ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 29/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 700/2016
Περίληψη
Έγκριση α) υποβολής πρότασης του Δ.Βέροιας για τη
χρηματοδότηση της δημιουργίας και λειτουργίας δομής με
τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας», β) τεχνικού
δελτίου της πράξης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
Σήμερα 5 Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 1-12-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15)Μ. Παπαϊωάννου,
16)Λ.Ακριβόπουλος, 17)Σ.Ασλάνογλου, 18)Γ.Ορφανίδης, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης,
20)Α.Σιακαβάρας,
21)Θ.Τέτος,
22)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος,
25)Ζ.Πατσίκας,
26)Γ.Γουλτίδης,
27)Η.Τσιφλίδης,
28)Σ.Ελευθεριάδου,
29)Ν.Μπέκης,
30)Π.Παπαδίνα,
31)Α.Αποστολόπουλος, 32)Σ.Στουγιάννος.

Απόντες
Γ.
Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Ε.Ιακωβίδου,
Χ.
Γαϊτάνου,
Ι.Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Α.Μαρκούλης,
Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Ν. Αγγέλου, Α. Βοργιαζίδου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης,
Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α.
Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος. Κ.Καραπαναγιωτίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 672/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 673/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Η.Τσιφλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος,
Γ.Σοφιανίδης, Η.Τσιφλίδης, Ζ.Πατσίκας, Σ.Ελευθεριάδου, Σ.Στουγιάννος, Γ.Γουλτίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 698/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Σοφιανίδης, Η.Τσιφλίδης, Ζ.Πατσίκας,
Σ.Ελευθεριάδου, Γ.Γουλτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Τέτος, Ν.Μπέκης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 699/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Τέτος και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου,
Ζ.Πατσίκας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 705/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 706/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μωυσιάδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 707/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος και προσήλθε ο κ.
Τ.Χατζηαθανασίου
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 711/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Τ.Χατζηαθανασίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 28-11-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κεντρική Μακεδονία» στον
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση
της φτώχειας - ΕΚΤ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εξέδωσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς
χρηματοδότηση, για τους Δήμους που ανήκουν σε αυτή, με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας». Η
Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την επιχορήγηση της δημιουργίας και
λειτουργίας δομής µε την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας», το οποίο πρόκειται να συσταθεί µε
βάση το Άρθρου 4 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και την ΚΥΑ υπ. αριθµ. ∆23/ΟΙΚ. 144351135/29.03.2016 µε θέμα: «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων
Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/Β).
Σε κάθε ∆ήµο θα χρηματοδοτηθεί ένα Κέντρο Κοινότητας, συνεπώς η πρόταση ανά ∆ήµο
πρέπει να υποβληθεί από ένα µόνο δυνητικό δικαιούχο (∆ήµο ή Νομικό Πρόσωπο αυτού).
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι μέχρι την 13/12/2016 (ηµεροµηνία λήξης
υποβολής προτάσεων).
Η χρηματοδότηση θα είναι για 3 χρόνια. Με βάση την οικεία ΚΥΑ, τα Κέντρα
Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή
πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για
την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα Κοινωνικά Προγράµµατα
και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας».
Σημειώνεται ότι η πράξη είναι συμβατή µε την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης
(ΕΣΚΕ) που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, η οποία θέτει τις προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας για την καταπολέμηση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και µε την Περιφερειακή Στρατηγική
Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) (και Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης Ροµά) της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Τα προς διασύνδεση Κοινωνικά Προγράµµατα και Υπηρεσίες (ανεξαρτήτως φορέα
υλοποίησης και πηγής χρηματοδότησης) θα προκύψουν μετά τη χαρτογράφηση τους από το
Κέντρο Κοινότητας.
Στο πλαίσιο αυτό ο κάθε δυνητικός δικαιούχος θα υποβάλλει πρόταση µε περιγραφή του
τρόπου λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, σύμφωνα µε τις προδιαγραφές της οικείας
προαναφερόμενης ΚΥΑ.
Συγκεκριμένα, οι δυνητικοί δικαιούχοι, στις προτάσεις τους στο Τ∆Π και στο «Έντυπο
Πρότασης», θα συμπεριλάβουν στην περιγραφή τους τον τρόπο µε τον οποίο το «Κέντρο
Κοινότητας» θα δραστηριοποιηθεί, στα εξής πεδία:
1. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών.
2. Συνεργασία µε Υπηρεσίες και ∆οµές.
3. Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και
θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων (Άρθρο 2, παράγραφος 2 της
οικείας ΚΥΑ).
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, οι δικαιούχοι υποχρεωτικά αναπτύσσουν δράσεις και στα
τρία ανωτέρω πεδία.
Ο δικαιούχος δεν επιτρέπεται να αναπτύξει υπηρεσίες διανομής βασικών αγαθών και
σίτισης. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης οι υπηρεσίες παροχής βασικών αγαθών, οι οποίες
προβλέπονται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ, δεν αποτελούν επιλέξιμες υπηρεσίες για
χρηματοδότηση.
Ο δυνητικός ∆ικαιούχος θα πρέπει να αιτιολογήσει και να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα
χρηματοδότησης του Κέντρου Κοινότητας στα πλαίσια της πρόσκλησης (µε ειδική αναφορά και
ως προς τις παραπάνω περιπτώσεις πρόσθετων υπηρεσιών), παρέχοντας στοιχεία για τον τρόπο

