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 Σήµερα ∆ευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Πέλλας, 

ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 1.521/26.1.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 25 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 15 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 16 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 17 Πέτκος Χρήστος  

5 Βερικούκης Χρήστος  18 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  19 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ασκάλου Χρήστος  20 Σόντρας Ιωάννης  



  

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 21 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 ∆ίου Αναστάσιος 22 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Ζδρου Αικατερίνη  23 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 24 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  25 Χατζόγλου Ιωάννης 

13 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Μάρκου ∆ιονύσιος 2 Ταµβίσκου Ευτυχία 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα. 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 26.1.2017 εισήγηση του Τµήµατος 

Προγραµµατισµού & Οργάνωσης, η οποία έχει ως εξής: 

«Σύµφωνα µε: 

• την πρόσκληση για την υποβολή πρότασης για χρηµατοδότηση της Πράξης,  

• τον οδηγό εφαρµογής και λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας (όπως εκδόθηκε από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και  

• την ΚΥΑ ΑΡ.ΠΡ.∆23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016) µε θέµα:  «Καθορισµός ελάχιστων 

προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας»,  

θα πρέπει να ληφθεί απόφαση ∆ηµάρχου για την υλοποίηση της πράξης µε ίδια 

µέσα, σύµφωνα µε πρότυπο Ε.Ι.1_5 το οποίο αποτελεί συνηµµένο αρχείο της Πρόσκλησης 

µε Κωδικό 028.9iv/Α/Α ΟΠΣ 1548 µε αριθµό Πρωτοκόλλου 3646/6-6-2016 της ΕΥ∆ ΕΠ 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης υλοποίησης 

υποέργου µε ίδια µέσα, το οποίο συντάχθηκε σύµφωνα µε τις υποδείξεις τις ΕΥ∆ ΕΠ 

Κεντρικής Μακεδονίας και τις απαιτήσεις του Προγράµµατος». 

Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το σχέδιο 

της απόφασης ∆ηµάρχου για την υλοποίηση του υποέργου µε ιδία µέσα, το οποίο έχει ως 

εξής: 



  

«ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (1/1) «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου 

Έδεσσας» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Έδεσσας» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5003782  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το ∆ήµο Έδεσσας ως ∆ικαιούχο της Πράξης 

2. Τις διατάξεις των νόµων Ν 3463/2006 και 3852/2010  

3. Την µε αριθµ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 

∆ιαχείρισης 

4. Την µε αριθµ. 24/03-01-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ» και MIS 5003782 στο Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020»  

5. Την µε αριθµ. 323/2016 σχετική Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας  

Αποφασίζουµε  

την υλοποίηση µε ίδια µέσα του Υποέργου (1/1) «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Έδεσσας» της Πράξης 

«Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Έδεσσας» µε κωδικό ΟΠΣ 5003782 από τον ∆ήµο Έδεσσας, ως 

ακολούθως: 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ∆ΕΙΚΤΕΣ 

Αντικείµενο της πράξης: 

Η πράξη αφορά στην λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Έδεσσας», το οποίο είναι µία 

κοινωνική δοµή που θα παρέχει υποστήριξη στους κατοίκους του ∆ήµου Έδεσσας, µέσα από την παροχή 

ενός συνολικού πλέγµατος υπηρεσιών, µε στόχο την καταπολέµηση της φτώχειας, του κοινωνικού 

αποκλεισµού και κάθε µορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.  

Το Κέντρο Κοινότητας θα προσφέρει πληροφόρηση, υπηρεσίες συµβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης 

στην απασχόληση, θα συµβάλει στην ανάπτυξη πολιτισµικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της 

προσωπικής και κοινωνικής ευηµερίας και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συµπαράστασης.  

Το Κέντρο θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά τους κάτωθι τρεις  κεντρικούς άξονες: 

• Υποδοχή – Ενηµέρωση – Υποστήριξη των πολιτών 

• Συνεργασία µε Υπηρεσίες και ∆οµές 

• Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την 

κοινωνική ένταξη των ωφελούµενων 

Πιο αναλυτικά ανά άξονα οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Έδεσσας 

είναι: 

Α) Υποδοχή – Ενηµέρωση – Υποστήριξη των πολιτών 

• Πληροφόρηση ή/ και παραποµπή των πολιτών στα προγράµµατα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης 

που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κοινωνικό Εισόδηµα 



  

Αλληλεγγύης, το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, κοινωνικές δοµές και υπηρεσίες 

όπως το Βοήθεια στο σπίτι, τα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας ηλικιωµένων, τα Κέντρα ∆ιηµέρευσης – 

Ηµερήσιας Φροντίδας για άτοµα µε αναπηρία, τα προγράµµατα Γενικής Γραµµατείας ∆ιά Βίου 

Μάθησης και Νέας Γενιάς, κ.α. 

• Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξή τους στα προαναφερόµενα προγράµµατα και µε ιδιαίτερη 

έµφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραµµα 

Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης. Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας φροντίζουν τόσο για την 

ορθή συµπλήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και 

δικαιολογητικών.  

Β) Συνεργασία µε Υπηρεσίες – ∆οµές 

• Συνεργασία και παραποµπή αιτηµάτων σε άλλες δοµές και υπηρεσίες που παρέχονται στα 

γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. ∆οµές για ΑµεΑ, 

Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθµοί, Προγράµµατα για Ηλικιωµένους, κλπ.  

• Συνεργασία και παραποµπή αιτηµάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕ∆) για την ένταξη 

των ωφελούµενων σε προγράµµατα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιµορφωτικά σεµινάρια 

καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας β) σε φορείς αρµόδιους για την εφαρµογή προγραµµάτων της 

Γενικής Γραµµατείας ∆ιά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.  

• Συνεργασία µε την τοπική αγορά εργασίας µε στόχο την ένταξη των ανέργων. Στόχος είναι η 

ανάπτυξη επαφών και τακτικής επικοινωνίας µε φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και των 

εργαζοµένων (π.χ. Επιµελητήρια, ενώσεις και οµοσπονδίες εργαζοµένων, συλλόγους επιχειρήσεων ή 

επιχειρηµατικών οµάδων, κλπ).  

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την 

κοινωνική ένταξη των ωφελούµενων 

Λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του πληθυσµού της περιοχής, το «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Έδεσσας» θα 

παρέχει υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική 

ένταξη των ωφελούµενων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:  

• Παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες 

επαγγελµατικού προσανατολισµού κ.α.  

• Παροχή συµβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες  

• Προγράµµατα για συνδροµή στη δηµιουργία ευκαιριών για νέους,  

• ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων µε επιµορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόµενο  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Έδεσσας θα αναπτυχθεί ηλεκτρονική εφαρµογή  µε 

στόχο την υποστήριξη της λειτουργίας, αλλά και την παροχή εργαλείων όσον αφορά την πληροφόρηση, την 

παρακολούθηση και τον προγραµµατισµό των δράσεών του. Το πληροφοριακό σύστηµα υποστήριξης της 

λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στη 

πληροφόρηση σχετικά µε όλα τα προγράµµατα, τις υπηρεσίες και τις παροχές πρόνοιας και ένταξης που 

παρέχονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Μέσω του ίδιου συστήµατος θα είναι δυνατός ο 

προγραµµατισµός και η παρακολούθηση της λειτουργίας της δοµής και των επιµέρους δράσεων, µε 

εφαρµογές ηµερολογίου και οργάνωσης και διαχείρισης ραντεβού.  



  

Το Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Έδεσσας θα συσταθεί και θα λειτουργήσει βάση της ΚΥΑ υπ’ αριθµ. ∆23/ΟΙΚ. 

14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ Β΄ 854/30-3-2016) µε θέµα: “Καθορισµός ελαχίστων προδιαγραφών 

λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας”  

Στόχος της πράξης: 

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 τις δοµές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Έδεσσας 

Η εν λόγω δοµή δεν έχει στόχο να υποκαταστήσει τη λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 

αλλά κυρίως: 

• η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσµου των επιχειρήσεων για την αναγκαιότητα 

αντιµετώπισης της ανεργίας στην περιοχή / ∆ήµο και την ύπαρξη συγκεκριµένης δυναµικής όσον 

αφορά την προσφορά εργατικού δυναµικού και ειδικοτήτων  

• η επαφή του κόσµου των επιχειρήσεων µε αυτή των ανέργων µέσα από τη συµµετοχή σε κοινές 

δραστηριότητες (π.χ. ηµερίδες).  

Ωφελούµενοι της δοµής αυτής είναι οι πολίτες που κάνουν συστηµατική χρήση των υπηρεσιών και παροχών 

του Κέντρου Κοινότητας και παράλληλα έχει καταγραφεί στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστηµα και έχει 

αποκτήσει µοναδικό αριθµό αναφοράς.  

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον οδηγό εφαρµογής και λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, 

ωφελούµενοι από τη δοµή αυτή είναι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέµβασης του 

Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Έδεσσας, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούµενοι του Προγράµµατος 

«Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης», καθώς και άτοµα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας 

και κοινωνικού αποκλεισµού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτοµα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισµού, 

µετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑµεΑ, Ροµά και γενικότερα ευάλωτες οµάδες 

πληθυσµού, όπως αυτές περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη», στην 

Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών, στη Συνθήκη της Γενεύης και 

στην κείµενη εθνική νοµοθεσία.  

