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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 06/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 99/2016

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Αλμωπίας στην

πρόσκληση με κωδικό 024.9iv του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κεντρικής Μακεδονίας»
Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.30΄ (7.30 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 15579/22-6-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και
σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του
άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα
είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1- Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2- Ουργαντζόγλου Απόστολος
3- Αβραμίκας Στέφανος
4- Κετικίδης Ιωάννης
5- Μπάτσης Χρήστος
6- Γούδης Γεώργιος
7- Σαββίδης Γεώργιος
8- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9- Βέσκος Δημήτριος
10- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11- Δόντσος Χρήστος
12- Γεωργίου Χρήστος
13- Ρώσσης Ιωάννης
14- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
15- Ζαχαριάδης Κων/νος
16- Πασόης Δημήτριος
17- Καλδερεμτζή Δέσποινα
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18- Ιωαννίδης Ιωάννης
19- Μπαγκή Αικατέρινη
20- Μπογδάνης Μιχαήλ
21- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Χουρσόγλου Χρήστος
2- Παρούτογλου Νικόλαος
3- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
4- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
5- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
6- Αμπάρη Γεωργία
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
3. Ουργαντζόγλου Ιωάννης- Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
4. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
5. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
6. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
7. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
8. Δέλλιος Δήμος – Τοπικής Κοινότητας Τσάκων
9. Δημητρίου Μαρία - Τοπικής Κοινότητας Φιλώτειας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι ένας (21),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την
τήρηση των πρακτικών.
Τα δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα
θέματα ημερήσιας διάταξης.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου
Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Χουρσόγλου Χρήστος, κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος, κ. Νικολαϊδης
Κων/νος, κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος και η κα Αμπάρη Γεωργία, απουσίαζαν δικαιολογημένα από την
συνεδρίαση.
Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1ου θέματος
εκτός ημερήσιας διάταξης
Ο κ. Ζαχαριάδης Κων/νος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετα τη συζήτηση του 2ου θέματος
εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας
διάταξης και επανήλθε πριν την ψήφιση του 17ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Μετά την ψήφιση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την συνεδρίαση η κα
Καλδερεμτζή Δέσποινα και ο κ. Κόγιος Ανδρέας.
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Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το
02ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Οικονομικών
Υπηρεσιών, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ.πρωτ.:15.246/17-06-2016
εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, την οποία τα μέλη είχαν λάβει σε
ηλεκτρονική μορφή και η οποία έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Αλμωπίας στην πρόσκληση με κωδικό
024.9iv του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»
Σύμφωνα με την πρόσκληση, (Αριθμ. Πρωτ.: 3612, ημερομηνία 02-6-2016, ΑΔΑ: 6ΗΧΧ7ΛΛ-Μ7Γ και
κωδικό 024.9iv), για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» στον θεματικό
άξονα προτεραιότητας ΑΞ09Β ««Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ»,
ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας καλεί Φορείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ως Δυνητικούς Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων
πράξεων που θα αφορούν στην υλοποίηση Σχεδίων Δράσης με σκοπό τη δημιουργία νέων ή και τη συνέχιση της
λειτουργίας υφιστάμενων «Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου,
Κοινωνικό Φαρμακείο».
Στόχος της ενέργειας είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού µέσω της υποστήριξης οµάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Αντικείμενο των Σχεδίων Δράσης είναι η δημιουργία ή η συνέχιση «Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών» έτσι ώστε αυτές να παρέχουν μία δέσμη ομογενοποιημένων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους, με συγκεκριμένες προδιαγραφές προκειμένου να διασφαλίζεται: η αποτελεσματικότητά τους με μετρήσιμα αποτελέσματα, η συνέργειά τους με την τοπική κοινωνία, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την ενεργό συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων φορέων.
Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών στο πλαίσιο της πρόσκλησης είναι: Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Δομή παροχής Συσσιτίων, Κοινωνικό Φαρμακείο.
Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η δοµή είναι άτοµα/νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ, ανασφάλιστα άτοµα µε πολύ χαµηλό ετήσιο εισόδηµα, άτοµα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κλπ.).
Τα Σχέδια Δράσης θα μπορούν να υλοποιηθούν από Κοινωνικό Σχήμα στο οποίο θα συμμετέχει ο
Δικαιούχος Φορέας Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης της πράξης
και Συμπράττοντας Φορέας που είναι ο ΟΤΑ α΄ βαθμού. Για την υλοποίηση της πράξης απαιτείται η κατάρτιση υπογραφή και υποβολή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ των ανωτέρω φορέων.
Οι υποχρεώσεις του Δήμου στο σχέδιο είναι:

