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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 10/22-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης

Αριθµ. Απόφ. 107/2017

ΘΕΜΑ : «Ίδρυση Κέντρου Κοινότητας
∆ήµου Θέρµης»

Στη Θέρµη και στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης σήµερα την 22η-03-2017 ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 16:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ.
8994/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η οποία
επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93,
95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010)
περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν
παρόντα 30 δηλαδή:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος
Γκουστίλης Θεόδωρος Πρόεδρος
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
Αντιπρόεδρος
Τιτέλης Κωνσταντίνος Γραµµατέας ∆Σ
Αγοραστούδη Ευγενία
Αποστόλου Στυλιανό
Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος
Βογιατζής ∆ηµήτριος
Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή
Γκιζάρης Στέργιος
Ζελιλίδης ∆αµιανός
Ιωσηφίδης Ιωάννης
Καραουλάνης ∆ηµήτριος
Καρκατζίνος Νικόλαος
Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)
Κοντοπίδης Γεώργιος
Κουγιουµτζίδης Σταύρος
Λαγός Νικόλαος
Λιάντας ∆ηµήτριος
Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)
Μουστάκας Βασίλειος
Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)
Πονερίδης Παναγιώτης
Πράτανος Απόστολος
Σαµαράς Σωκράτης
Σαραφιανός Χρήστος
Σφονδύλας ∆ηµήτριος
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
Τσολάκης Απόστολος
Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα
Χρυσοχόου Παύλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.

Αναγνώστου Πασχάλη
Κεφαλάς Ανέστης

3

Μπίκος Κωνσταντίνος

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου.
O Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη του συµβουλίου την
από 15-3-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής η οποία εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως λάβει απόφαση για την
έγκριση της ίδρυσης του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Θέρµης.
Συγκεκριµένα στο άρθρο 75 παρ.Ι.ε, στοιχείο 2 και 3 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι µεταξύ
των αρµοδιοτήτων του ∆ήµου στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, είναι
η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που στοχεύουν στη
µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την παροχή υπηρεσιών
υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας καθώς επίσης και η µέριµνα για τη στήριξη αστέγων
και οικονοµικά αδύνατων δηµοτών µε την παροχή χρηµατικών βοηθηµάτων, ειδών
διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα.
Με το Ν. 4368/2016 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε α.π. ∆23/οικ. 14435/1135/29-32016 θεσµοθετήθηκε η λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας. Τα Κέντρα Κοινότητας,
αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυµένων υπηρεσιών «µιας στάσης», µε εξατοµικευµένη
ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας µε τη ∆/νση Κοινωνικών
Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν µία δράση «οµπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες
ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραµµατίζονται,
όπως η καθολική εφαρµογή του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης, το πρόγραµµα του
ΤΕΒΑ, οι ρυθµίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η
εφαρµογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία µε τον ΟΑΕ∆ και την ΓΓ ∆ια
Βίου Μάθησης, κλπ.
Ο ∆ήµος Θέρµης στα πλαίσια της πρόσκλησης µε κωδικό 028.9iv της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπέβαλε την υπ’ αρ. 4311/30-6-2016
(οικ. 22444/29-6-2016) αίτηση χρηµατοδότησης για την Πράξη «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου
Θέρµης», η οποία σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 4869/20-7-2016 (Α∆Α: 7ΩΤΘ7ΛΛ-ΧΕΖ) Απόφαση
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε µε χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο και προϋπολογισµό ίσο µε 172.800,00 €, για χρονικό διάστηµα 3 ετών.
Βάσει των παραπάνω προτείνεται η ίδρυση Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Θέρµης το οποίο
θα παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του ∆ήµου Θέρµης, 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 κόστος λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Θέρµης που περιλαµβάνει το
κόστος του προσωπικού και επιπλέον 20% των δαπανών προσωπικού για τα υπόλοιπα έξοδα
λειτουργίας του, χρηµατοδοτείται για διάστηµα 3 ετών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο,
λόγω της ένταξης της δοµής στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020.
Η δοµή θα λειτουργήσει σε ιδιόκτητο χώρο, σε κεντρικό σηµείο του οικισµού, στην οδό
Ταβάκη 28. Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Θέρµης καθώς
και η δοµή Κ∆ΑΠ ΑµεΑ.
Σε επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου θα
εισηγηθεί σχέδιο του κανονισµού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως λάβει απόφαση
για την έγκριση της ίδρυσης του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Θέρµης
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Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Κατά τη διαλογική συζήτηση του θέµατος ο ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης τόνισε ότι δεν
µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κυβερνητική πολιτική η οποία διαχειρίζεται τη φτώχεια µε αυτού
του είδους µηχανισµούς που έχουν ηµεροµηνία λήξης. Υποχρέωση είναι να αντιπαλέψουµε
αυτή την πολιτική, υπάρχει διαφορά της αλληλεγγύης µε την φιλανθρωπία.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου, της Προϊσταµένης ∆/νσης , και τις σχετικές διατάξεις του Ν.
4368/2016, του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

µε πλειοψηφία

Εγκρίνει την ίδρυση Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Θέρµης το οποίο θα παρέχει ολιστική
υποστήριξη στους κατοίκους του ∆ήµου Θέρµης, 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 κόστος λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Θέρµης που περιλαµβάνει το
κόστος του προσωπικού και επιπλέον 20% των δαπανών προσωπικού για τα υπόλοιπα έξοδα
λειτουργίας του, χρηµατοδοτείται για διάστηµα 3 ετών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο,
λόγω της ένταξης της δοµής στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020.
Η δοµή θα λειτουργήσει σε ιδιόκτητο χώρο, σε κεντρικό σηµείο του οικισµού, στην οδό
Ταβάκη 28. Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Θέρµης καθώς
και η δοµή Κ∆ΑΠ ΑµεΑ.
Ο κανονισµός λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας θα εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
σε επόµενη συνεδρίασή του ύστερα από την εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου.
Οι ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης, Σφονδύλας ∆ηµήτριος και Τριανταφυλίδου Ιωάννα έδωσαν
λευκή ψήφο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 107 /2017.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