Περιγραφή της κτιριακής υποδοµής: 

Η δοµή θα στεγαστεί σε ιδιόκτητο χώρο και σε τµήµα κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Θοδωρή 

Χαραλαµπίδη αρ. 11 (Ο.Τ.347) στην περιοχή «Σµαρέκα» της πόλης Έδεσσας. Το κτίριο  είναι ισόγειο, µε 

συνολικό εµβαδό   184,89 µ2.  Το  τµήµα του κτιρίου που θα χρησιµοποιηθεί για το Κέντρο Κοινότητας, 

έχει συνολικά εµβαδόν 79,66µ.  

Στελέχωση της δοµής: 

Λαµβάνοντας υπόψη τον Οδηγό Εφαρµογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας καθώς και τον µόνιµο 

πληθυσµό του ∆ήµου Έδεσσας ο οποίος σύµφωνα µε την απογραφή του 2011 ανέρχεται στους 28.814 

κατοίκους η στελέχωση της δοµής θα είναι ως εξής: 



  

Ειδικότητα Αριθµός ατόµων  

Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος) 2 

Σύνολο: 2 

Χρονική διάρκεια: 

Η διάρκεια λειτουργίας της δοµής προβλέπεται για 3 χρόνια (36 µήνες).  

Επιλέξιµες δαπάνες: 

Το κόστος λειτουργίας περιλαµβάνει το κόστος του προσωπικού (93.600,00€) και επιπλέον το 20% των 

δαπανών προσωπικού για τα υπόλοιπα έξοδα λειτουργίας της δοµής (18.720,00€), σύνολο 112.320,00€. 

 
Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας 

 

ΠΕ 1 : Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Έδεσσας 

Στόχοι/ Επιδιωκόµενα αποτελέσµατα:  

Η δοµή αυτή έχει στόχο να: 

• παρέχει ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και 
να επιτευχθεί η ολιστική παρέµβαση σε πολλές οµάδες πληθυσµού 

• υποστηρίξει τις  δοµές κοινωνικού χαρακτήρα του ∆ήµου Έδεσσας 

Επί µέρους Ενέργειες/Εργασίες 

Η πράξη αφορά στην λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Έδεσσας», το οποίο είναι µία δοµή που 
θα παρέχει υποστήριξη στους κατοίκους του ∆ήµου Έδεσσας, µέσα από την παροχή ενός συνολικού 
πλέγµατος κοινωνικών υπηρεσιών µε στόχο την καταπολέµηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισµού 
και κάθε µορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.  

Το Κέντρο Κοινότητας θα προσφέρει πληροφόρηση, υπηρεσίες συµβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης 
στην απασχόληση, θα συµβάλει στην ανάπτυξη πολιτισµικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της 
προσωπικής και κοινωνικής ευηµερίας και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και 
συµπαράστασης.  

Το Κέντρο θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά τους κάτωθι τρεις  κεντρικούς άξονες: 

• Υποδοχή – Ενηµέρωση – Υποστήριξη των πολιτών 
• Συνεργασία µε Υπηρεσίες και ∆οµές 
• Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την 

κοινωνική ένταξη των ωφελούµενων 

Παραδοτέα:  

Π1.1: Κατάλογος µε τους ανθρωποµήνες απασχόλησης των στελεχών της δοµής. 
Π1.2: Ηµερήσια υπογεγραµµένα παρουσιολόγια στελεχών της δοµής. 
Π1.3: Ηµερήσιες καρτέλες καταγραφής εισερχοµένων στη δοµή (σύνολο εισερχοµένων ανεξάρτητα αν 

είναι ωφελούµενοι ή όχι) 
Π1.4:  Ατοµικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων προς τους ωφελούµενους, µε 

ξεχωριστή αναφορά στις παραποµπές στο Κέντρο Κοινότητας ή άλλες δοµές 
Π1.5: Έντυπο και ψηφιακό υλικό συναντήσεων – συνεργασιών δικτύωσης µε αναφορά των στοιχείων 

συµµετεχόντων, ηµεροµηνία, ηµερήσια διάταξη, έγγραφα συµφωνιών, κλπ, ανάλογα µε το είδος της 
ενέργειας 

Π1.6: Έντυπο και ψηφιακό υλικό δράσεων δηµοσιότητας 
Π1.7: Υλικό που παράχθηκε από τα στελέχη της δοµής 
Π1.8:.Μηνιαία έκθεση πεπραγµένων της δοµής. 
Π1.9: Συµβάσεις/παραδοτέα (για συµβάσεις έργου/υπηρεσιών). 
 



