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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθ. 13/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα  στις  29 του  μήνα  Ιουλίου   του  έτους  2020 ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  14:00’ το
Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Τεμπών  συνήλθε  σε  τακτική  «δ ι α  π ε ρ ι φ ο ρ ά ς »
συνεδρίαση, στο  πλαίσιο  λήψης  μέτρων  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της
εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα
από  την  με  αριθ.  πρωτ.  6538/24-07-2020  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.  Σ.   που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3
του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε
στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.
Ο γραμματέας της επιτροπής κ. Ζιώγας Νικόλαος συγκέντρωσε τις υποβληθείσες από τα
μέλη (δια του Επικεφαλής του κάθε συνδυασμού), τοποθετήσεις – ψήφους, για κάθε θέμα
ξεχωριστά και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27 )
Δημοτικών Σ/λων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 27 )
1. Κυρίτσης Γεώργιος 15. Κολλάτος Κων/νος 
2. Μητσογιάννης νικ. 16. Τσεργάς Κων/νος
3. Νικολάου Γεώργιος 17.  Κωστή Μαρία  
4. Ζαρδούκας Κων. 18.  Χαδουλός Κων.
5. Σίμος Βασ. 19. Ζησάκη Ξανθή
6. Κρικώνης Χρ. 20. Ανδρέου Νικ.
7. Γκανάτσιος Ζήσης 21. Σαΐτης Αστέριος
8. Κακαγιάννης Χρ. 22. Κοντογιάννης Ιωα.
9. Καραναστάσης Αθανάσιος 23. Διψάνας Αχιλλεύς
10. Μαϊμάρης Δημ. 24. Καρατέγος Μιχάλης
11. Τόπη - Σαΐτη Ζωή 25. Αργυρίου Ιωάννης
12. Ντόντος Γεωργ.         26. Νταναβάρα Αργυρή 
13. Βλάχος Αθαν. 27. Τσούγιας Χρήστος
14. Γκατζόγιας Παναγιώτης

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 0 )
---- Αν και νόμιμα κληθέντες

Για τη ψηφοφορία ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μανώλης (άνευ ψήφου).

ΘΕΜΑ (1ο). «Παράταση υλοποίησης για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τεμπών.»
Αριθμός   Απόφασης ( 86)
Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον κ. Γκατζόγια Παναγιώτη, 
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού του Δήμου Τεμπών ο οποίος είπε
τα εξής:
Έχοντας υπόψη:

Σύμφωνα  με  το  υπ’  αριθ.  3605/10-05-2017  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του

Δήμου Τεμπών η οποία αφορούσε στην Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας καθώς και σε

ΑΔΑ: 69Β1ΩΗ7-Λ6Ν



απάντηση  του εγγράφου της Περιφέρειας  Θεσσαλίας  με  αρ.πρωτ.  467/06-02-2020  περί

παράτασης λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, εισηγούμαστε:

Την  παράταση  υλοποίησης  της  πράξης  του  προγράμματος  μέσω  της  Ειδικής  Υπηρεσίας

Διαχείρισης  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Περιφέρειας  Θεσσαλίας,  η  οποία

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 84.000,00 €, για χρονικό διάστημα

(2) ετών (24 μηνών) και  έμμεσες δαπάνες 16.800,00€, συνολικό ποσό 100.800,00€ αφορά

στη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τεμπών», το οποίο είναι μία δομή που

παρέχει  ολιστική  υποστήριξη  στους  κατοίκους  του  Δήμου,  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.  

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

υπηρεσιών και παροχών του Κέντρου Κοινότητας και παράλληλα έχουν καταγραφεί στο 

ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα και έχουν αποκτήσει μοναδικό αριθμό αναφοράς.

Η διάρκεια των συμβάσεων του προσωπικού θα είναι για δύο (2) έτη από την υπογραφή

της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος

(ήτοι  συνολικό  διάστημα  απασχόλησης:  24  μήνες  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της

σύμβασης). 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους (μετά από σχετική αναμόρφωση που θα

ακολουθήσει) καθώς και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, μέχρι τη λήξη της

διετούς  διάρκειας της  πράξης,  θα εγγραφούν οι  αναγκαίες  πιστώσεις,  σύμφωνα με τον

προϋπολογισμό ένταξης.

Η κ. Κωστή Μαρία και ο κ. Χαδουλός Κωνσταντίνος είπαν τα εξής: Είμαστε αντίθετοι στην
όποια  διαχείριση  της  φτώχειας,  της  ανεργίας  και  της  εξαθλίωσης  των  ανθρώπων.  Δεν
μπορεί να δεχόμαστε ότι οι εργαζόμενοι αμοίβονται με μισθούς πείνας και ημερομίσθια
κοροϊδίας και να λειτουργούμε για παράδειγμα το κοινωνικό παντοπωλείο για να "λειαίνει"
τις γωνίες.
Παλεύουμε  για  αξιοπρεπείς  μισθούς,  δουλειά  για  όλους  τους  ανθρώπους,  συνθήκες
εργασίας που να τιμούν το ανθρώπινο είδος και κοινωνική πρόνοια που δεν θα ταυτίζεται
με την επαιτεία.

Στη συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ.  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις  του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,  του
Ν.3463/2006, την εισήγηση, και μετά από καταμέτρηση ψήφων

Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία

ΑΔΑ: 69Β1ΩΗ7-Λ6Ν



1.Την παράταση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας για χρονικό διάστημα δύο (2)

ετών (24 μηνών).

2. Η διάρκεια των συμβάσεων του προσωπικού θα είναι για δύο (2) έτη από την υπογραφή

της σύμβασης,  με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος

(ήτοι  συνολικό  διάστημα  απασχόλησης:  24  μήνες  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της

σύμβασης).

3.Να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της

δαπάνης που απαιτείται για την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και εγγραφή πίστωσης

στους προϋπολογισμώς του Δήμου Τεμπών των επόμενων δύο ετών για τον ίδιο λόγο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 86/2020
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος    Τα Μέλη
               (υπογραφή)               (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος Δ.Σ.

Κυρίτσης Γεωργ.
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