
 

  

        

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 346/2016 απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της 

πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5002321». 

 

Στο Καλαμπάκι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 29η του μήνα Μαΐου  του έτους 

2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα από 09.00΄ έως 20.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά 

Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. 

Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 4737/25-05-2020 πρόσκληση  που εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019), το άρθρο 10 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη 

λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19» και της αριθμ.πρωτ. 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών .  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:  

 

Δεν συμμετείχαν στη ψηφοφορία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και θεωρούνται 

απόντες οι δημοτικοί σύμβουλοι: 

1. Στάντζιος Πασχάλης 

Οι λοιποί δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και 

τηλεφωνικών μηνυμάτων (sms).  

Για την συνεδρίαση έλαβε γνώση ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης Θεμιστοκλής, σύμφωνα με το 

άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 

4555/2018.  

ΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΓΝΩΣΗ  

1 Καγγελίδης Ιωάννης 10 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 19 Λουλούδης Ιωάννης 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 11 Ιωάννου Χρήστος  20 Φυρινίδης Ευστάθιος 

3 Μουστάκα Μαρία 12 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 21 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 13 Κρυωνίδης Βασίλειος 22 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 14 Μουλιστάνος Αθανάσιος 23 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 15 Στάντζιος Πασχάλης  24 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

7 Χορόζογλου Παρθένα 16 Παπαζώτου Κυριακή 25 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

8 Δαλακάκης Δημήτριος 17 Δολαπτσή Ηλιάνα 26 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

9 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 18 Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π. 27 Γεωργιάδης Ιωάννης 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11/29-05-2020  

Δια Περιφοράς  Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 86/2020 
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Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την υποχρέωση της 

σύνταξης του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με την περίληψη, 

έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αριθμ. πρωτ. 4687/22-05-2020 εισήγηση του 

Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Πληροφορικής & Διαφάνειας, η οποία έχει ως κάτωθι: 

«… 
ΘΕΜΑ : Εισήγηση για «Τροποποίηση της 346/2016 απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της 

πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5002321» 

ΣΧΕΤΙΚΑ:  

 

Κύριε Πρόεδρε 

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού  Συμβουλίου το 

παρακάτω θέμα :  Λήψη απόφασης για «Τροποποίηση της 346/2016 απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της 

πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002321». 

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 549/5-2-2020 τροποποίησης της υπ αριθμ 4502/29-11-2016 απόφασης 

ένταξης  του Περιφερειάρχη ΑΜΘ στο ΕΠ Ανατ Μακ-Θράκης 2014-2020 , ο Δήμος Δοξάτου πρέπει να προβεί 

στην τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (346/2016 και 52/2017 αποφάσεις ΔΣ)  

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο 

2. Τη με αριθμ πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης 

3. Τη με αριθμ πρωτ.4502/29-11-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» και MIS 5002321 στο Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-

2020»  

4. Τις με αριθμό  346/2016 και 52/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου 

5. Την υπ’ αριθμ 243/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου 

6. Τη με αριθμ πρωτ. 549/5-2-2020 τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» και MIS 5002321 στο Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»  

 

Εισηγούμαι την εναρμόνιση με την με αριθμ πρωτ. 549/5-2-2020 τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης 

της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» τροποποιώντας τις 346/2016 και 

52/2017 αποφάσεις ΔΣ σχετικά με την Υλοποίηση της πράξης με Ίδια Μέσα ως προς τα εξής: 

 

1ον Παράταση της διάρκειας υλοποίησης της πράξης κατά 10 μήνες, δηλαδή έως 30-09-2023. (Η 

πράξη ξεκίνησε να υλοποιείται με την υπογραφή των συμβάσεων πρόσληψης των 3 στελεχών του Κ. Κ. στις 01-

12-2017 και θα έληγε στις 30-11-22).  

