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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθ. 2/2022 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 
 

 Σήμερα στις 26 του μήνα Ιανουαρίου  του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  
τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς » συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 440/21-01-2022 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. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 19 ) 
1. Μαϊμάρης Δημ.  11.   Βλάχος Αθαν. 

2. Μητσογιάννης Nικ.  12.   Κακαγιάννης Χρ. 

3. Σίμος Βασ.  13.   Κωστή Μαρία   

4. Ζαρδούκας Κων.  14.   Κολλάτος Κων/νος 

5. Κρικώνης Χρ.  15.   Κοντογιάννης Ιωα. 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης**  16.  Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης **  17.   Καρατέγος Μιχάλης** 

8. Ντόντος Γεωργ.    18.   Ανδρέου Νικ. 

9. Κυρίτσης Γεώργιος**  19.   Διψάνας Αχιλλεύς** 

10. Καραναστάσης Αθανάσιος*  20. -- 

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8 ) 
1. Τόπη - Σαΐτη Ζωή   5.   Σαΐτης Αστέριος 

2. Νικολάου Γεώργιος      6.   Τσούγιας Χρήστος 

3. Ζησάκη Ξανθή   7.   Τσεργάς Κων/νος  

4. Νταναβάρα Αργυρή  8.   Χαδουλός Κων.                
Αν και νόμιμα κληθέντες 

*  ήρθε κατά τη συζήτηση του 9ου Θέματος 
  **  δια τηλεδιάσκεψης 

  

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος,  
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Μαϊμάρης,  ύστερα από την 
διαπίστωση  ύπαρξης  απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το 
θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (11ο). «Αίτημα Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης μέσω ΟΠΣ – 
Παράταση Υλοποίησης και Διεύρυνση των Υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου 
Τεμπών» 
Αριθμός   Απόφασης  ( 12 ) 
 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μανώλης 



Έχοντας υπόψη: 

− Την υπ’ αριθ. 3605/10-05-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Τεμπών η οποία αφορούσε στην Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας 

− Την υπ’ αριθ. 467/06-02-2020 απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας περί παράτασης 
λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας έως τις 31-06-2022 για την υλοποίηση του 
Υποέργου της Πράξης (φυσικό αντικείμενο) και την επικαιροποίηση  λήξης της πράξης 
έως 31/12/2022 (οικονομικό αντικείμενο) 

− Την υπ΄ αριθ. 5190/13-12-2021 απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας περί παράτασης 
υλοποίησης και διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στις πράξεις «Κέντρο 
Κοινότητας» του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020, μέχρι τις 30-10-2023 για την υλοποίηση 
του Υποέργου της Πράξης (φυσικό αντικείμενο) και την επικαιροποίηση  λήξης της 
πράξης έως 31/12/2023 (οικονομικό αντικείμενο) 

− Την ΚΥΑ Δ14/15834/237/08-04-2019 (ΦΕΚ 1344/Β/19-04-2019) περί ενδυνάμωσης των 
Κέντρων Κοινότητας με διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη στήριξη α) 
παιδιών και οικογενειών ευάλωτων ομάδων, β) ηλικιωμένων και γ) Ρομά,  

