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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην αξηζ.2/28-2-2012 πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αριθ. απόθαζης 53

Πεξίιεςε
«πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο σο εηαίξνο ζηελ Αλαπηπμηαθή
χκπξαμε κε ηελ νλνκαζία ΣΗΘΤ θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν
«Α. ΣΗΘΤ» γηα ππνβνιή πξφηαζεο πινπνίεζεο ζρεδίνπ
Σνπηθήο Γξάζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο γηα Δπάισηεο Οκάδεο
(ΣΟΠ. ΔΚΟ) ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 3: «Σνπηθέο δξάζεηο
θνηλσληθήο έληαμεο γηα επάισηεο νκάδεο» ηεο Καηεγνξίαο
Παξέκβαζεο 1: «Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ» ηνπ Θεκαηηθνχ
Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4: «Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ»,
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ» 2007-2013»

ηε Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 28 Φεβξνπαξίνπ 2012 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13:30,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ,
χζηεξα απφ ηελ αξηζ.πξση.10283/23-2-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ επηδφζεθε ζχκθσλα κε ην Νφκν ζην θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη
θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ Γεκαξρφπνπινπ Υαξάιακπνπ γηα
λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζχλνιν 33 δεκνηηθψλ πκβνχισλ, βξέζεθαλ παξφληεο 29
δεκνηηθνί ζχκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο (Πξφεδξνο)
1) Ηιηάδεο Θσκάο
2) Αγθφξηζαο Απφζηνινο
2) Καινγεξήο Κξίησλ
3) Αληακπνχθεο Νηθφιανο
3) ππξηδφπνπινο Νηθφιανο
4) Αρκέη Ογινχ Υνπζεΐλ
4) Υνπζεΐλ Ογινχ Σηκνχξ
5) Βαζηινχδεο Ηιίαο
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε
6) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθαλ.
7) Γηαγηδφγινπ Κσλζηαληίλνο
8) Γξεκζίδεο Ισάλλεο
9) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
10) Καξαγηαλλίδνπ-Παηζαηδή νθία
20) Παπαζηακαηίνπ Γεψξγηνο
11) Κνιιάξνο Γεψξγηνο
21) Πνχιηνο Υξίζηνο
12) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
22) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
13) Μαδαξάθεο πχξνο
23) Σαξελίδεο Παλαγηψηεο
14) Μνχξθαο Υξήζηνο
24) Σνπ Ιζκέη
15) Μπεθηέο ακπξή
25) Σζεγγειίδεο Ισάλλεο
16) Μπέλεο Γεκήηξηνο
26) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
17) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
27) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
18) Παλαγησηίδεο Γξεγφξεο
28) Φηιίππνπ Φίιηππνο
19) Παπαδφπνπινο Κπξηάθνο
29) Φσηηάδεο Νηθφιανο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο θαη νη Πξφεδξνη ηεο Σνπηθήο
Κνηλφηεηαο Δπκνίξνπ Αλδξεάδεο Αλαζηάζηνο, Γαθλψλα ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο, Γέξαθα Γηαζήξ Ατηάλ.
Γίλεηαη κλεία φηη ε δ.ζ. Καξαγηαλλίδνπ νθία πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 19νπ
ζέκαηνο.
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Ο Πξφεδξνο Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη εηζεγνχκελνο ην 14ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ
αξηζ.πξση. 9751/22-2-2012 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Ξάλζεο θ. Μπέλε Γεκεηξίνπ, ε νπνία έρεη σο
εμήο:
ην πιαίζην Αλνηθηήο Πξφζθιεζεο (αξηζκ. 2.1507/νηθ.4.60/23-01-2012 ) γηα ηελ ππνβνιή
πξνηάζεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΄΄ Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ΄΄, θαινχληαη
αλαπηπμηαθέο ζπκπξάμεηο βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4019/2011, λα ππνβάιινπλ σο δπλεηηθνί δηθαηνχρνη
πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο.
Η Αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε κε ηελ επσλπκία ΣΗΘΤ θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν Α..ΣΗΘΤ ππνβάιιεη
πξφηαζε πινπνίεζεο ζρεδίνπ Σνπηθήο Γξάζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο γηα Δπάισηεο Οκάδεο .
