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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 10ης /2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 13ο .-

Συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στο πρόγραμμα Κοινωφελής
Εργασία-στήριξη Ανέργων του Υπουργείου Εργασίας.

Αριθμός Απόφασης 168/2011
Σήμερα την 8η του μήνα Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα
19:00 μ.μ. στην αίθουσα «Χρυσαλίδα», στην Αγιά, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγιάς, ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ.10949/4-72011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου που δημοσιεύθηκε
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε στους
Συμβούλους αυτού σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Καψάλης Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
11. Μαρούδας Ρίζος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Πατσάς Κυριάκος
17. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
19. Συρακούλης Γεώργιος
21. Σμυρλής Βασίλειος
23. Τσαγκάλης Αντώνιος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος
10. Μπελιάς Αντώνιος
12. Μαυρογιάννης Αντώνιος
14. Ξαφάρας Χρήστος
16. Σιμούλης Θωμάς
18. Στάθης Νικόλαος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βαλάρης Γεώργιος
3. Γκουτζουλίκας Γεώργιος

2. Βόγιας Δημήτριος
4. Τσιτσές Δημήτριος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
3. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
7. Πατσαβούρας Ιωάννης(Μεταξοχωρίου)
9. Πραντζίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
11. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
13. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

2. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
6. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
8. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
10. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
12. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
3.
5.
7.
9.

Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
2. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
4. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
6. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
8. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνιος.
Τα πρακτικά τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε στο Σώμα την από 28/6/2011
επιστολή που κατέθεσε στο Προεδρείο ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης
μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Καλαγιάς Γρηγόρης
με την οποία, εκτός των άλλων, δηλώνει την παραίτησή του από την επιτροπή
απογραφής του Δήμου και την αποχώρηση και ανεξαρτητοποίησή του από την
παράταξη με την οποία εκλέχθηκε.
Επίσης σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, πρότεινε στο
Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης,
αναφορικά με «Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αγροτικού ιατρείου
στο Κόκκινο Νερό» (εισηγητής ο Πρόεδρος Σουλιώτης Θεόδωρος), διότι λόγω της
έλλειψης ιδιόκτητου κτιρίου πρέπει να βρεθεί άμεσα χώρος για τη στέγαση του
αγροτικού ιατρού που θα εξυπηρετεί τους μόνιμους κατοίκους αλλά και τους
παραθεριστές στον οικισμό του Κόκκινου Νερού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος.
Ακόμη ο Πρόεδρος ζήτησε αλλαγή στη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, ώστε να συζητηθούν κατά προτεραιότητα τα θέματα στα οποία είναι
εισηγητής ο Δήμαρχος διότι έπρεπε να παραβρεθεί σε εκδήλωση που
πραγματοποιούνταν στη Βελίκα με θέμα το κάστρο της.
Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την αλλαγή στη σειρά συζήτησης
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τη συζήτησή τους ως εξής: 1ο, 4ο, 12ο, 13ο,
2ο, 3ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο και 11ο.
Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε και πήρε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κος
Καλαγιάς Γρηγόρης λέγοντας τα εξής: «Έχω πει στους γραμματείς του δημοτικού
συμβουλίου να φέρνουν για επικύρωση τα πρακτικά των συνεδριάσεων, αλλά αυτό
μέχρι σήμερα δεν έγινε. Μέχρι να γίνει αυτό, εγώ προσωπικά δεν θα ψηφίζω κανένα
θέμα πέραν αυτών που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια και το συμφέρον το δημοτών
κατά τη δική μου κρίση και τις επιταγές του δικαίου».
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 13ο .-

Συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στο πρόγραμμα Κοινωφελής
Εργασία-στήριξη Ανέργων του Υπουργείου Εργασίας.