 

 

   
 

 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΠΕ 1 : Κέντρο 
Κοινότητας ∆ήµου 
Έδεσσας 
 

Π1.1: Κατάλογος µε τους ανθρωποµήνες απασχόλησης 
των στελεχών της δοµής. 

Π1.2: Ηµερήσια υπογεγραµµένα παρουσιολόγια 
στελεχών της δοµής. 

Π1.3: Ηµερήσιες καρτέλες καταγραφής εισερχοµένων 
στη δοµή (σύνολο εισερχοµένων ανεξάρτητα αν είναι 
ωφελούµενοι ή όχι) 

Π1.4:  Ατοµικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή 
υπηρεσιών και προϊόντων προς τους ωφελούµενους, µε 
ξεχωριστή αναφορά στις παραποµπές στο Κέντρο 
Κοινότητας ή άλλες δοµές 

Π1.5: Έντυπο και ψηφιακό υλικό συναντήσεων – 
συνεργασιών δικτύωσης µε αναφορά των στοιχείων 
συµµετεχόντων, ηµεροµηνία, ηµερήσια διάταξη, 
έγγραφα συµφωνιών, κλπ, ανάλογα µε το είδος της 
ενέργειας 

Π1.6: Έντυπο και ψηφιακό υλικό δράσεων 
δηµοσιότητας 

Π1.7: Υλικό που παράχθηκε από τα στελέχη της δοµής 

Π1.8:.Μηνιαία έκθεση πεπραγµένων της δοµής. 

Π1.9: Συµβάσεις/παραδοτέα (για συµβάσεις 
έργου/υπηρεσιών). 

10/04/2017 09/04/2020 (2 Χ 36) 112.320,00 112.320,00 

ΣΥΝΟΛΑ   (2 Χ 36) 112.320,00 112.320,00 
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Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των Πακέτων Εργασίας και των επί µέρους ενεργειών  

του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (διάγραµµα Gantt ή παρόµοιο) 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -  ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Ο συνολικός Προϋπολογισµός του Υποέργου ανέρχεται σε 112.320,00 € και θα χρηµατοδοτηθεί από τη 

ΣΑΕΠ0081, και τον ενάριθµο 2017ΕΠ00810003. 

Ο αναλυτικός Π/Ϋ και η τεκµηρίωση του κόστους των επί µέρους εργασιών/ κατηγοριών δαπανών 

(ανθρώπινων πόρων, υλικών µέσων, προµηθειών/υπηρεσιών, έµµεσων δαπανών) αποτυπώνονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.  

Για τον προσδιορισµό των δαπανών του Υποέργου υπολογίστηκε αρχικά το κόστος του προσωπικού που 

απαιτείται για να στελεχωθεί η δοµή και στο ποσό αυτό υπολογίστηκε ένα ποσοστό της τάξης του 20% ως 

λοιπές έµµεσες δαπάνες για τη λειτουργία της δοµής.  

Για την ανάλυση του Προϋπολογισµού και τη συµπλήρωση των Πινάκων λαµβάνεται υπόψη η µε αριθµ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥ∆ 2014-2020). 

Γ. ΣΧΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Η υλοποίηση της πράξης ως προς τις διαδικασίες της συγχρηµατοδότησης της ανήκει στο Τµήµα 

Προγραµµατισµού λόγω της µακρόχρονης πείρας που διαθέτει στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων 

πράξεων. Για. την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου/υποέργου αρµόδια υπηρεσία είναι η 

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νέας Γενιάς και πιο συγκεκριµένα 

το Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας. 

Για το σκοπό αυτό συστήνεται οµάδα έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί και στη 

συνέχεια αναλύονται οι αρµοδιότητές της. Η επιλογή  των στελεχών της Οµάδας Έργου βασίζεται στο 

αντικείµενο και την αρµοδιότητα που διαθέτουν και εκτελούν και η οποία σχετίζεται µε το φυσικό 

αντικείµενο του έργου.  

Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα Οργανική Μονάδα / 

Φορέας 

Αρµοδιότητα στο έργο 

Μπάκος Χρήστος ΠΕ ∆ιοικητικού Τµήµα Κοινωνικής 
Προστασίας   

Κύριος επιβλέπων - 
υπεύθυνος 
έργου/υποέργου 

Αθανασίου Αικατερίνη ΠΕ ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού 

Τµήµα Παιδείας, 
Πολιτισµού και 
Αθλητισµού και 
Νέας Γενιάς 

Αναπληρώτρια 
επιβλέπουσα του έργου 
/υποέργου  

∆ήµτσης Αθανάσιος ΠΕ ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού   

∆ιεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας 
Πολιτισµού, Αθλητισµού 
& Νέας Γενιάς 

Μέλος παρακολούθησης 
υλοποίησης φυσικού 
αντικειµένου του 
έργου/υποέργου 

 

Ως υπεύθυνος του έργου/ υποέργου ορίζεται ο Κος Μπάκος Χρήστος, ΠΕ ∆ιοικητικός, ο οποίος είναι ο 

προϊστάµενος του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας το οποίο φέρει την ευθύνη Σχεδιασµού - 
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Συντονισµού - Παρακολούθησης των Κοινωνικών Πολιτικών του ∆ήµου. Μεταξύ άλλων οργανώνει, 

παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως: οι κοινωνικές 

υπηρεσίες του ∆ήµου,  οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου,  οι Μ.Κ.Ο, οι 

υπηρεσίες και δοµές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους, τα αντιπροσωπευτικά 

σώµατα των οµάδων−χρηστών. Επίσης υλοποιεί δράσεις και προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής 

συµπληρωµατικά µε τις δράσεις και τα προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα 

Νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου (όπως αυτά αναλύονται στο σύντοµο βιογραφικό του που επισυνάπτεται στο 

Παράρτηµα Β).  

Η Κα Αικατερίνη Αθανασίου, θα αναπληρώνει τον κύριο επιβλέποντα - υπεύθυνο του Υποέργου, 

διαθέτοντας σηµαντική εµπειρία σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων, προώθηση στην απασχόληση και 

υλοποίηση Προγραµµάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Ο Κος Αθανάσιος ∆ήµτσης είναι ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νέας Γενιάς και διαθέτει εµπειρία στην υλοποίηση κοινωνικών προγραµµάτων 

και άσκηση κοινωνικής πολιτικής.   

Η Οµάδα Έργου για την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας θα συνεργάζεται µε την 

προϊσταµένη του Τµήµατος Προγραµµατισµού Κα Ελένη Ψυχογυιού που είναι αρµόδιο για την 

παρακολούθηση και ολοκλήρωση της πράξης, από την οποία θα ενηµερωθεί για όλα τα στοιχεία που 

αφορούν στην πράξη (απόφαση ένταξης, οδηγός εφαρµογής, θεσµικό πλαίσιο, κ.α.) καθώς και τα στοιχεία 

που αφορούν την εκτέλεσή της έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωµή και τη λειτουργία της δοµής 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  

Η Οµάδα Έργου έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

• ∆ιασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσµα της πράξης λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για το 

σκοπό αυτό 

• Εποπτεύει και ελέγχει την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, σε ότι αφορά 

το φυσικό αντικείµενο (παρεχόµενες υπηρεσίες) και διαχειρίζεται απρόβλεπτες, επείγουσες 

καταστάσεις που πιθανόν προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου 

• Προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους για την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας του 

Κέντρου 

• Μεριµνά για την έγκαιρη συγκέντρωση, έλεγχο και υποβολή των στοιχείων υλοποίησης του 

φυσικού αντικειµένου  ανά µήνα στον υπεύθυνο της πράξης 

• Τηρεί και ενηµερώνει φάκελο µε την πορεία υλοποίησης του έργου  

• Παρακολουθεί και ελέγχει τα παραδοτέα του πακέτου Εργασίας (µηνιαίες εκθέσεις πεπραγµένων, 

παρουσιολόγια προσωπικού, κ.α.). Αν κρίνει ότι τα παραδοτέα παρουσιάζουν παρεκκλίσεις που 

επηρεάζουν την καταλληλότητά τους να εκπληρώσουν τους σκοπούς του Έργου, τότε προβαίνει 

σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες διόρθωσής τους.  
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• Μεριµνά για την εκπόνηση και υποβολή του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Κέντρου 

Κοινότητας στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , τις τυχόν τροποποιήσεις του 

καθώς και ετήσια απολογιστικά στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας του Κέντρου 

• Συµµετέχει σε συναντήσεις του Κέντρου Κοινότητας, σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και 

ενηµέρωσης  

• Εποπτεύει και ελέγχει έρευνες και καταγραφές που απαιτούνται και υλοποιούνται από τα στελέχη 

του κέντρου Κοινότητας 

Η Οµάδα  Έργου αξιολογεί τα παραδοτέα βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 

• τη συνέπεια και συνάφεια µε το φυσικό αντικείµενο του Υποέργου όπως αυτό περιγράφεται στο 