δραστηριοποίησης και τεκμηριώνοντας τη σύνθεση των ωφελουμένων /ομάδας στόχου στη
περιοχή παρέμβασης.
Ωφελούµενοι/ες της πράξης, σύμφωνα µε το Άρθρο 3 της ΚΥΑ υπ. αριθµ. ∆23/ΟΙΚ.
14435-1135/29.03.2016, είναι: «Οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των
«Κέντρων Κοινότητας», και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε
συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις
αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράµµατος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς
και μετανάστες, ΑµεΑ, Ροµά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται
στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».
Ανάλογα µε τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και περιστάσεις, η δράση κάθε «Κέντρου
Κοινότητας» δύναται να εστιάζει περισσότερο σε µια ή περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση της Πράξης, ο ∆ικαιούχος θα
πρέπει να εναρμονιστεί, σε όλα τα θέματα (προδιαγραφές λειτουργίας, στελέχωσης, κτιριακών
προδιαγραφών κλπ) :
• Με το Άρθρο 4 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
• Με την ΚΥΑ υπ.’ αριθµ. ∆23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 µε θέµα: «Καθορισμός
ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας».
• Με τον Οδηγό Εφαρµογής της πράξης (συνηµµένος στην πρόσκληση ως αναπόσπαστο
στοιχείο αυτής).
Ο δικαιούχος θα πρέπει, σε συνεργασία µε τυχόν αρμόδιες Υπηρεσίες, ∆ιευθύνσεις του
∆ήµου, φορείς, κλπ, να µεριµνήσει για την τήρηση των όρων προσβασιμότητας, έτσι ώστε να
διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ (τόσο σε όρους φυσικής πρόσβασης όσο και σε
όρους πληροφόρησης), σύμφωνα µε το ισχύον θεσµικό εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο.
Ειδικότερα, οι δυνητικός ∆ικαιούχος, θα πρέπει να υποβάλει στην πρόταση του :
α) Περιγραφή της κτιριακής υποδοµής και του εξοπλισµού (τεκµηρίωση της επάρκειας
τους και της συµβατότητά τους µε τις προβλέψεις και προδιαγραφές της οικείας ΚΥΑ και του
Παραρτήµατος ΙV (συνηµµένου στην πρόσκληση), για την προσβασιµότητα/διευκολύνσεις για
ΑΜΕΑ.
β) Περιγραφή της στελέχωσης της δοµής και της διαδικασίας πρόσληψης του
προσωπικού
γ) Ανάλυση του προϋπολογισµού και της αιτούµενης στελέχωσης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο αντίστοιχο Παράρτηµα της παρούσας πρόσκλησης.
Για τη στελέχωση, ο ∆ικαιούχος ακολουθεί τα κριτήρια και µοριοδότηση που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα της πρόσκλησης: «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ» .
Επίσης, ο ∆ικαιούχος στην πρότασή του πρέπει να τεκµηριώνει τον αριθµό των
ωφελουμένων που θα εξυπηρετήσει.
Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την κατάλληλη ενημέρωση και πληροφόρηση
της τοπικής κοινότητας της Περιφέρειας και να διασφαλίσει την τήρηση των όρων ενηµέρωσης
και πληροφόρησης που θέτει ο Κανονισµός ΕΕ 1303/2013 (Γενικός Κανονισµός), ο Κανονισµός
1304/2013 (Κανονισµός ΕΚΤ) καθώς και ο Οδηγός ∆ηµοσιότητας ΕΣΠΑ για την περίοδο 20142020 της Εθνικής Αρχής Συντονισµού. Για το σκοπό αυτό, θα υποβάλει συνοπτικό αλλά
τεκµηριωµένο:
- Πλάνο δημοσιότητας, µε ιδιαίτερη επικέντρωση στα ΑΜΕΑ καθώς και στους Ροµά ή/και
στους μετανάστες στις περιπτώσεις Παραρτημάτων για τις δύο αυτές ομάδες.
-Πλάνο δικτύωσης.

Για όλα τα παραπάνω, ο ∆ικαιούχος ακολουθεί τις Οδηγίες της ΕΥ∆ Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Η τήρηση των ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων
θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.
Για την απόκτηση της σχετικής άδειας µεριµνούν οι υπόχρεοι φορείς µε την υποστήριξη
του Υπουργείου Εργασίας (Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας).
Το Κέντρο Κοινότητας ουσιαστικά πρόκειται για μία δομή / υπηρεσία που θα λειτουργεί
ως πρώτη επαφή με ευπαθείς ομάδες και θα καθοδηγεί τους ωφελούμενους σε περαιτέρω δομές
για την αντιμετώπιση του κατά περίπτωση προβλήματός τους, ενώ θα είναι επίσης η υπηρεσία
μέσω της οποίας θα γίνει διαχείριση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, όπως και την σχετική πρόσκληση με τις αναφερόμενες σε
αυτήν διατάξεις, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για:
 Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της δημιουργίας και λειτουργίας
δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας»
 Την έγκριση του συνημμένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης
Την υπογραφή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον Δήμαρχο Βέροιας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 28-11-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την με αρ. πρωτ. Δ 23/οικ. 14435/1135/29-3-2016 ΚΥΑ
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4368/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης), του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 και των υπ’ αριθ. 1303 και 1304/2013
Κανονισμών της Ε.Ε.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης από το Δήμο Βέροιας, για τη χρηματοδότηση της
δημιουργίας και λειτουργίας δομής με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας», στα πλαίσια
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ».
Β) Εγκρίνει το τεχνικό δελτίο της παραπάνω υποβαλλόμενης προς χρηματοδότηση δομής
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», όπως αυτό έχει συνταχθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή όλων
των σχετικών εγγράφων και τις παραπέρα ενέργειες.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 700 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Α.
Ν.

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Γ.
Σ.
Η.
Ν.
Π.
Σ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Γουλτίδης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Στουγιάννος

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βοργιαζίδου
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 7-12-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

