λα ζπκκεηάζρεη σο ζπκπξάηησλ
θνξέαο ζην Πξόγξακκα Κνηλσθεινύο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη λα ππνγξάςεη
κλεκόλην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ππνςήθην δηθαηνύρν.
Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε, απαληήζεθαλ νη ζρεηηθέο απνξίεο θαη εξσηήζεηο ησλ
δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη ν αξρεγόο ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Νηθόιανο
Παξζεληώηεο κεηνςήθεζε ιέγνληαο όηη ην πξόγξακκα απηό ζα αλαθπθιώζεη ηελ ήδε ππάξρνπζα
αλεξγία.
Σηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο δήηεζε απφ ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Τν δεκνηηθφ ζπκβνχιην, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππφςε ηελ ΚΥΑ: 1.5131/νηθ.3.949
(ΦΔΚ Β΄ 613/15.04.2011), ηελ Πξφζθιεζε: 28, Αξ. Πξση.: 1.5563/νηθ.6.994/27.04.2011 (ΑΓΑ :
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4ΑΘ7Λ-Σ): Αλνηρηή Πξφζθιεζε γηα Υπνβνιή Πξνηάζεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 7 : «Γηεπθφιπλζε ηεο Πξφζβαζεο ζηελ
Απαζρφιεζε» «Γεκηνπξγία Θέζεσλ Απαζρφιεζεο ζε Τνπηθφ Δπίπεδν κέζσ Πξνγξακκάησλ
Κνηλσθεινχο Φαξαθηήξα, ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» πνπ Σπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην
ΔΚΤ (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν)", ην άξζξν 96 ηνπ Ν.3852/2010 ΦΔΚ Α’ 87/7-6-2010, ηελ
πξφηαζε Σπλεξγαζίαο γηα ην πξφγξακκα απφ ην Κέληξν Μέξηκλαο Οηθνγέλεηαο θαη Παηδηνχ (ΚΜΟΠ),
Τελ πξφηαζε Σπλεξγαζίαο γηα ην πξφγξακκα Δξγαηνυπαιιειηθφ Κέληξν Φαιθηδηθήο θαη κεηά απφ
δηαινγηθή ζπδήηεζε

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

θαη ά

ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

Α) Σελ ππνβνιή Πξόηαζεο ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα
«Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 7:Γηεπθόιπλζε ηεο
Πξόζβαζεο ζηελ Απαζρόιεζε-Γεκηνπξγία Θέζεσλ Απαζρόιεζεο ζε Σνπηθό Δπίπεδν
κέζσ Πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινύο Υαξαθηήξα, ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο, πνπ ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ην ΔΚΣ» (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν)
Β) Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν Πνιπγύξνπ θ. Αζηέξην Εσγξάθν όπσο πξνβεί ζηελ
ππνγξαθή ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ θαη ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο, ζπκβαιιόκελνη
ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ν Γήκνο Πνιπγύξνπ θαη ην «Κέληξν Μέξηκλαο Οηθνγέλεηαο
Παηδηνύ» κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε κε έδξα ηελ Αζήλα, πνπ δηαηεξεί παξάξηεκα, γηα
ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηε Θεζζαινλίθε (Αθξνδίηεο 3 θαη Οδπζζέσο
546 27.
Δπί ηεο απόθαζεο κεηνςήθεζε ν αξρεγόο ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ.
Νηθόιανο Παξζεληώηεο, γηα ηνλ ιόγν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 299/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Υπνγξαθή
Υπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 11 -8-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΧΓΡΑΦΟ
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