Αριθμός Απόφασης 168/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης
Γκουντάρας θέτοντας υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
«Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκήρυξε, το
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» άξονας προτεραιότητας
7 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» με τίτλο πράξης : «Δημιουργία
θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ και
Εθνικούς Πόρους.
Η πράξη έχει αντικείμενο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μέσω της
πρόσληψης ατόμων, για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε
συνεργασία με συμπράττοντες φορείς, ενισχύοντας την απασχόληση σε ανέργους νέους,
γυναίκες και μακροχρόνια ανέργους. Δικαιούχος είναι το Ινστιτούτο Εργασίας της
ΓΣΕΕ και συμπράττοντες φορείς οι ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
καθώς και κάθε είδους Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ που αναπτύσσει νόμιμα δραστηριότητες με
σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα. Η πράξη δεν αφορά στην
κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών, αλλά στην ενίσχυση εργασιών και υπηρεσιών
καθαρά
κοινωφελούς χαρακτήρα που ήδη είναι ενεργοποιημένες από τον
συμπράττοντα. Έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με μέγιστη διάρκεια απασχόλησης
πέντε (5) μήνες για κάθε προσλαμβανόμενο.
Προβλέπεται η καταβολή επιδόματος κοινωνικής εργασίας με αποδοχές
625€/μηνιαίως, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη εργοδότη
και εργαζόμενου από πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Ο συμπράττων δεν έχει καμία
επιβάρυνση.
Ωφελούμενοι είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ, Αγρότες κ.λ.π.
Για τη χρηματοδότηση απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή έγγραφου Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ δικαιούχου και συμπράττοντος φορέα (Δήμος), στο οποίο θα
αποτυπώνεται η συμφωνία για εκτέλεση της πράξης, το περιεχόμενο της πράξης , το
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας.
Οι συμπράττοντες φορείς θα πρέπει :
› να έχουν χαρτογραφήσει με συστηματικότητα τις ανάγκες τους στο χώρο των
υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα
› να έχουν διασφαλίσει τους λοιπούς απαιτούμενους για την εκτέλεση της πράξης
πόρους, πλην του εργασιακού και ασφαλιστικού κόστους (π.χ. προϋπολογισμός)
› να έχουν αρμοδιότητα παρέμβασης στο συγκεκριμένο πεδίο υλοποίησης
› να έχουν επιλύσει όλα τα ενδεχόμενα διαδικαστικά και θεσμικά ζητήματα (άδειες,
αποφάσεις κλπ)
› να πιστοποιούν προς το δικαιούχο την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του
έργου, βάσει του εγκεκριμένου μνημονίου συνεργασίας. Κάθε μήνα θα εκδίδει
βεβαίωση για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου το συγκεκριμένο μήνα.
Οι δραστηριότητες αναφέρονται σε τομείς όπως κοινωνικό, περιβάλλον αστικόφυσικό, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, άθλησης, πολιτικής προστασίας, έργα
συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων και αθλητικών υποδομών.
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Παίρνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου μας που είναι ήδη καταγεγραμμένες ανά
τομέα, τη διευκόλυνση που προσφέρει το πρόγραμμα στον προγραμματισμό και τη
διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του Δήμου καθώς και στη γενικότερη κοινωνική
υποστήριξη του τόπου,
Εισηγούμαι
Α) τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου
Εργασίας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» άξονας προτεραιότητας 7:
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», πράξη : «Δημιουργία θέσεων
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»,
καταθέτοντας δύο μνημόνια συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ α) του
Δήμου Αγιάς με 304 ωφελούμενους που αφορά στο σύνολο των τομέων δράσης του
Δήμου μας, β) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης με 48
ωφελούμενους εξειδικευμένους στους τομείς δράσης της Επιχείρησης και ένα με τον
Ελληνικό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) με 202 ωφελούμενους.
Β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου».
Ακολούθησαν διαλογική συζήτηση, καθώς και ερωτήσεις - τοποθετήσεις των
δημοτικών συμβούλων
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος
είπε στην τοποθέτηση του:
«Οι επίσημα καταγεγραμμένοι άνεργοι αυτή τη στιγμή είναι 863.131, χωρίς να
υπολογίζονται τα δίωρα, τετράωρα, εβδομαδιαία κλπ., τα οποία είναι άλλες 400.000
περίπου. Δηλαδή έχουμε 1.280.000 ανέργους ή μισοάνεργους στην Ελλάδα. Και αφού
αυτές οι πολιτικές των πράσινων και μπλε κυβερνήσεων μας οδήγησαν σ’ αυτή την
ανεργία, προσπαθούν τώρα να καλύψουν ανάγκες τους με 35.000 ανέργους πουλώντας
τους ψεύτικη πεντάμηνη ελπίδα με 625€. Βάζουν τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπά
τους μπροστά, αφού πρώτα τους έχουν κόψει τις χρηματοδοτήσεις, όχι για να
βοηθήσουν τους άνεργους αλλά για την πρόσληψη δωρεάν εργατικού δυναμικό
ουσιαστικά.
Αντί να κάνουν προσλήψεις μόνιμου και εκπαιδευμένου προσωπικού στους Δήμους,
που θα παράγει έργο ουσιαστικό και σε μόνιμη βάση, βρίσκουν τα πεντάμηνα. Δίνουν
δηλαδή μια ελπίδα σε κάποια παιδιά και σε πέντε μήνες τα πετάνε στο δρόμο.
Εμείς ως «Λαϊκή Συσπείρωση» αυτό το θεωρούμε αντιδεοντολογικό και
αντιδημοκρατικό, καταγγέλλουμε την πολιτική αυτή και το ρόλο που παίζουν σ’ αυτό η
Γ.Σ.Ε.Ε. και οι Κυβερνήσεις διαχρονικά αλλά και Ε.Ε., αφού από κει ξεκίνησαν όλα με
τις συμφωνίες του Μάαστριχτ και λέμε ότι όλοι οι άνεργοι θα πρέπει να παίρνουν
επιδόματος ανεργίας 1.120€ μέχρι να βρουν εργασία.
Αυτή τη στιγμή σε κάθε οικογένεια υπάρχει τουλάχιστον ένας άνεργος. Τουλάχιστον να
μην μας πλασάρουν ότι αυτό το πρόγραμμα θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας.
Ξέρω ότι θα το ψηφίσετε, αλλά σκεφτείτε ότι αύριο θα είναι τα παιδιά μας που θα
αντιμετωπίζουν το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας, θα το βρούμε μπροστά μας, γι’
αυτό και προτείνουμε ο δικός μας Δήμος να πει όχι στην εφαρμογή του προγράμματος».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του Δημάρχου κου Αντώνη Γκουντάρα
 την τοποθέτηση του κου Μαρούδα
 το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
 τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του
Υπουργείου Εργασίας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» άξονας προτεραιότητας
7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», πράξη : «Δημιουργία θέσεων
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»,
καταθέτοντας τα παρακάτω μνημόνια συνεργασίας και συγκεκριμένα:
1. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και του
Δήμου Αγιάς με 304 ωφελούμενους που θα αφορά στο σύνολο των τομέων
δράσης του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης», της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» και της Α.Ε. του Δήμου.
2. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγιάς με 48 ωφελούμενους
εξειδικευμένους στους τομείς δράσης της Επιχείρησης και
3. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Περιβάλλοντος
(ΕΟΠ) και του Δήμου Αγιάς με 202 ωφελούμενους.
Β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αγιάς για την υπογραφή των παραπάνω μνημονίων
συνεργασίας και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.
Μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ.
Μαρούδας Ρίζος για τους λόγους που καταγράφονται στην τοποθέτησή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 168/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