2ον Την τροποποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου για να συμπεριληφθεί το κόστος των επιπλέον 

10 μηνών και για να γίνει προσαρμογή των δαπανών μισθοδοσίας  στο πραγματικό κόστος μισθοδοσίας του 

όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΚΟΣΤΟΣ Ετη Κόστος 

1.Μισθολογικό κόστος (01-12-2017 έως 31-12-2019) 

2017 4.490,91 

2018 53.890,91 

2019 53.828,06 

Μισθολογική δαπάνη πράξης 

 

112.209,88 

Δαπάνες βάση απλοποιημένου κόστους (20%)   22.441,98 

1. Σύνολο δαπάνης (01-12-2017 έως 31-12-2019) 

 
134.651,86 

2.Μισθολογικό κόστος (01-01-2020 έως 30-09-2023)  

με προσαύξηση 5%  

(4.490,91x1,05=4.715,46 €/μηνα) 

2020 56.585,52 

2021 56.585,52 

2022 56.585,52 

2023 42.439,14 
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Μισθολογική δαπάνη πράξης  212.195,70 

Δαπάνες βάση απλοποιημένου κόστους (20%)  42.439,14 

2. Σύνολο δαπάνης (01-01-2010 έως 30-09-2023) 254.634,84 

Σύνολο δαπάνης πράξης (1+2) 389. 286,70 

 

Αναλυτικά το ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»  με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002321 θα διαμορφωθεί όπως παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ.  

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Η υπ αριθμ 4502/29-11-

2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη 

ΑΜΘ για ένταξη της πράξης στο ΕΠ 

Ανατ Μακ-Θράκης 

2. Η υπ αριθμ 549/5-2-2020 

Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ 

για τροποποίηση της 

προαναφερόμενης Απόφασης 

Ένταξης της Πράξης. 

 

  Η Προϊσταμένη του αυτοτελούς 

τμήματος  προγραμματισμού, 

πληροφορικής & διαφάνειας  

 

 

 

Καραγαϊτάνη Γιαννούλα 

 

 

…» 
 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διαταξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93)  και  τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 177 

του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-

2019), σύμφωνα με τις οποίες: 

«Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση 

λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα 

από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με 

τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις 

που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του 

συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.» 

4. Την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγουσα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55), την από 14/03/2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Α΄64), την από 20/03/2020 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα θέματα για την αντιμετώπιση 

των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 
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αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄68), την από 30/03/2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄75). 

5. Το αριθμ.πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α:. 

του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των 

περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των 

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». 

6. Την αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο 

«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού 

COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» (ΑΔΑ: 

6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ). 

7. Την ανωτέρω εισήγηση. 

8. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο. 

9. Τη με αριθμ πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης 

10. Τη με αριθμ πρωτ.4502/29-11-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» και MIS 5002321 στο Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»  

11. Τις με αριθμό  346/2016 και 52/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Δοξάτου 

12. Τη με αριθμ πρωτ. 549/5-2-2020 τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» και MIS 5002321 στο Ε.Π. 

«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την εναρμόνιση με την με αριθμ πρωτ. 549/5-2-2020 τροποποίηση της Απόφασης 

Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» τροποποιώντας 

τις 346/2016 και 52/2017 αποφάσεις ΔΣ σχετικές με την Υλοποίηση της πράξης με Ίδια Μέσα ως 

προς τα εξής: 

 

1ον Παράταση της διάρκειας υλοποίησης της πράξης κατά 10 μήνες, δηλαδή έως 30-09-2023. (Η 

πράξη ξεκίνησε να υλοποιείται με την υπογραφή των συμβάσεων πρόσληψης των 3 στελεχών του 

Κ. Κ. στις 01-12-2017 και θα έληγε στις 30-11-22).  

