
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 12/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 12/25.6.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου 

Ζαγγίλα, 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 Λαφαζάνης Βασίλειος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 16 Καπλάνης  Θωμάς 

3 Βορδός Χρήστος 17   

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18   

5 Λιόντας  Γεώργιος 19   

6 Σαράντη Μαρία 20   

7 Ζούνη Στέλλα 21   

8 Λακρός Αλέξανδρος 22   

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 23   

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 24   

11 Δημητριάδης Χρήστος 25   

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26   

13 Σταμούδης Ελευθέριος 27   

14 Παρθενιώτης Νικόλαος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Χλιούμης Ανδρέας 

2 Πύρρος Ιωάννης 

3 Παπανικολάου Ευτυχία 

4 Πλιάκος Αστέριος 

5 Μπάτσιος Αστέριος 

6 Πιτσιόρλας  Αστέριος 

7 Ευαγγελινός Δημήτριος 

8 Μαραγκός  Διονύσιος 

9 Γκολόης  Γεώργιος 

10 Αβέρης   Αθανάσιος 

11 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

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 η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Μαχαίρας Ανδρέας, 

Πρόεδρος Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ 

Ορμύλιας. 
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Αριθμός θέματος:6ο  Ψήφισμα -αίτημα προς τα Υπουργεία Εργασίας και 

Εσωτερικών, την Διαχειριστική Αρχή Κοινοτικών και 

άλλων πόρων του ΥΠ. ΕΣ., την Κ.Ε.Δ.Ε. και την 

Ε.Ε.Τ.Α.Α., για την συνέχιση και χρηματοδότηση του 

προγράμματος ‘Εναρμόνιση Επαγγελματικής και 

Οικογενειακής ζωής Κ.Δ.Α.Π./Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α’. 

Αριθμός Απόφασης :187  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 6ο θέμα, 

έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε: «Ένα (1) μήνα πριν 

από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το 

δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις 

εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης».  

Για το παραπάνω θέμα η αναγκαιότητα λήψης απόφασης είναι επιτακτική καθώς το θέμα 

επείγει αφού συζητείται στο Υπουργείο αυτή την εποχή η τύχη του  «οράματος» για προσφορά 

δωρεάν κοινωνικών παροχών στους συμπολίτες μας με την συνέχιση των συγκεκριμένων δομών  

και η χρηματοδότηση τους. 

Περιήλθε στο Δήμο μας το παρακάτω έγγραφο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ προκειμένου 

να λάβουμε σχετική απόφαση συμπαράστασης που αναφέρει τα εξής: «Στο Δήμο μας, τα 

τελευταία χρόνια, η υλοποίηση του προγράμματος Εναρμόνιση Επαγγελματικής και 

Οικογενειακής ζωής, έχει καταστήσει την λειτουργία της(ων) Δομής(ών) Κ.Δ.Α.Π./Κ.Δ.Α.Π.-

Μ.Ε.Α. αναντικατάστατο και απολύτως απαραίτητο θεσμό, αποτελώντας έναν από τους πυλώνες 

της άσκησης κοινωνικής πολιτικής προς τους δημότες μας. 

Εν όψει της έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου ΣΕΣ 2014-2020 και μετά από την 

επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εργασίας και την ΚΕΔΕ πως το εν λόγω πρόγραμμα 

εντάχθηκε επιτυχώς στη νέα χρηματοδοτική περίοδο θα θέλαμε να σας επισημάνουμε κάποια 

σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή για να αποφύγουμε κάθε διαφαινόμενο 

κίνδυνο υποχρηματοδότησης των Κ.Δ.Α.Π.. 

Καλούμε τους αρμόδιους φορείς, τα Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών, την 

Διαχειριστική Αρχή Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπ. Εργασίας, την Κ.Ε.Δ.Ε. και την 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. να μεριμνήσουν ώστε να μην υπάρξει καμία νέα μείωση στην χρηματοδότηση των 

Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π.-M.E.A. για τη νέα χρονιά 2014-2015 αλλά και για τα επόμενα χρόνια.  

Οι δομές Κ.Δ.Α.Π. το 2012 υπέστησαν γιγάντια μείωση χρηματοδότησης της τάξης του 

50% και τα Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. το 2013 μείωση 22%, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε ήδη 

μεγάλες δυσκολίες, αδυνατώντας πολλές φορές να καλύψουμε τις μισθοδοσίες του απαιτούμενου 

από την νομοθεσία προσωπικού, τα ενοίκια και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα των Δομών.  

Η παραμικρή μείωση θα σηματοδοτήσει το κλείσιμο Δομών με μικρή δυναμικότητα παιδιών.  

Σας καλούμε να απορρίψετε, ως αναποτελεσματικό, οποιοδήποτε σενάριο νέας μείωσης 

της χρηματοδότησης και ως άστοχη οποιαδήποτε πρόταση υποχρηματοδότησης των ΚΔΑΠ 

αιτιολογούμενη ως εξής: «οι άλλες δομές είναι πιο σημαντικές, τα ΚΔΑΠ είναι περιττά ή 

πολυτέλεια» όπως συνηθίσαμε να ακούμε τα τελευταία χρόνια από αυτοδιοικητικούς και 

Υπουργούς.  

Αντιθέτως, σας καλούμε να ενισχύσετε την χρηματοδότηση με σκοπό να καλυφθούν οι 

διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των συμπολιτών μας για δωρεάν κοινωνικές παροχές και να δοθεί 

μία λύση που δεν θα αφορά πάλι μόνο στην εξασφάλιση της ερχόμενης περιόδου αλλά των 

επόμενων ετών συνολικά. Ήρθε ο καιρός να ασχοληθούμε με υπευθυνότητα και συνέπεια με την 

άσκηση κοινωνικής πολιτικής και τις κοινωνικές δομές των Ο.Τ.Α. καθώς αποτελούν πλέον το 

μόνο αποκούμπι για όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι γέροντες και τα παιδιά 

μας. 
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Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση και κινητοποίησή σας για την ψήφιση του 

παρόντος εγγράφου από το Δημοτικό σας Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν. Επίσης 

παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση αποστολή του προς όλους τους 

προαναφερόμενους αρμόδιους φορείς. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και την 

στήριξή σας». 

    Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . 

    Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το 

παραπάνω έγγραφο και την αναγκαιότητα της λήψης απόφασης,  

 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

1.  Να εκφράσει την αμέριστη συμπαράσταση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Πολυγύρου στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ - 

Κ.Δ.Α.Π./Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. στα δίκαια αιτήματα του για την ομαλή 

συνέχιση των δομών και την ενίσχυση της χρηματοδότησης τους για την 

κάλυψη των ολοένα αυξημένων αναγκών των συμπολιτών μας για δωρεάν 

κοινωνικές παροχές. 

2.  Να αποστείλει το παραπάνω ψήφισμα στα Υπουργεία Εργασίας και 

Εσωτερικών, την Διαχειριστική Αρχή Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του 

Υπ. Εργασίας, την Κ.Ε.Δ.Ε. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 187/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 7 -7-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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