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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/2017
Δήμος Ερέτριας
Τακτική Συνεδρίαση, πρακτικό με αριθμό 4 από
31 Μαρτίου 2017
Στην Ερέτρια σήμερα, την 31η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00,
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, ύστερα από την 3027/27-03-2017 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 βρέθηκαν παρόντα τα 19
μέλη, ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Φουσέκα Μαρία – Πρόεδρος

1.Μητακίδης Νικόλαος

2.Τσώκος Ιωάννης

2.Σταματούκος Σπυρίδων

3.Μεταξάς Νικόλαος

3.Καραβάς Αργύριος

4.Λάμπρου Ιωάννης

4.Αβδούλα Ανθίππη

5.Γούναρης Βασίλειος

5.Παπανικολάου Ιωάννης

6.Βίλας Προκόπιος

6.Κρόκος Σπυρίδων

7.Γιακουβάκης Μιλτιάδης

7.Μητρολιός Ιωάννης

8.Φουρμούζης Γεώργιος

8.Καραμπέτσου Ασημίνα

9.Μίγγος Δημήτριος
10.Παρασκευάς Γεώργιος
11.Βράκας Ιωάννης
12.Βελέντζας Βασίλειος
13.Σμπιλίρης Γεώργιος
14.Σκαρλάς Δημήτριος
15.Σταματάκος Τριαντάφυλλος
16.Παπαγγελή Μαρία

(Αποχώρησε κατά τη διάρκεια του Ε.Η.Δ.)

17.Φατούσης Νικόλαος
18.Διονυσόπουλος Χρήστος
19.Γουρνής Νικόλαος
Παρούσης της Δημάρχου κας Αλημπατέ Αμφιτρίτης και της υπαλλήλου του Δήμου Γεωργιάδη-Καλογιάννη
Αικατερίνης για την τήρηση των πρακτικών.
Παρευρέθηκαν επίσης: Ο Αντιπρόεδρος Δ.Κ. Ερέτριας κ. Αρβανίτης Νικόλαος και ο Πρόεδρος Τ.Κ. Σέττας
Κοκκάλας Γεώργιος
Απόντες: Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αμαρύνθου Καραδήμος Δημήτριος, ο Πρόεδρος Δ.Κ. Γυμνού Χαϊνάς Γεώργιος, Ο
Πρόεδρος Τ. Κ. Άνω Βάθειας Αργύρης Νικόλαος ο Πρόεδρος Τ.Κ. Καλλιθέας Μοίρος Παναγιώτης και ο Πρόεδρος
Τ.Σ. Νέων Κρόκος Νικόλαος.