•
•

•
•

Να χαρτογραφήσει με συστηματικότητα τις ανάγκες στο χώρο των υπηρεσιών άμεσης κοινωνικής
παρέμβασης εντός των διοικητικών του ορίων, για να εξυπηρετηθούν από τις δομές του σχεδίου.
Ο Δήμος θα έχει την εποπτεία της υλοποίησης της πράξης. Επίσης, θα διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο τη ροή της πληροφόρησης και επικοινωνίας μεταξύ της δομής και των σχετικών υπηρεσιών του ή άλλων εποπτευομένων φορέων, ενώ μπορεί να παρέχει υπηρεσίες και υποστήριξη σε είδος (χώρο για τη
στέγαση της δομής σύμφωνα με τον οδηγό της πρόσκλησης, πληρωμή παγίων κλπ).
Να κινητοποιήσει τις Κοινωνικές του Υπηρεσίες και τους φορείς του Δήμου για την επιτυχία του προγράμματος.
να παρέχει κάθε δυνατή εξυπηρέτηση στο δικαιούχο για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, των
εθελοντών και των χορηγών.
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Έχοντας υπόψη:

1. Τη σχετική πρόσκληση της οποίας κύρια σημεία της αναφέρονται ανωτέρω
2. Τη διερεύνηση των δεδομένων από την Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και του Δήμου Αλμωπίας
Εισηγούμαστε:

1. Τη συμμετοχή του Δήμου μας στη πρόσκληση, (Αριθμ. Πρωτ.: 3612, ημερομηνία 02-6-2016, ΑΔΑ:
6ΗΧΧ7ΛΛ-Μ7Γ και κωδικό 024.9iv), για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» στον θεματικό άξονα προτεραιότητας ΑΞ09Β ««Προώθηση της κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» και συγκεκριμένα σε Σχέδιο Δράσης με δυνητικό δικαιούχο την
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» (http://www.dynamizois.gr/)
που εδρεύει Λυκαβηττού 21 Αθήνα και συμπράττοντα φορέα το Δήμο Αλμωπίας, με σκοπό:
• Τη δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου

2. Τη δέσμευση του Δήμου ότι συμμετέχει στο πρόγραμμα τηρώντας τους όρους και τις υποχρεώσεις όπως
περιγράφονται στη πρόσκληση.

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το μνημόνιο συνεργασίας ως συμπράττων φορέας και
οποιοδήποτε άλλο σχετικό με το πρόγραμμα έγγραφο καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετική με τη διαδικασία υποβολής του Σχεδίου Δράσης που έχει καταληκτική ημερομηνία την
15/07/2016.

4. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που για τη καλύτερη λειτουργία των προτεινόμενων δομών
προτίθεται να παρέχει τα εξής: (χώρο για την στέγαση της δομής, εξοπλισμό κλπ)
Από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν προκύπτει δαπάνη για τον προϋπολογισμό του Δήμου.»

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν την συμμετοχή του Δήμου
Αλμωπίας στην πρόσκληση με κωδικό 024.9iv του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρικής
Μακεδονίας», σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.:15.246/17-06-2016 εισήγηση του Τμήματος
προγραμματισμού οργάνωσης και πληροφορικής.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη του:
• Την με αριθμ.15.246/17-06-2016 εισήγηση του Τμήματος προγραμματισμού οργάνωσης και
πληροφορικής με όλες τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται.
• Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθμ. 06/2016 συνεδρίασης
Δ.Σ.

Α π οφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Αλμωπίας στη πρόσκληση, (Αριθμ. Πρωτ.: 3612, ημερομηνία 026-2016, ΑΔΑ: 6ΗΧΧ7ΛΛ-Μ7Γ και κωδικό 024.9iv), για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» στον θεματικό άξονα προτεραιότητας ΑΞ09Β ««Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» και συγκεκριμένα σε Σχέδιο Δράσης με
δυνητικό δικαιούχο την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»
(http://www.dynamizois.gr/) που εδρεύει Λυκαβηττού 21 Αθήνα και συμπράττοντα φορέα το Δήμο
Αλμωπίας, με σκοπό:
• Τη δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου
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2. Τη δέσμευση του Δήμου ότι συμμετέχει στο πρόγραμμα τηρώντας τους όρους και τις υποχρεώσεις
όπως περιγράφονται στη πρόσκληση.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει το μνημόνιο συνεργασίας ως συμπράττων φορέας και
οποιοδήποτε άλλο σχετικό με το πρόγραμμα έγγραφο καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη
ενέργεια σχετική με τη διαδικασία υποβολής του Σχεδίου Δράσης που έχει καταληκτική ημερομηνία
την 15/07/2016.
4. Για τη καλύτερη λειτουργία των προτεινόμενων δομών προτίθεται να παρέχει τα εξής: (χώρο για την
στέγαση της δομής, εξοπλισμό κλπ)
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 99/2016
………………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 27-6-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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