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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της με αρίθμ. 9/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αλιάρτου - Θεσπιέων 
 

Αριθμός Απόφασης : 153/2016 
Περίληψη 

Περί έγκρισης υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση - επιχορήγηση στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού προγράμματος ΄΄ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ΄΄ ΕΣΠΑ 2014-2020,ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 ΄΄Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης΄΄΄, Ειδικός στόχος ,Αναβάθμιση και διεύρυνση δομών , δικτύων και 
δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης με έμφαση στη φροντίδα και την υγεία με τίτλο 

΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ. 
 

 Στον ΑΛΙΑΡΤΟ και ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σήμερα 
την 26η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30, συνήλθε 

σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, μετά 
από την αριθμ. 5713/21/7/2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον 
καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα - Ν.3463/2006 .. 
 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου σε σύνολο (27) μελών ευρέθησαν παρόντες 

(16) ήτοι: 
 

Παρόντες 
1. ΖΙΩΓΑΣ Βασίλειος 
2. ΓΕΡΟΠΕΤΡΟΣ Φίλιππος 

3. ΠΙΚΑΣΗ Ασημίνα 
4. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος 

5. ΜΑΛΕΣΗΣ Κων/νος 
6. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος 

7. ΓΛΥΚΟΣ Ιωάννης 
8. ΜΑΝΙΚΑΣ Χρυσόστομος 

9. ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ Κων/νος 
10. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 

11. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 
12. ΤΣΙΩΛΗ Σταυρούλα 

13. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος 
14. ΣΤΑΘΗ Σταυρούλα 

15. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ Σωτήριος 
16. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειος 
 

 

Απόντες 
1. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Χαρίτων 
2. ΠΕΛΩΝΗΣ Κων/νος 

3. ΛΑΜΠΡΟΥ Παναγιώτης 
4. ΚΟΛΕΣΣΙΑΣ Κων/νος 

5. ΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης 
6. ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα 

7. ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ Λουκάς 
8. ΣΑΓΑΝΑΣ Φίλιππος 

9. ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ευάγγελος 
10. ΞΥΔΩΝΑΣ Δημήτριος 

11. ΜΠΑΛΟΚΑΣ Ηρακλής 
 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν 
και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν οι πρόεδροι , Δημοτικής  Κοινότητας Αλιάρτου Κος  

Δαραμάρας Γεώργιος , Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου  Στάθης Απόστολος  , Τοπικής Άσκρης 
Ρουσέτης Αθανάσιος , Τοπικής Κοινότητας Θεσπιών Κος Χατζής Νικόλαος.   

 
 Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Κα  

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ Σωτηρία 
 Παρόντος και του προσκληθέντος Δημάρχου κ. Ντασιώτη Γεωργίου , ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και, εισηγούμενος το 8ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι ,  Κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πρόσκληση 19 με Α.Π.: 2114/27-06-2016 [ΑΔΑ: 
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7ΧΒ27ΛΗ-ΑΣΦ] Α/Α ΟΠΣ: 1599), απευθυνόμενη για τους Δήμους της Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας και τους λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα, Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις 

των Δήμων, λοιποί δημοτικοί φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από τους Δήμου, την 
υποβολή προτάσεων για επιχορήγηση έργου (πράξης) με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου………..», προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του  ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – 

ΕΚΤ”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα». 
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 

9iv1 “Αναβάθμιση και διεύρυνση δομών, δικτύων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και 
αλληλεγγύης με έμφαση στη φροντίδα και την υγεία”. 

Η υποβολή των προτάσεων είναι από την 30/06/2016 (ημερομηνία έναρξης υποβολής 
προτάσεων) έως την 15/09/2016 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). 

Η προκηρυσόμενηπράξη αφορά στη δημιουργία και λειτουργία, από τους δυνητικούς 
δικαιούχους, Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 3 έτη. Με βάση την οικεία ΚΥΑ, 
τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού 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 «Κέντρου Κοινότητας». 
Σημειώνεται ότι η πράξη είναι συμβατή με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης 

(ΕΣΚΕ) που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, η οποία θέτει τις προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας για την καταπολέμηση 

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με την Περιφερειακή Στρατηγική 
Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) και της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης Ρομά 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Τα προς διασύνδεση Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες (ανεξαρτήτως φορέα 

υλοποίησης και πηγής χρηματοδότησης) θα προκύψουν μετά τη χαρτογράφησή τους από το 
Κέντρο Κοινότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό ο κάθε Δυνητικός Δικαιούχος θα υποβάλλει πρόταση με περιγραφή 
του τρόπου λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οικείας 
προαναφερόμενης ΚΥΑ, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση ως αναπόσπαστο 