Τεχνικό ∆ελτίο της πρότασης και στην παρούσα απόφαση 

• την πληρότητα και σαφήνεια σε σχέση µε τα περιγραφόµενα στη Πρόσκληση, στο Τεχνικό ∆ελτίο 

Πρότασης, στην παρούσα απόφαση 

Η οµάδα έργου ελέγχει και αξιολογεί τα παραδοτέα ως προς τα εξής στοιχεία: 

• την έκδοση όλων των απαιτούµενων εγγράφων για την µισθοδοσία του προσωπικού της δοµής 

(υπολογισµός µισθοδοσίας σύµφωνα µε το Ν 4354/2015, τήρηση παρουσιολογίων, τήρηση 

διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού,κλπ.) 

• τις διαδικασίες ελέγχου από τους αρµόδιους φορείς των µισθοδοτικών καταστάσεων του 

προσωπικού (έλεγχος χρηµατικού εντάλµατος από το ελεγκτικό συνέδριο,  έλεγχος των 

αποφάσεων από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, κλπ.) 

• τα έγγραφα παραλαβής των προµηθειών και υπηρεσιών από τις αρµόδιες επιτροπές όπως αυτές 

συστήνονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (συµβάσεις, πρωτόκολλα παραλαβής, 

διαδικασίες ανάθεσης, κλπ.)  

• την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων  

Η Οµάδα έργου στη συνέχεια γνωµοδοτεί θετικά ως προς τα Παραδοτέα, αν κρίνει ότι αυτά δεν 

παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους σκοπούς του Έργου.  

Στη περίπτωση βέβαια που τα παραδοτέα παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους σκοπούς του Έργου, η 

Οµάδα Έργου µπορεί να γνωµοδοτήσει αρνητικά.  

Τα παραδοτέα παραλαµβάνονται από την Οµάδα Έργου, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις 

παρατηρήσεις της εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης τους προς τις αρµόδιες υπηρεσίες 

και τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας. Όλες οι υπηρεσίες και όλοι οι απασχολούµενοι για την υλοποίηση 

του έργου οφείλουν να συµµορφωθούν µε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός δύο (2) ηµερών από τη 

λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλουν τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωµένα και 

συµπληρωµένα.  Η διαδικασία της επανυποβολής µπορεί να  πραγµατοποιηθεί  µέχρι δύο (2) φορές.  

Οι εµπλεκόµενες οργανικές µονάδες κατά την υλοποίηση της πράξης µέχρι και την ολοκλήρωσή της 

αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

για υλοποίηση µε Ίδια Μέσα 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Τµήµα/ 

Μονάδα 
Θεσµικό Πλαίσιο ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 
ΟΡΙΣΜΟΥ 

Απόφαση υλοποίησης µε ίδια 

µέσα του Υποέργου 

Τµήµα 

Υποστήριξης 

Πολιτικών 

Οργάνων & 

Ανθρώπινου 

∆υναµικού  

Οργανισµός Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και Εγχειρίδιο 

∆ιαδικασιών  

∆ηµητριάδου 

Ευαγγελία 

6869/50/17-03-2014 

(Α∆Α: ΒΙΞ9ΩΡΠ-258) 

Πρόσληψη νέου προσωπικού για 

το Υποέργο   

Τµήµα 

Υποστήριξης 

Πολιτικών 

Οργάνων & 

Ανθρώπινου 

∆υναµικού  

Οργανισµός Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και Εγχειρίδιο 

∆ιαδικασιών 

∆ηµητριάδου 

Ευαγγελία 

6869/50/17-03-2014 

(Α∆Α: ΒΙΞ9ΩΡΠ-258) 

Παρακολούθηση της Υλοποίησης 

και Ολοκλήρωσης της 

συγχρηµατοδοτούµενης πράξης 

Τµήµα 

Προγραµµατισ

µού & 

Οργάνωσης 

Οργανισµός Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και Εγχειρίδιο 

∆ιαδικασιών  

Ψυχογυιού Ελένη 
6869/50/17-03-2014 

(Α∆Α: ΒΙΞ9ΩΡΠ-258) 

Παρακολούθηση και επίβλεψη 

εκτέλεσης του έργου/υποέργου 

Τµήµα 

Προγραµµατισ

µού και Τµήµα 

Κοινωνικής 

Προστασίας 

Οργανισµός Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και Εγχειρίδιο 

∆ιαδικασιών  

Οµάδα Έργου 

Απόφαση ∆ηµάρχου 

& υπ’ αριθµ. 