1ο Θέμα - Αριθμός απόφασης 42/2017: Περί αποδοχής ένταξης Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002620 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014- 2020» & Έγκρισης τροποποίησης Προϋπολογισμού
του Δήμου Ερέτριας οικ. έτους 2017. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής, κ. Μίγγος Δημήτριος
Ο κ. Μίγγος παίρνοντας το λόγο από την κα. Πρόεδρο για την εισήγηση του θέματος,
έθεσε υπόψη του σώματος:
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Ι. Την σχετική με το θέμα Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία
έχει ως ακολούθως:
{Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21 τ.Α’/2016), προβλέπεται ότι σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού δύναται
να συστήνεται και να λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας», ως ακολούθως:
1. Σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού δύναται να συστήνεται και να λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας».
Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι η υποστήριξη του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού σε συνεργασία με την
οικεία Κοινωνική Υπηρεσία 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
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.
2. Κάθε Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί ενδεικτικώς με τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Πληροφόρηση των πολιτών ως προς τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης, που υλοποιούνται σε τοπικό,
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (π.χ. «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»).
β. Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα.
γ. Πληροφόρηση των πολιτών ως προς το Πρόγραμμα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές
δομές και υπηρεσίες, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
δ. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας
του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας για γυναίκες
θύματα βίας, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί,
Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες κ.λπ..
ε. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες απασχόλησης για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα
κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια.
στ. Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων.
3. Στους απευθυνόμενους στο Κέντρο Κοινότητας θα μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες, που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική τους ένταξη. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:
α. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού
κ.α..
β. Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
γ. Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε
συνάφεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης, που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή
γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.).
δ. 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.
ε. 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 κ.λπ.) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της
σχολικής διαρροής κ.α..
στ. Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ,
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και μετανάστες.
ζ. Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα,
διαδικασίες στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας.
η. Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού και συγκέντρωση αγαθών.
4. Ωφελούμενοι από τη δράση των Κέντρων Κοινότητας είναι πολίτες, που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας των ως άνω Δομών
και κατά προτεραιότητα οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και άτομα και οικογένειες,
που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά, που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες,
άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο
για την Κοινωνική Ένταξη».
Αναλόγως των ιδιαιτέρων τοπικών αναγκών και περιστάσεων, η δράση κάθε Κέντρου Κοινότητας δύναται να οριοθετείται προς
όφελος μίας ή περισσοτέρων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες.
5. Ως φορείς υλοποίησης των Κέντρων Κοινότητας ορίζονται οι δήμοι
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λειτουργικές και κτιριακές προδιαγραφές των Κέντρων Κοινότητας, η στελέχωση και η
διαδικασία ελέγχου αυτών, οι πόροι, εθνικοί ή κοινοτικοί, χρηματοδότησης των ως άνω Δομών, καθώς και κάθε άλλο
λεπτομερειακό ή τεχνικό ζήτημα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης
των ως άνω Δομών από πόρους των ΕΔΕΤ, εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ

2014- 2020.
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Β. Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν.4368/2016 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Δ23/οικ.14435/1135/293-2016 Κοινή Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 854 τ.Β’/30-3-2016), η οποία εκδόθηκε, με την οποία καθορίσθηκαν
οι ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας
Γ. Σε εφαρμογή των ανωτέρω εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 2114/27-06-2016 (ΑΔΑ 7ΧΒ27ΛΗ-ΑΣΦ) Πρόσκληση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Κωδικός Πρόσκλησης 19 και Α/Α ΟΠΣ 1599), που
αφορά στην υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα», Άξονας Προτεραιότητας 10
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ», με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας», με την
οποία καλούσε Δήμους και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών (ως δυνητικούς δικαιούχους) για την υποβολή
προτάσεων για την επιχορήγηση έργου (πράξης) με την ονομασία: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου ……………..»,
προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του
Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Η πράξη που προκυρήχθηκε αφορά στη δημιουργία και λειτουργία, από τους δυνητικούς δικαιούχους, Δομής με
την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 3 έτη. Επιλέξιμες δαπάνες προς χρηματοδότηση είναι οι δαπάνες
μισθοδοσίας του προσωπικού (άμεσες δαπάνες) για τη λειτουργία της δομής, προσαυξημένες κατά 20% για
απαιτούμενα κυρίως λειτουργικά έξοδα (έμμεσες δαπάνες).
Δ. Ο Δήμος Ερέτριας με την υπ’ αριθμ. 193/9-9-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΝΒΓΩΡ9-ΝΤ1):
Αποδέχθηκε τους όρους της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2114/26-06-2016, με κωδικό 19 και Α/Α ΟΠΣ 1599, για την
υποβολή
προτάσεων
στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Στερεά
Ελλάδα»,
Άξονας
Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», με τίτλο «Κέντρα
Κοινότητας»,
ο
οποίος
συγχρηματοδοτείται
από
το
Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό
Ταμείο.
και Ενέκρινε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Ερέτριας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Σχ. Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 2114/26-06-2016, με κωδικό 19 και Α/Α ΟΠΣ 1599).
Ε. Με την υπ’ αριθμ. 1610/21-2-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ 6ΤΥ47ΛΗ-ΠΙΟ)
εντάχθηκε η Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα
2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5002620 και Προϋπολογισμό (επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη) ύψους 164.160,00 €.
ΣΤ. Επισημαίνουμε τα κάτωθι βασικά στοιχεία της Πράξης όπως καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 1610/21-2-2017
απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ 6ΤΥ47ΛΗ-ΠΙΟ):

