
                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ  31
     ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                               Ορθή επανάληψη

(ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας)
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Θ Ε Μ Α  1ο :Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στην
          Πρόσκληση με τίτλο ‘’Λειτουργία ONE STOP SHOP/Κέντρων Κοινότη
          τας Ευπαθών Ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες’’.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 9η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδος  Παρασκευή και ώρα 10:00 (έναρξη) έως 10:30 (λήξη) συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα
με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά
του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 10905/05-07-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ.
Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε
ένα  μέλος  της,  καθώς  και  στους  Προέδρους  των   Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι:1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Γεωργίου  Αθανάσιος,
5.Κορδαλή Σωτηρία, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης στη θέση του τακτικού Σταυρόπουλου
Κων/νου ο οποίος απουσιάζει.

Δεν  δήλωσαν  συμμετοχή ο  δ.σ.  Μουζάκης  Αθανάσιος  και  οι  Πρόεδροι  των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητουμένου του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 28-06-2021 εισήγηση  της
Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής στην οποία αναφέρονται τα
κάτωθι :

‘’Σας γνωρίζουμε ότι,  στα πλαίσια της με Α.Π. 131126/11-05-2021 Πρόσκλησης του
Άξονα Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-
Ενεργός κοινωνική 
Ενσωμάτωση»  του  Επιχειρησιακού   Προγράμματος   «Πελοπόννησος»,    ο  Δήμος
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων  Θεοδώρων  προτίθεται  να  υποβάλλει  Αίτηση
Χρηματοδότησης. 

Η  επισυναπτόμενη  πρόσκληση  αφορά  επιχορήγηση  Δήμων  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου, με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, οι οποίοι δεν διαθέτουν Κέντρο
Κοινότητας  και  η  εξυπηρέτησή  τους  πραγματοποιείται  μέχρι  σήμερα  από  τις  Κινητές
Μονάδες των Κέντρων Κοινότητας των εδρών των Π.Ε. που ανήκουν, για τη συγκρότηση και
λειτουργία Κέντρου Κοινότητας  στη γεωγραφική τους ενότητα.

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν Δομές που θα ενσωματωθούν στο υφιστάμενο
ενιαίο  δίκτυο  υπηρεσιών  αντιμετώπισης  της  φτώχειας  και  κοινωνικής  ένταξης.  Θα
υποστηρίζονται  δε  από  την  «Επιτελική  /  Συντονιστική  Δομή  Κοινωνικής  Ένταξης  της
Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προς την παροχή εργαλείων, συστημάτων και ειδικοτήτων
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που  δε  διαθέτουν  (π.χ.  υπηρεσίες  διαμεσολάβησης,  νομικής  υποστήριξης  και  παροχής
συμβουλών),  προκειμένου  να  επιτυγχάνονται  κοινωνικές  και  οικονομικές  οικονομίες
κλίμακας.

Στόχος της λειτουργίας τους είναι η υποστήριξη  των ΟΤΑ Α' Βαθμού 
 στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας, 
 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 τους

 στην κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ευπαθών ομάδων
του τοπικού πληθυσμού.

Ωφελούμενοι/ες  της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας  είναι,  σύμφωνα με  το
Άρθρο 3 της ΚΥΑ υπ.' αριθμ. Δ14/15834/237/8-4-2019, :

 πολίτες  που  διαβιούν  στην  περιοχή  παρέμβασής  τους,  και  κατά  προτεραιότητα
άτομα  και  οικογένειες  που  διαβιούν  σε  συνθήκες  φτώχειας  και  κοινωνικού
αποκλεισμού, 

 παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, 
 ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και
 Άτομα  ευπαθών  Κοινωνικών  ομάδων  (άνεργοι  ωφελούμενοι  προγραμμάτων

κοινωνικής προστασίας, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, Ρομά κλπ.).
 Πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες τρίτων χωρών κλπ.
Κάθε «Κέντρο Κοινότητας», ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και περιστάσεις,
μπορεί να εστιάζει περισσότερο σε μια ή περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες.