τμήμα αυτής. 
Συγκεκριμένα, οι δυνητικοί δικαιούχοι, στις προτάσεις τους στο ΤΔΠ και στο «Έντυπο 

Πρότασης» που αποτελεί αναπόσπαστo τμήμα της παρούσας πρόσκλησης, θα συμπεριλάβουν 
στην περιγραφή τους τον τρόπο με τον οποίο το «Κέντρο Κοινότητας» θα δραστηριοποιηθεί, 

στα εξής πεδία: 
•Υποδοχή –Ενημέρωση –Υποστήριξη των πολιτών 

•Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές 
•Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα 

διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων (Άρθρο 2, παράγραφος 2 της οικείας 
ΚΥΑ). 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι Δικαιούχοι υποχρεωτικά αναπτύσσουν 
δράσεις και στα τρία ανωτέρω πεδία. 

Στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών δύναται να περιλαμβάνεται και η παροχή σίτισης και 
βασικών αγαθών, και ειδικότερα: 

•Η διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών 

ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, 
παιχνιδιών, cd,  

κλπ, σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. 
•Η σύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για την συλλογή 

των παραπάνω προϊόντων και τη σίτιση/διανομή στα ωφελούμενα άτομα. 
Για τη σίτιση, διευκρινίζεται ότι η σχετική πρόβλεψη αφορά σε προ παρασκευασμένα τρόφιμα 

και όχι σε παρασκευή γευμάτων που απαιτούν ειδικές προδιαγραφές υποδομών (π.χ. κουζίνα) 
και σχετική αδειοδότηση). 
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Δικαιούχοι στις έδρες των ΠΕ ή δικαιούχοι πουεξυπηρετούν ΡΟΜΑ ή/και Μετανάστες 
δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης να αναπτύξουν υπηρεσίες διανομής 

βασικών αγαθών και σίτισης. Η διανομή βασικών αγαθών και σίτισης για αυτούς τους 
Δικαιούχους θα προκηρυχθεί σε ξεχωριστή πρόσκληση. 

Τα Κέντρα Κοινότητας, μπορούν να συμπεριλαμβάνουν και τα εξής: 
1.Λειτουργία Παραρτήματος / Παραρτημάτων για παροχή υπηρεσιών σε 

θύλακες/πληθυσμό Ρομά 
2.Λειτουργία κινητής/ών μονάδας/ως για τον εντοπισμό και εξυπηρέτηση ατόμων 

απομακρυσμένων περιοχών ή λειτουργία  «αντένας» σε μικρά νησιά (π.χ. με την στελέχωση 
ενός επιπλέον ατόμου που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο μικρό  νησί) 

3.Λειτουργία Παραρτήματος / Παραρτημάτων για την παροχή υπηρεσιών σε 
μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, τα οποία υλοποιούν και τις εξής διακριτές 

δράσεις, με την ονομασία «λοιπές δράσεις» και την κοστολόγηση που περιγράφεται στο Παρ. III 
της παρούσας: 
• Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού 

πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας 
• Διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση στη συνύπαρξη παιδιών και νέων αλλοδαπών και 

γηγενών 
• Δράσεις για την προώθηση της πρόσβασης των μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας στην αγορά εργασίας 
Παραρτήματα εξυπηρέτησης Ρομά μπορούν να συσταθούν από την κατηγορία 

δυνητικών δικαιούχων που ανήκουν στους τρείς ΟΤΑ με το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού, 
μόνιμαεγκατεστημένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων Ρομά, όπως αυτοί καταγράφηκαν 

στην Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠεΣΚΕ) της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του οικείου ΕΠ καθώς και από 

το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας και δεν λειτουργεί άλλη δομή εξυπηρέτησης Ρομά. 
Παραρτήματα εξυπηρέτησης μεταναστών μπορούν να συσταθούν από την κατηγορία 

δυνητικών δικαιούχων που ανήκουν στους ΟΤΑ στην γεωγραφική περιφέρεια των οποίων 
καταγράφεται υψηλή συγκέντρωση μεταναστών ή/και προσφύγων (σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ). 

Ο δυνητικός Δικαιούχος, στο ΤΔΠ καθώς και στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση ως αναπόσπαστο στοιχείο αυτής, θα πρέπει να 

αιτιολογήσει και να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα χρηματοδότησης του Κέντρου Κοινότητας 
στα πλαίσια της παρούσας (με ειδική αναφορά και ως προς τις παραπάνω περιπτώσεις (1-3) 

πρόσθετων υπηρεσιών),παρέχοντας στοιχεία για τον τρόπο δραστηριοποίησης και 
τεκμηριώνοντας τη σύνθεση των ωφελουμένων /ομάδας στόχου στην περιοχή παρέμβασης. 