- Το Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης,
παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε
να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Ερέτριας
προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ερέτριας. Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου
αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και
υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Ερέτριας.
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ερέτριας θα εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών
Υπηρεσιών του Δήμου και θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική
ένταξη των ωφελουμένων. Το Κέντρο μέσω παραπομπών θα διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου με
επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού
χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή
και ώρες 08:00 – 16:00, και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του δήμου Ερέτριας.

- Το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Πράξης
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 30/03/2017.
Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 29/03/2020
- Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 164.160,00 €
Για την Πράξη, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη επιλογή απλοποιημένου κόστους:
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως αυτές
θα έχουν προσδιοριστεί στην Απόφαση Ένταξης.
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Οι δαπάνες λειτουργίας περιλαμβάνουν:
τις άμεσες δαπάνες προσωπικού της Κεντρικής Δομής και Παραρτήματος/ων Ρομά ή/και ΚΕΜ, όταν υπάρχουν
(δηλαδή συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης και συμβάσεις έργου, οι οποίες (συμβάσεις
έργου) αφορούν σε φυσικά πρόσωπα για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και μόνο)
τις λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης όπως, προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές
λειτουργικές δαπάνες, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, π.χ. για καθαριότητα ή φύλαξη, δαπάνες δημοσιότητας, κλπ. Οι
λοιπές δαπάνες θα αποζημιωθούν ως κατ΄ αποκοπή ποσοστό 20% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού,
σύμφωνα με το άρθρο 14.2 του Κανονισμού του ΕΚΤ 1304/2013 και την Υ.Α. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016
(ΦΕΚ3521/Β/01.11.2016).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την αποδοχή της ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ερέτριας», με κωδικό
MIS (ΟΠΣ) 5002620, στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»,
καθώς και την αποδοχή των ειδικών όρων αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ.
1610/21-02-2017 (Α.Δ.Α.: 6ΤΥ47ΛΗ-ΠΙΟ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
2. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 164.160,00 € για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ερέτριας», με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002620, συνολικής δημόσιας δαπάνης
164.160,00 € και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 164.160,00,00 €, από πιστώσεις του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο.
3. Την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών του Δήμου Ερέτριας οικ. έτους 2017,
{σχετική πρόβλεψη θα πρέπει να γίνει στους Π/Υ του Δήμου μέχρι και το έτος 2020 (ημερομηνία λήξης
της Πράξης 29/03/2020)}.

ΙΙ. Την υπ’ αριθμ. 57/28-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΛΜΜΩΡ9-ΠΩ9) ομόφωνη απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό
Συμβούλιο τα κάτωθι:
1. Την αποδοχή της ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ερέτριας», με κωδικό
MIS (ΟΠΣ) 5002620, στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»,
καθώς και την αποδοχή των όρων αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της με αρ.
πρωτ. 1610/21-02-2017 (Α.Δ.Α.: 6ΤΥ47ΛΗ-ΠΙΟ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
2. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 164.160,00 € για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ερέτριας», με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002620, συνολικής δημόσιας δαπάνης
164.160,00 € και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 164.160,00,00 €, από πιστώσεις του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο.
3. Την έγκριση του τρόπου υλοποίησης της Πράξης με Ίδια Μέσα
4. Την κατανομή του ποσού χρηματοδότησης της Πράξης στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερέτριας,
ως ακολούθως:
Έτη

2017

2018

2019

2020

Σύνολα

Μήνες εκτέλεσης της Πράξης ανά
έτος

9

12

12

3

36

Ετήσιο Ποσό

41.040,00

54.720,00

54.720,00

13.680,00

164.164,00
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5. Την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας οικ. έτους 2017, ως ακολούθως (9/36 του
συνολικού Προϋπολογισμού):
Α. Αύξηση Εσόδων:
Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ

1321.004

Τίτλος Κ.Α.