Οι Υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι:
• Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των ωφελουμένων, με στόχο τη βελτίωση του

βιοτικού  τους  επιπέδου  και  σκοπό  την  προώθηση  στην  απασχόληση
(εξατομικευμένη  και  ολοκληρωμένη  προσέγγιση  με  την  παροχή  υπηρεσιών
ψυχοκοινωνικής  συμβουλευτικής  στήριξης  και  κοινωνικής  ένταξης  των
ωφελούμενων)

• Δικτύωση και συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
• Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο ευρύ κοινό.

Τα  Κέντρα  Κοινότητας  θα  παρέχουν  δια  ζώσης  ενημέρωση  και  εξατομικευμένη
προσέγγιση  (συμβουλευτική,  ψυχοκοινωνική  στήριξη,  διαμεσολάβηση  κλπ)  στις  ομάδες
στόχου, για όλα τα Προγράμματα απασχόλησης και κοινωνικών υπηρεσιών, τόσο μέσα από
προσωπικές συνεντεύξεις με τους ωφελούμενους, όσο και μέσα από τακτικές ενημερώσεις,
δράσεις πληροφόρησης στο γενικό πληθυσμό σε επίπεδο Τοπικής Κοινότητας, Δημοτικής
Ενότητας, Δήμου, θυλάκων φτώχειας, κλπ.

Παράλληλα, και μέσω της Επιτελικής Δομής, θα διασυνδέονται και θα συνεργούν με
τις τοπικές Κοινωνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας /Περιφερειακής Ενότητας, των Δήμων,
Νοσοκομείων, ΕΟΠΥΥ, κλπ., όπου υπάρχουν, καθώς και με τις τοπικές ανά Περιφερειακή
Ενότητα  Υπηρεσίες  και  Προγράμματα  απασχόλησης  (πχ  ΟΑΕΔ),  σε  όλο  το  φάσμα  της
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προώθησης της απασχόλησης.

Η προτεινόμενη από το Δήμο μας πράξη, με τίτλο «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Κ.Κ.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ», θα περιλαμβάνει
τις  άμεσες δαπάνες  προσωπικού  για τη λειτουργία του Κέντρου έως και  τις  30/9/2023,
καθώς και λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου όπως προμήθεια αγαθών, γραφική



ύλη,  αναλώσιμα,  λοιπές  λειτουργικές  δαπάνες,  συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών,  π.χ.  για
καθαριότητα ή φύλαξη, δαπάνες δημοσιότητας, κ.λπ.
Η Δομή σχεδιάζεται να εγκατασταθεί σε χώρους του Δημοτικού κτιρίου του  Beau Rivage,
που αφενός πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ενώ ταυτόχρονα συστεγάζουν την
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,  εισηγούμαστε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής
για

 την υποβολή Αίτησης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο  «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  (Κ.Κ.)ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ» και

 την εξουσιοδότηση  και ανάθεση  κάθε περαιτέρω ενέργειας στον κ. Δήμαρχο για
την προετοιμασία πλήρους φακέλου υποβολής της  πρότασης΄΄.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν. 3852/2021, όπως ισχύει,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Υποβάλλει  αίτηση χρηματοδότησης για την Πράξη με τίτλο «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  (Κ.Κ.)  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  –
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ».

Εξουσιοδοτεί  και αναθέτει  κάθε περαιτέρω ενέργεια  στον κ. Δήμαρχο για 
την προετοιμασία πλήρους φακέλου υποβολής της  πρότασης.

Ορίζει  τον  δημοτικό  υπάλληλο  Καρρά  Νικόλαο,  κλάδου  ΤΕ  Κοινωνικών
Λειτουργών ως αρμόδιο επικοινωνίας και υπεύθυνο για την υλοποίηση της πρότασης
για λογαριασμό του Δήμου

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   218/2021.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος

2.Γεωργίου Αθανάσιος

3.Παπαθανασίου Αθανάσιος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Κορδαλή Σωτηρία

5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