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) μέχρι τις 30-10-2023 για 
την υλοποίηση του Υποέργου της Πράξης (φυσικό αντικείμενο) και την επικαιροποίηση  
λήξης της Πράξης έως 31-12-2023 (οικονομικό αντικείμενο). 
Την προσθήκη εξειδικευμένων υπηρεσιών που αφορούν τη στήριξη των παιδιών και των 
οικογενειών ευάλωτων ομάδων. Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε την πρόσληψη ενός (1) 
ατόμου με ειδικότητα ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων προκειμένου 
να συνδράμει στην εργασιακή ένταξη αυτής της πληθυσμιακής ομάδας. Επίσης, με την 
ύπαρξη των δύο Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται ήδη στο Κέντρο Κοινότητας του 
Δήμου, θα γίνει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων προκειμένου να εξυπηρετεί το προσωπικό 
της συγκεκριμένης ειδικότητας ωφελούμενους όπως παιδιά και οικογένειες με 
εκδηλώσεις/δραστηριότητες, ανοικτές συναντήσεις, επισκέψεις και συναντήσεις σε δομές 
όπως σχολεία, ατομικές συναντήσεις στο χώρο λειτουργίας του Κ.Κ. ή σε άλλον χώρο που 
θα καθοριστεί.  
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για χρονικό διάστημα ενός επιπλέον (1) έτους παράτασης για 
το υφιστάμενο προσωπικό ανέρχεται στο ποσό των 42.000,00€ (κόστος μισθοδοσίας), και  
έμμεσες δαπάνες 9.000,00€ (αναλώσιμα, εκδηλώσεις, πάγια), συνολικό ποσό 51.000,00€ 
αφορά στη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τεμπών», για το επιπλέον διάστημα 
επέκτασης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Υποέργου της πράξης, με την  
χρηματοδότηση του προγράμματος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), δηλαδή έως 
30-10-2023 (φυσικό αντικείμενο) και την επικαιροποίηση λήξης της πράξης έως 31-12-2023 
(οικονομικό αντικείμενο). 
Τον προϋπολογισμό της πρόσληψης ενός (1) ατόμου από τον 5ο/2022 έως 10ο/2023 με το 
συνολικό ποσό 27.500€. 
Ο προτεινόμενος νέος Προϋπολογισμός εκ της τροποποίησης της ενταγμένης πράξης του 
Κέντρου Κοινότητας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 78.500€. 
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους (μετά από σχετική αναμόρφωση που θα 
ακολουθήσει) καθώς και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, μέχρι τη λήξη της  
διάρκειας της πράξης, θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις, σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό ένταξης.  
 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ 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 διαλογική συζήτηση   



[Κωστή: συμφωνούμε με την εξής επισήμανση: Δύο άτομα είναι ικανά να καλύψουν 
τις ανάγκες όλου του Δήμου; ] 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

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) μέχρι τις 30-10-2023 
για την υλοποίηση του Υποέργου της Πράξης (φυσικό αντικείμενο) και την επικαιροποίηση  
λήξης της Πράξης έως 31-12-2023 (οικονομικό αντικείμενο). 

 

Την προσθήκη εξειδικευμένων υπηρεσιών που αφορούν τη στήριξη των παιδιών 
και των οικογενειών ευάλωτων ομάδων. Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε την πρόσληψη 
ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
προκειμένου να συνδράμει στην εργασιακή ένταξη αυτής της πληθυσμιακής ομάδας. 
Επίσης, με την ύπαρξη των δύο Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται ήδη στο Κέντρο 
Κοινότητας του Δήμου, θα γίνει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων προκειμένου να 
εξυπηρετεί το προσωπικό της συγκεκριμένης ειδικότητας ωφελούμενους όπως παιδιά και 
οικογένειες με εκδηλώσεις/δραστηριότητες, ανοικτές συναντήσεις, επισκέψεις και 
συναντήσεις σε δομές όπως σχολεία, ατομικές συναντήσεις στο χώρο λειτουργίας του Κ.Κ. ή 
σε άλλον χώρο που θα καθοριστεί.  

 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για χρονικό διάστημα ενός επιπλέον (1) έτους 
παράτασης για το υφιστάμενο προσωπικό ανέρχεται στο ποσό των 42.000,00€ (κόστος 
μισθοδοσίας), και  έμμεσες δαπάνες 9.000,00€ (αναλώσιμα, εκδηλώσεις, πάγια), συνολικό 
ποσό 51.000,00€ αφορά στη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τεμπών», για το 
επιπλέον διάστημα επέκτασης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Υποέργου της πράξης, 
με την  χρηματοδότηση του προγράμματος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), 
δηλαδή έως 30-10-2023 (φυσικό αντικείμενο) και την επικαιροποίηση λήξης της πράξης έως 
31-12-2023 (οικονομικό αντικείμενο). 

Τον προϋπολογισμό της πρόσληψης ενός (1) ατόμου από τον 5ο/2022 έως 10ο/2023 
με το συνολικό ποσό 27.500€. 

Ο προτεινόμενος νέος Προϋπολογισμός εκ της τροποποίησης της ενταγμένης 
πράξης του Κέντρου Κοινότητας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 78.500€. 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους (μετά από σχετική αναμόρφωση 
που θα ακολουθήσει) καθώς και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, μέχρι τη 
λήξη της  διάρκειας της πράξης, θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις, σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό ένταξης.  

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 12/2022 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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. 
 
 
        Μαϊμάρης Δημήτριος 