Ποσό έτους 2017

Επιχορήγηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» του
Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του (Περιφερειακού)
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», με Κωδικό
ΟΠΣ 5002620

41.040,00

Συνολικό ποσό Εσόδου

41.040,00

και δια μέσω του αποθεματικού
Β. Δημιουργία Δαπανών:
Κ.Α. Δαπανών

60-6041.001

60-6474.001

Τίτλος Κ.Α.

Ποσό έτους 2017

Αποδοχές προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου που θα
προσληφθεί στα πλαίσια της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ» του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5002620
Λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», με Κωδικό
ΟΠΣ 5002620 (δαπάνες για προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη,
αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών π.χ. για καθαριότητα ή φύλαξη, δαπάνες δημοσιότητας)

32.832,00

8.208,00

Σχόλια: Οι λοιπές δαπάνες αποζημιώνονται ως κατά αποκοπή ποσοστό 20% επί
των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού)
Σύνολο Δαπανών

41.040,00

..………………………………………………………………………………………………..
Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και μετά από
ανταλλαγή απόψεων των μελών του,

Αποφασίζει

Ομόφωνα

Εγκρίνει:
1. Την αποδοχή της ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Ερέτριας», με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002620, στον Άξονα Προτεραιότητας
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», καθώς και την
αποδοχή των όρων αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της με
αρ. πρωτ. 1610/21-02-2017 (Α.Δ.Α.: 6ΤΥ47ΛΗ-ΠΙΟ) Απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας.
2. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 164.160,00 € για την υλοποίηση της
Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ερέτριας», με Κωδικό MIS (ΟΠΣ)
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5002620, συνολικής δημόσιας δαπάνης 164.160,00 € και επιλέξιμης δημόσιας
δαπάνης 164.160,00,00 €, από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Στερεά Ελλάδα 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ», με συγχρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
3. Τον τρόπο υλοποίησης της Πράξης με Ίδια Μέσα
4. Την κατανομή του ποσού χρηματοδότησης της Πράξης στον Προϋπολογισμό του
Δήμου Ερέτριας, ως ακολούθως:
Έτη

2017

2018

2019

2020

Σύνολα

Μήνες εκτέλεσης της
Πράξης
ανά έτος

9

12

12

3

36

Ετήσιο Ποσό

41.040,00

54.720,00

54.720,00

13.680,00

164.164,00

5. Την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας οικ. έτους 2017, ως
ακολούθως (9/36 του συνολικού Προϋπολογισμού):
Α. Αύξηση Εσόδων:
Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ

1321.004

Ποσό έτους
2017

Τίτλος Κ.Α.

Επιχορήγηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ» του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του
(Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα
2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5002620

41.040,00

Συνολικό ποσό Εσόδου

41.040,00

και δια μέσω του αποθεματικού
Β. Δημιουργία Δαπανών:
Κ.Α. Δαπανών

Ποσό έτους
2017

Τίτλος Κ.Α.

60-6041.001

Αποδοχές προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου
που θα προσληφθεί στα πλαίσια της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» του Άξονα Προτεραιότητας
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά
Ελλάδα 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5002620

32.832,00

60-6474.001

Λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» του Άξονα Προτεραιότητας
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά
Ελλάδα 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5002620 (δαπάνες για
προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές
δαπάνες, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών π.χ. για καθαριότητα ή
φύλαξη, δαπάνες δημοσιότητας)
Σχόλια: Οι λοιπές δαπάνες αποζημιώνονται ως κατά αποκοπή
ποσοστό 20% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών
προσωπικού)

8.208,00

Σύνολο Δαπανών

41.040,00
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Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 42/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος.
Ακριβές Απόσπασμα
Ερέτρια, 3/4/2017
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φουσέκα Μαρία
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