2ον Την τροποποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου για να συμπεριληφθεί το κόστος των 

επιπλέον 10 μηνών και για να γίνει προσαρμογή των δαπανών μισθοδοσίας  στο πραγματικό 

κόστος μισθοδοσίας του όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΚΟΣΤΟΣ Ετη Κόστος 

1.Μισθολογικό κόστος (01-12-2017 έως 31-12-2019) 

2017 4.490,91 

2018 53.890,91 

2019 53.828,06 

Μισθολογική δαπάνη πράξης 

 

112.209,88 

Δαπάνες βάση απλοποιημένου κόστους (20%)   22.441,98 

1. Σύνολο δαπάνης (01-12-2017 έως 31-12-2019) 

 
134.651,86 

2.Μισθολογικό κόστος (01-01-2020 έως 30-09-2023)  

με προσαύξηση 5%  

(4.490,91x1,05=4.715,46 €/μηνα) 

2020 56.585,52 

2021 56.585,52 

2022 56.585,52 

2023 42.439,14 

Μισθολογική δαπάνη πράξης  212.195,70 
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Δαπάνες βάση απλοποιημένου κόστους (20%)  42.439,14 

2. Σύνολο δαπάνης (01-01-2010 έως 30-09-2023) 254.634,84 

Σύνολο δαπάνης πράξης (1+2) 389. 286,70 

 

Μετά την ως άνω τροποποίηση η απόφαση υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα,  διαμορφώνεται 

ως ακολούθως: 

 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ 

Το «Κέντρο Κοινότητας» είναι μία νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά που θα λειτουργεί ως 

δομή συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου. 

Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την  

α) υποδοχή – ενημέρωση –και υποστήριξη των πολιτών για την εφαρμογή του Κοινωνικού 

Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),  

β) τη διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται 

στην εκάστοτε περιοχή παρέμβασης-παραπομπές και γ) την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών – 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.   

Επιπρόσθετα, το «Κέντρο Κοινότητας» θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας και 

λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.   

 

Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του Πακέτου Εργασίας (Υποέργου) 

 

Αναλυτική περιγραφή του Πακέτου Εργασίας 

Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) : Παροχή, υπηρεσιών ενημέρωσης υποστήριξης και δικτύωσης   
Το Πακέτο Εργασιών (ΠΕ) έχει 3 υποενότητες (Υ.1, Υ.2 και Υ.3) με τις αντίστοιχες επιμέρους 

ενέργειες/εργασίες: 

  

Υποενότητα 1 (Υ.1):  Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών: 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  

 Υποδοχή των ωφελουμένων και καταγραφή του αιτήματος, αξιολόγηση των αναγκών τους 

Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής 

ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης, τα προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

απόρους, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με 

αναπηρία, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ.α. 

 Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξη τους στα προαναφερόμενα προγράμματα και με 

ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το 

πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας 

φροντίζουν τόσο για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή των 

απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών. 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

Χρήση και αξιοποίηση του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΠΣ), για την πρόσβαση σε 

προγράμματα και υπηρεσίες που είναι ενεργές κατά την περίοδο προσέλευσης του ωφελούμενου 

στο ΚΚ, για την βέλτιστη προσέγγιση και κάλυψη του αιτήματός του. 

Παραδοτέα Υποενότητας 1:  

Μητρώο εξυπηρετούμενου πληθυσμού – ωφελουμένων, που θα περιλαμβάνει:  

 Την σύμφωνη γνώμη τους για την χρήση των προσωπικών τους στοιχείων 

 καταγραφή των προσωπικών στοιχείων του ωφελούμενου 

 καταγραφή του αιτήματος και της ημερομηνίας που απευθύνθηκε στο ΚΚ 
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 Καταγραφή της «διάγνωσης» των στελεχών του ΚΚ, για τις ανάγκες υποστήριξης του 

ωφελούμενου 

 καταγραφή της Δομής/Υπηρεσίας που προτάθηκε στον ωφελούμενο για την κάλυψη του 

αιτήματός του 

 Καταγραφή της ενέργειας υποστήριξης προς τον ωφελούμενο από στέλεχος του ΚΚ 

 

Η συλλογή των δεδομένων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα ωφελούμενα άτομα καθώς και 

τις γενικότερες δραστηριότητες του Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ) , από την έναρξη μέχρι και τη λήξη 

της χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται από το Δικαιούχο.  Προς το σκοπό αυτό, ο Δικαιούχος 

είναι υποχρεωμένος να διαθέτει/αναπτύξει σύστημα αποθήκευσης και παρακολούθησης του 

φυσικού αντικειμένου του έργου του ΚΚ και ειδικότερα των στοιχείων των ωφελουμένων, και να 

κάνει χρήση του σχετικού συστήματος (Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα - ΕΠΣ) που θα αναπτυχθεί 

κεντρικά για την εν λόγω πράξη.    