13/1504/25-01-2017 

Α∆Α: 7348ΩΡΠ-Ω7Χ 

Τµήµα 

Προϋπ/σµού, 

Λογιστηρίου & 

Προµηθειών 

Οργανισµός Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και Εγχειρίδιο 

∆ιαδικασιών  

Καλούση 

Μελποµένη  

6869/50/17-03-2014 

(Α∆Α: ΒΙΞ9ΩΡΠ-258) 

Οικονοµική ∆ιαχείριση 

Τµήµα Ταµείου 

Οργανισµός Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και Εγχειρίδιο 

∆ιαδικασιών 

Μισσελή Μαρία 
6869/50/17-03-2014 

(Α∆Α: ΒΙΞ9ΩΡΠ-258) 

 

Οι αρµοδιότητες των στελεχών που αποτελούν το οργανωτικό σχήµα διοίκησης του έργου περιγράφονται 

αναλυτικά στη συνέχεια. 

Υπεύθυνος υλοποίησης πράξης (Μπάκος Χρήστος) 

• Ενηµερώνει έγκαιρα  την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά µε 

την εξέλιξη της πράξης 
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• Αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την φυσική και οικονοµική υλοποίηση της 

πράξης έως την ολοκλήρωσή της, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του συστήµατος διαχείρισης και 

ελέγχου 

• Πραγµατοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενηµέρωση του Ολοκληρωµένου 

Πληροφοριακού Συστήµατος  ΟΠΣ- ΕΣΠΑ µε τα δεδοµένα και τα έγγραφα  της πράξης που 

υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδοµένα και έγγραφα προγραµµατισµού και υλοποίησης που 

απαιτούνται για την χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση 

πράξεων και γενικότερα τη διαδροµή ελέγχου της πράξης 

• ∆ιασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ – 

ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις 

• Τηρεί το σύνολο των στοιχείων και των δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους  για το Έργο/ 

Υποέργο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην πρόσκληση , στον οδηγό και το θεσµικό πλαίσιο της 

νέας προγραµµατικής περιόδου 

• Τηρεί και ενηµερώνει το φάκελο πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση της 

πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωµή και τη λειτουργία της σύµφωνα  µε τα 

προβλεπόµενα στην υπ’ αριθµ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης  

• Έλεγχος τήρησης των χρονοδιαγραµµάτων όπως αυτά αναφέρονται στην απόφαση ένταξης 

• Μεριµνά για την υποβολή της απαραίτητης έκθεσης ολοκλήρωσης της πράξης µετά την 

ολοκλήρωσή της.  

Αρµοδιότητες Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Α. Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Το τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση όλων των απαιτούµενων διαδικασιών 

πρόσληψης των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας. Ενδεικτικά αναφέρουµε, εξασφάλιση έγκρισης της 

προκήρυξης από το ΑΣΕΠ, έκδοση πινάκων επιλογής προσωπικού, διαχείριση τυχόν ενστάσεων, υπογραφή 

σχετικών συµβάσεων, έκδοση µηνιαίων χρηµατικών ενταλµάτων µισθοδοσία των στελεχών του Κέντρου 

Κοινότητας, κοκ. 

Β. Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων 

Το τµήµα αυτό είναι υπεύθυνο για την σύνταξη και έκδοση όλων των αποφάσεων που απαιτούνται να 

ληφθούν από την απόφαση ένταξης της πράξης µέχρι και την ολοκλήρωση του έργου. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε την απόφαση αποδοχής της ένταξης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, απόφαση ∆ηµάρχου για 

την υλοποίηση της πράξης µε Ίδια µέσα, αποφάσεις έγκρισης τυχόν τροποποιήσεων του φυσικού 

αντικειµένου της πράξης, αποφάσεις αναθέσεων, κ.α. 
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Αρµοδιότητες υπεύθυνου Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών 

• Τηρεί ξεχωριστούς κωδικούς προϋπολογισµού  για την πράξη, στους οποίους θα καταχωρούνται οι 

δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως στις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας  

• ∆ιεκπεραιώνει όλες τις απαιτούµενες λογιστικές εγγραφές εσόδων και εξόδων που υλοποιούνται 

κατά τη διάρκεια µέχρι και την ολοκλήρωση της πράξης 

 

Αρµοδιότητες υπεύθυνου Ταµείου 

• ∆ιεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες πληρωµές προς τα στελέχη του κέντρου Κοινότητας και τους 

προµηθευτές  

• Τηρεί αρχείο όλων των πληρωµών που διενεργεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 

Το απασχολούµενο στο Υποέργο νέο προσωπικό, οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς 

ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος αποτυπώνονται στο  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Οµάδα Υλοποίησης 