Επίσης, ο δυνητικός Δικαιούχος θα πρέπει να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα διανομής 
βασικών αγαθών και την τυχόν πρόσθετη στελέχωση για την οποία αιτείται χρηματοδότηση. 

Ωφελούμενοι/ες της πράξης, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της ΚΥΑ υπ.’ αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-
1135/29.03.2016, είναι:«Οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων 

Κοινότητας», και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι 

ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, 
ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό 
Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη». 

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και περιστάσεις, η δράση κάθε «Κέντρου 
Κοινότητας» δύναται να εστιάζει περισσότερο σε μια ή περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες». Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη υλοποίηση της Πράξης, ο Δικαιούχος θα πρέπει να εναρμονιστεί, σε όλα τα θέματα 

(προδιαγραφές λειτουργίας, στελέχωσης, κτιριακών προδιαγραφών κλπ) : 
•Με το Άρθρο 4 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 

κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
•Με την ΚΥΑ υπ.’ αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 με θέμα: «Καθορισμός 

ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» 
•Με τον Οδηγό Εφαρμογής της πράξης (συνημμένος στην παρούσα πρόσκληση ως 

αναπόσπαστο στοιχείο αυτής) 
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Ο Δικαιούχος θα πρέπει, σε συνεργασία με τυχόν αρμόδιες Υπηρεσίες, Διευθύνσεις του 
Δήμου, φορείς, κλπ, να μεριμνήσει για την τήρηση των όρων προσβασιμότητας, έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των ατόμων ΑΜΕΑ (τόσο σε όρους φυσικής πρόσβασης όσο 
και σε όρους πληροφόρησης), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο. 

Ειδικότερα, ο δυνητικός Δικαιούχος, θα πρέπει να υποβάλλει στην πρότασή του : 
α) Περιγραφή της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού (τεκμηρίωση της επάρκειας 

τους και της συμβατότητά τους με τις προβλέψεις και προδιαγραφές της οικείας ΚΥΑ και του 
παραρτήματος ΙV (συνημμένου στην παρούσα πρόσκληση), για την 

προσβασιμότητα/διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ.  
β) Περιγραφή της στελέχωσης της δομής και της διαδικασίας πρόσληψης, είτε για το 

σύνολο του προσωπικού είτε για περιπτώσεις που ένα μέρος του προσωπικού υπάρχει (π.χ. 
Κέντρα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων) και απαιτείται πρόσθετη στελέχωση, με αιτιολόγηση σε 

σχέση με τις ανάγκες περιοχής και ομάδων στόχου καθώς και την υφιστάμενη κατάσταση και 
τις δυνατότητες του οικείου Δήμου και των υπηρεσιών του (Κοινωνική Υπηρεσία, κλπ). 

γ) Ανάλυση του προϋπολογισμού και της αιτούμενης στελέχωσης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Παράρτημα III της πρόσκλησης. 
Σημειώνεται ότι για τη στελέχωση, ο Δικαιούχος ακολουθεί τα κριτήρια και 

μοριοδότηση που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, σημείο 7. 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ. 

Επίσης, ο Δικαιούχος στην πρότασή του πρέπει να τεκμηριώνει τον αριθμό των ωφελουμένων 
που θα εξυπηρετήσει. 

Ο Δικαιούχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την κατάλληλη ενημέρωση και πληροφόρηση 
της τοπικής κοινότητας της Περιφέρειας και να διασφαλίσει την τήρηση των όρων ενημέρωσης 

και πληροφόρησης που θέτει ο Κανονισμός ΕΕ 1303/2013 (Γενικός Κανονισμός), ο Κανονισμός 
1304/2013 (Κανονισμός ΕΚΤ) καθώς και ο Οδηγός Δημοσιότητας ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-

2020 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. 
Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει συνοπτικό αλλά τεκμηριωμένο: 

•Πλάνο δημοσιότητας, με ιδιαίτερη επικέντρωση στα ΑΜΕΑ καθώς και στους Ρομά 
ή/και στους μετανάστες στις περιπτώσεις Παραρτημάτων για τις δύο αυτές ομάδες. 

•Πλάνο δικτύωσης. 