 

Υποενότητα 2 (Υ.2): Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  

    Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες (της πολιτείας, της 

αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και της κοινωνίας των πολιτών κλπ) που παρέχονται στα 

γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί 

Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και 

εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, 

Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για 

Μετανάστες, για Ρομά και γενικά Προγράμματα για Ευπαθείς Ομάδες του Πληθυσμού. 

    Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης  (π.χ. ΟΑΕΔ) για την 

ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, 

επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς και σε θέσεις εργασίας β) σε φορείς αρμόδιους για την 

εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 

    Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων. Στόχος είναι η 

ανάπτυξη επαφών και τακτικής επικοινωνίας με φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και 

των εργαζομένων (π.χ. Επιμελητήρια, ενώσεις και ομοσπονδίες εργαζομένων, συλλόγους 

επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών ομάδων, κλπ). Το Κ.Κ. συνεργάζεται, κυρίως με τα Γραφεία 

Απασχόλησης των Δήμων (όταν αυτά υφίστανται) για την ανάπτυξη των σχετικών 

συνεργειών. 

Στόχος της εν λόγω ενέργειας είναι :  

     η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου των επιχειρήσεων για την αναγκαιότητα 

αντιμετώπισης της ανεργίας στην περιοχή / Δήμο και την ύπαρξη συγκεκριμένης δυναμικής 

όσον αφορά την προσφορά εργατικού δυναμικού και ειδικοτήτων 

     η σύγκλιση του κόσμου των επιχειρήσεων με αυτή των ανέργων μέσα από τη συμμετοχή σε 

κοινές δραστηριότητες (π.χ. ημερίδες). 

 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

Συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς για ενημέρωση, ανταλλαγή 

απόψεων σε ζητήματα που αφορούν το έργο του Κέντρου Κοινότητας, αλλά και των Υπηρεσιών 

που είναι οι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους του ΚΚ, για εξασφάλιση 

αμεσότητας στη συνεργασία, πνεύματος αλληλέγγυας δράσης και εντοπισμού ευκαιριών για 

ανάπτυξη συνεργειών  

Παραδοτέα Υποενότητας 2:  

 Καταγραφή Επικοινωνιών που χρειάστηκαν να γίνουν για τη διασύνδεση του ωφελούμενου 

με τις δομές/υπηρεσίες 

 Υλικό από Ενέργειες Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης Επιχειρήσεων και ανέργων (Υλικό 

που αποδεικνύει την τέλεση των ανωτέρω ενεργειών π.χ. δημοσιεύσεις  σε τύπο, αναρτήσεις 
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σε ιστοσελίδες, έντυπο ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό, αφίσες, εκπομπές 

ενημερωτικού χαρακτήρα, διαφημιστικά σποτ κλπ) 

 Τήρηση αρχείου με υλικό από συναντήσεις, συσκέψεις, συνεργασίες των στελεχών των 

Κέντρων Κοινότητας με τις Υπηρεσίες και τις Δομές που θα αναπτυχθεί επικοινωνία και 

τήρηση συνοπτικών –περιεκτικών σημειωμάτων με το περιεχόμενο των συσκέψεων, την 

καταγραφή των βασικών σημείων της συνεργασίας, τις αποφάσεις και τις 

προγραμματιζόμενες ενέργειες. 