Η οµάδα υλοποίησης αποτελείται από τα στελέχη της δοµής που θα προσληφθούν θα έχουν τις παρακάτω 

αρµοδιότητες:  

Α. Υποδοχή -Ενηµέρωση - Υποστήριξη των πολιτών 

• Πληροφόρηση ή/και παραποµπή των πολιτών στα προγράµµατα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης 

που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κοινωνικό Εισόδηµα 

Αλληλεγγύης, το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, κοινωνικές δοµές και υπηρεσίες 

όπως το Βοήθεια στο σπίτι, τα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων, τα Κέντρα 

∆ιηµέρευσης- Ηµερήσιας Φροντίδας για άτοµα µε αναπηρία, τα προγράµµατα της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, κ.α  

• Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξη τους στα προαναφερόµενα προγράµµατα και µε ιδιαίτερη 

έµφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραµµα 

Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης. Τα στελέχη των Κέντρων Κοινότητας φροντίζουν τόσο για την 

ορθή συµπλήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών 

εγγράφων και δικαιολογητικών.  

Β. Συνεργασία µε Υπηρεσίες και ∆οµές 

• Συνεργασία και παραποµπή αιτηµάτων σε άλλες δοµές και υπηρεσίες που παρέχονται στα 

γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας»  Κοινωνικά Φροντιστήρια, 

∆οµές Ψυχικής Υγείας, ∆οµές για ΑµεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθµοί, Προγράµµατα για 

Ηλικιωµένους κλπ.  
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• Συνεργασία και παραποµπή αιτηµάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕ∆) για την ένταξη 

των ωφελούµενων σε προγράµµατα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιµορφωτικά σεµινάρια 

καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας β) σε φορείς αρµόδιους για την εφαρµογή προγραµµάτων 

της Γενικής Γραµµατείας ∆ιά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.  

• Συνεργασία µε την τοπική αγορά εργασίας µε στόχο την ένταξη των ανέργων. Στόχος είναι η 

ανάπτυξη επαφών και τακτικής επικοινωνίας µε φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και των 

εργαζοµένων (π.χ. Επιµελητήρια, ενώσεις και οµοσπονδίες εργαζομένων, συλλόγους 

επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών ομάδων, κλπ).  

Γ. Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα 

διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων  

Ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελουµένων, τα «Κέντρα Κοινότητας» παρέχουν υπηρεσίες που 

αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των 

ωφελουµένων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:  

• Παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες 

επαγγελµατικού προσανατολισµού κ.α.  

• Παροχή συµβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες  

• Ανάπτυξη δράσεων δηµιουργικής απασχόλησης και µαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, µαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευµάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος 

κ.α.)  

• Προγράµµατα για συνδροµή στη δηµιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελµατικός 

προσανατολισµός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισµικές δραστηριότητες, προγράµµατα 

νεανικής συµµετοχής και στήριξης, σε συνεργασία µε το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες 

υπηρεσίες και δοµές.  

• ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων µε επιµορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόµενο όπως: 

οργάνωση οµάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση 

των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής 

διαβίωσης, δικτύωση µε φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, 

επαγγελµατικοί φορείς κλπ) για µεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την 

καταπολέµηση της σχολικής διαρροής, κ.α.  

• Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι 

αποκλειστικά) για µαθητές ΑµεΑ, παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες, Ροµά και ∆ικαιούχους ∆ιεθνούς 

Προστασίας  

• Παροχή ενηµερωτικής συνδροµής για θέµατα νοµικού χαρακτήρα σε σχέση µε τις παρεχόµενες 

δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ.  

• Συγκέντρωση και διανοµή βασικών αγαθών  
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• Ανάπτυξη ∆ικτύου Εθελοντισµού που είτε θα συνδράµει το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας 

κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του και µε βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε 

θα συµβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δοµών αντιµετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες 

και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών».  

 Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει το σχέδιο απόφασης ∆ηµάρχου για την υλοποίηση µε ίδια µέσα του 

υποέργου «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Έδεσσας» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου 

Έδεσσας» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003782, το οποίο συντάχθηκε σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

τις ΕΥ∆ ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και τις απαιτήσεις του Προγράµµατος όπως αυτό  

αναφέρεται αναλυτικά στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  17/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  2.2.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,   

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης  

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης  

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, 

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής  

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.  

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          -  Τµήµα Προγραµµατισµού & Οργάνωσης κα Ε. Ψυχογυιού  

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης κ. ∆. Μεταξά 

- Αντιδήµαρχο Προγραµµατισµού κ. ∆. Ταπαζίδη 