Η συλλογή των δεδομένων που αφορούν στο δείκτη «Αριθμός επωφελουμένων των 
υποστηριζόμενων δομών», από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της χρηματοδότησης θα 

πραγματοποιείται από τον Δικαιούχο. Προς τον σκοπό αυτό, ο Δικαιούχος πρόκειται να 
εναρμονιστεί με τις οδηγίες του Οδηγού Εφαρμογής και είναι υποχρεωμένος να διαθέτει / 

αναπτύξει σύστημα αποθήκευσης και παρακολούθησης των στοιχείων των ωφελουμένων τα 
οποία συνδέονται με τους Δείκτες ή να κάνει χρήση του σχετικού συστήματος που θα 

αναπτυχθεί κεντρικά για την εν λόγω πράξη. 
Για όλα τα παραπάνω, ο Δικαιούχος ακολουθεί τις Οδηγίες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας. 
Η τήρηση των ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την απόκτηση της σχετικής άδειας μεριμνούν οι υπόχρεοι φορείς 

με την υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας). 
Επισημαίνεται ότι για τους δείκτες της παρούσας πρόσκλησης δεν απαιτείται η συλλογή 

microdata 

 
Έτσι: 

Επειδή ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων είναι δικαιούχος φορέας, προτείνει τη λήψη σχετικής 
απόφασης για την υποβολή πρότασης περί χρηματοδότησης – επιχορήγησης στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 
“Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ”, σύμφωναμε τους 

όρους της πρόσκλησης 19 με Α.Π.: 2114/27-06-2016 [ΑΔΑ: 7ΧΒ27ΛΗ-ΑΣΦ] Α/Α ΟΠΣ: 1599 της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την υποβολή πρότασης του έργου (πράξης) με 
τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων», συνολικού 

προϋπολογισμού:164.160,00 €. 
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Η δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων καλείται να 
συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των φαινομένων του κοινωνικού αποκλεισμού, της δυσκολίας 

πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά, της έλλειψης ενημέρωσης για παρεχόμενες υπηρεσίες 
κοινωνικού χαρακτήρα και των διαδικασιών πρόσβασης σε αυτές.  Επομένως να ενισχύσει τις 

υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης που παρέχονται σε επίπεδο Δήμου. Επιπλέον το Κέντρο 
Κοινότητας θα συνεισφέρει στην ενεργό στήριξη των υπηρεσιών που αποσκοπούν στην 

προώθηση της απασχόλησης, στη στήριξη Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, στη δημιουργία 
συνεταιρισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, μέσω διασύνδεσης των ωφελούμενων 

με τις υπηρεσίες, παροχής πληροφόρησης και υποστήριξης στην προετοιμασία τυχόν 
απαραίτητων εγγράφων για τη συμμετοχή στις δράσεις απασχόλησης. (πληροφόρηση για 

προγράμματα πρωτοβουλίες προώθησης στην απασχόληση, προγράμματα κατάρτισης, 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, στήριξη στη συμπλήρωση αιτήσεων κλπ.) και θα συμμετέχει στην 

διανομή αγαθών.  
Ταυτόχρονα το στελεχιακό δυναμικό θα καταρτίσει πλάνο ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση προκαταλήψεων, 

στερεοτύπων, ελλιπούς ενημέρωσης σε ζητήματα ζωτικής σημασίας για την ευημερία των 
τοπικών κοινωνιών, όπως θέματα δημόσιας υγείας, πρόληψης, πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά 

και υπηρεσίες κλπ.   
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, ώστε να 
ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας. 

Στόχος, είναι 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 του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων.  
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων το οποίο θα εποπτεύεται από το 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας –Παιδείας - Πολιτισμού & Αθλητισμού 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. 
Στο πεδίο παροχής υπηρεσιών δύναται να περιλαμβάνεται και η παροχή σίτισης και 

βασικών αγαθών, ειδικότερα: (α) Διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών 
παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και 

υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cdκλπ, σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. (β) 
Σύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία, τοπική κοινωνία για την συλλογή των παραπάνω 

προϊόντων και τη σίτηση/διανομή στα ωφελούμενα άτομα). Για τη σίτιση διευκρινίζεται ότι η 
σχετική πρόβλεψη αφορά σε παρασκευασμένα τρόφιμα και όχι σε Παρασκευή γευμάτων που 

απαιτούν ειδικές προδιαγραφές υποδομών (κουζίνα) και σχετική αδειοδότηση.  
Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου 

Αλιάρτου - Θεσπιέων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, 
εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών τους. 

Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 09:00 – 17:00, και 
θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων. Για όλους τους ανωτέρω 

λόγους, προτείνεται η υποβολή της σχετικής πρότασης για την ένταξη και την επιχορήγηση του 
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 
1) την έγκριση υποβολής σχετικής πρότασης προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» ταμείο ΕΚΤ. Σύμφωνα με την από 27-

06-2016 πρόσκληση 19 με Α.Π.: 2114/27-06-2016 (ΑΔΑ: 7ΧΒ27ΛΗ-ΑΣΦ) Α/Α ΟΠΣ: 1599 της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο «Κέντρα 

Κοινότητας»,την πράξη: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων», προϋπολογισμού 
164.160,00 €. 
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2.Την έγκριση υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – 
Θεσπιέων», προϋπολογισμού 164.160,00 €σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 

21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και την 
ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 με θέμα: «Καθορισμός ελάχιστων 

προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας (ΦΕΚ 854/Β/2016) 
 

3.Να εξουσιοδοτήσει ως  νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων κ. 
Ντασιώτη Γεώργιο – Δήμαρχο, για τις περαιτέρω διαδικασίες σύμφωνα με τους όρους τις από 

27-06-2016 πρόσκλησης 19 με Α.Π. 2114/27-06-2016 (ΑΔΑ: 7ΧΒ27ΛΗ-ΑΣΦ) Α/Α ΟΠΣ: 1599 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς  

 
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κος 

Μπούτσικος Γεώργιος  ο οποίος είπε τα εξής: το πρόγραμμα να περάσει στην αποκλειστική 
ευθύνη , αρμοδιότητα ,έλεγχο και χειρισμό των κρατικών κοινωνικών δομών και υπηρεσιών. Να 
απομακρυνθούν τα κάθε λογής ιδιωτικά συμφέροντα , οι ΜΚΟ κ.α. και να στηριχτούν έμπρακτα 

οι δημοτικές υπηρεσίες και τα κρατικά κοινωνικά ιδρύματα και οι οργανισμοί που έχουν σαν 
κύριο έργο τους τη στήριξη του παιδιού , της οικογένειας , των γερόντων , των ΑΜΕΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω η παραταξή μας για το συγκεκριμένο θέμα θα ψηφίσει παρών. 
Στην συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία το αποτέλεσμα της οποίας έχει ως εξής: 

επί των δεκαέξι (16) παρόντων δημοτικών συμβούλων οι έντεκα ψήφισαν (11) υπέρ , οι πέντε 
(5) παρών. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
1)Εγκρίνει την  υποβολή σχετικής πρότασης προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» ταμείο ΕΚΤ. Σύμφωνα με την από 27-
06-2016 πρόσκληση 19 με Α.Π.: 2114/27-06-2016 (ΑΔΑ: 7ΧΒ27ΛΗ-ΑΣΦ) Α/Α ΟΠΣ: 1599 της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο «Κέντρα 
Κοινότητας»,την πράξη: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων», προϋπολογισμού 

164.160,00 €. 
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2)Εγκρίνει την  υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων», προϋπολογισμού 164.160,00 €σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 
21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και την 

ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 με θέμα: «Καθορισμός ελάχιστων 
προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας (ΦΕΚ 854/Β/2016) 

 
3) Εξουσιοδοτεί  ως  νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων κ. Ντασιώτη 

Γεώργιο – Δήμαρχο, για τις περαιτέρω διαδικασίες σύμφωνα με τους όρους τις από 27-06-2016 
πρόσκλησης 19 με Α.Π. 2114/27-06-2016 (ΑΔΑ: 7ΧΒ27ΛΗ-ΑΣΦ) Α/Α ΟΠΣ: 1599 της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς  
 

 
 

Η παρούσα απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 153/2016 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 
 

 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΖΙΩΓΑΣ Βασίλειος 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ΓΕΡΟΠΕΤΡΟΣ Φίλιππος 
2. ΠΙΚΑΣΗ Ασηµίνα 
3. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος 
4. ΜΑΛΕΣΗΣ Κων/νος 
5. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος 
6. ΓΛΥΚΟΣ Ιωάννης 
7. ΜΑΝΙΚΑΣ Χρυσόστοµος 
8. ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ Κων/νος 
9. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
10. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ηµήτριος 
11. ΤΣΙΩΛΗ Σταυρούλα 
12. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος 
13. ΣΤΑΘΗ Σταυρούλα 
14. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ Σωτήριος 
15. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειος 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αλίαρτος 29/07/2016 
Ο ΠΡΌΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
 
 
 
 

ΖΙΩΓΑΣ Βασίλειος 
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