 

 

Υποενότητα 3 (Υ.3): Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και 

διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων  

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  

Στόχος του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας, αποτελεί η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και η 

διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι 

υπηρεσίες 

 Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες 

επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α. που λαμβάνουν χώρα εντός του Κέντρου 

Κοινότητας και δεν υποκαθιστούν δράσεις των ΚΠΑ ή του ΟΑΕΔ 

 Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες  

 Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που 

υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, 

υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.) 

 Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός 

προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, 

προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του 

Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές. 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο 

όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την 

ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής 

και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, 

πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κλπ) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για 

την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.α. 

 Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι 

αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και Δικαιούχους 

Διεθνούς Προστασίας 

 Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις 

παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα,  διαδικασίες κ.λπ.  

 Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών 

 Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει το προσωπικό του Κέντρου 

Κοινότητας κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του και με βάση τις οδηγίες και 

κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της 

φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών 

 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

Κινητοποίηση και εμπλοκή στις δράσεις κάθε τοπικής ομάδας που μπορεί να συνεισφέρει στους 

παραπάνω στόχους, έπειτα από συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας και τα στελέχη του και από 

προγραμματισμό δράσεων, για αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων και δυναμικού  

 

Παραδοτέα Υποενότητας 3:  

 Τήρηση αρχείου ενεργειών κοινωνικής ένταξης με:  
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o  τα χαρακτηριστικά ωφελουμένων,  

o  την διάγνωση των αναγκών του ωφελούμενου που εντοπίζει το στέλεχος του ΚΚ,  

o  το πλάνο εξυπηρέτησης του ωφελούμενου (περιλαμβάνει τις δράσεις για την προώθησή 

τους στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, ενέργειες διασύνδεσης του ωφελούμενου, 

συνεδρίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, σύνταξη εκπαιδευτικού χάρτη παιδιού με τις 

δυνατότητες, τις ιδιαιτερότητες, τις ενδεδειγμένες ανάγκες,  Ιατρική/Νομική συνδρομή 

κλπ,) (το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τη στελέχωση του κάθε κέντρου, τις ομάδες 

ωφελουμένων, και τις υπηρεσίες που προτίθεται να αναπτύξει κάθε Δήμος 

o  Αρχείο με τα αποτελέσματα της δράσης του ΚΚ (π.χ. Ωφελούμενοι που βρήκαν εργασία, 

μαθητές που συνεχίζουν την εκπαίδευση, αξιολόγηση κατάστασης ωφελουμένων που είναι 

σε πρόγραμμα συνεδριών ψυχοκοινωνικής στήριξης, αριθμός εμβολιασμών, τεστ ΠΑΠ 

κλπ)  

 Αρχείο με εκδηλώσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για Κοινωνική Ένταξη ομάδων 

ωφελουμένων (Εκπαίδευση, Απασχόληση, Υγεία κλπ) και στοιχείων που αποδεικνύουν την 

τέλεσή τους (π.χ. δημοσιεύσεις  σε τύπο, αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, έντυπο ενημερωτικό και 

φωτογραφικό υλικό, αφίσες, εκπομπές ενημερωτικού χαρακτήρα, διαφημιστικά σποτ, εκθέσεις 

καταγραφής περιεχομένου εκδηλώσεων, περιγραφής των επιμέρους ενοτήτων, αναφορά στα 

εμπλεκόμενα πρόσωπα, καταγραφή αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων και τυχόν αναγκαίων 

μελλοντικών ενεργειών που θα αναδέχθηκαν κατά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης,  κλπ) 

 

Το σύνολο του προσωπικού της δομής είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες που απαιτούνται 

για την ολοκλήρωση των Παραδοτέων του ΠΕ. 

Σημειώνεται ότι δύνανται να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στο φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου προς τη ΕΥΔ, έτσι ώστε η ΕΥΔ να 

εξετάσει την αναγκαιότητα ή μη της υποβολής και εξέτασης τροποποιημένης/ επικαιροποιημένης 

Απόφασης, ή την αποστολή σύμφωνης γνώμης επί των αιτούμενων 

τροποποιήσεων/επικαιροποιήσεων.  
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Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 86/29-05-2020. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 
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