ηε πξφηαζε ζπκκεηέρνπλ νη εμήο θνξείο :
Eζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
Διιεληθή Δζληθή Δπηηξνπή UNICEF
Δπηκειεηήξην Ξάλζεο
Δξγαηνυπαιιειηθφ Κέληξν Ν.Ξάλζεο
Δκπνξηθφο χιινγνο Ξάλζεο
Φ.Παξαζηαηίδεο – Μ.Πνπζπνπξίθαο Ο.Δ (πληνληζηήο εηαίξνο)
.Ακνηξάο – Γ.Μπαξδαθίδεο Ο.Δ
Ergoway Δθπαηδεπηηθή ΚΔΚ ΔΠΔ.
To ζρέδην δξάζεο αθνξά θαηεγνξίεο Δηδηθψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο θαη
ζπγθεθξηκέλα :
Μαθξνρξφληνπο αλέξγνπο άλσ ησλ 45,
άηνκα ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο θαη
κεηαλάζηεο-παιηλλνζηνχληεο-πξφζθπγεο.
Μέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ, νη απηναπαζρνινχκελνη ζα εθνδηαζηνχλ κε δεμηφηεηεο γηα ηελ άζθεζε
ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, ινγηζηηθή θαη λνκηθή ππνζηήξημε, ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ αλαδήηεζε
πξφζζεησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη business plan γηα ηε δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Παξάιιεια
αλακέλνληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηα πιαίζηα απαζρφιεζεο αλέξγσλ ζε κνλάδεο ησλ θιάδσλ εκπνξίαο
ηνπηθψλ πξντφλησλ.
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ σθεινπκέλσλ εθηηκάηαη ζε 100 θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο ζε 800.000€.
Παξαθαιψ λα εηζεγεζείηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Ξάλζεο ηε ιήςε απφθαζεο γηα α) ηελ ζπκκεηνρή ηνπ
Γήκνπ καο ζηελ πξναλαθεξφκελε πξφηαζε θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ
θνξέσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο (Α. ΣΗΘΤ) β) ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο 4 ηεο
Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π ΄΄Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ΄΄ γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ
ζηελ πξάμε Σνπηθέο δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο γηα επάισηεο νκάδεο γ) ηελ ππνβνιή αίηεζε –θαθέινπ γηα
ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηεο χκπξαμεο θαη δ) ηε δέζκεπζε γηα ηελ απφθαζε
έγθξηζεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ Γηαδηθαζηψλ κεηά ηε ζπγθξφηεζε ζε ζψκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο.
Ο πξφεδξνο αλέθεξε επίζεο φηη : χκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, πξνηείλεηαη ε
ππνβνιή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο: Παραγωγή και Εμπορία Σοπικών προϊόνηων και προώθηζής ηοσς μέζω
ηοσ Θεμαηικού Εναλλακηικού Σοσριζμού, ηοσ Πολιηιζμού και ηης Δικηύωζης. Σν ζπγθεθξηκέλν ζρέδην
αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε αλέξγσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ Δηδηθψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ ηεο
πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, αμηνπνηψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηηο λέεο επθαηξίεο αλάπηπμεο πνπ ζα
δεκηνπξγεζνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ζηα πιαίζηα δεκηνπξγίαο κνλάδσλ εκπνξίαο ηνπηθψλ πξντφλησλ
ζηνπο ηνκείο νηλνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο, γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, ηνπηθψλ εδεζκάησλ, ζηνλ ηνκέα
ηεο απηναπαζρφιεζεο κε ηελ δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ αιιά θαη ηεο απαζρφιεζεο ζε ιεηηνπξγνχζεο ήδε
κνλάδεο ησλ θιάδσλ απηψλ.
Σέινο θάιεζε ην ψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
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ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ύζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ, έρνληαο ππφςε ηνπ 1) Σελ κε αξηζκ.
1.5131/νηθ.3.949/ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄613/15-4-2011) ΚΤΑ «χζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο,
Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ – Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο ηεο πξάμεο: Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε
ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα» ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013, 2) Σελ Αλνηρηή πξφζθιεζε κε Κσδηθφ 4
αξηζκ. πξση. 2.1507/νηθ.4.60/23- 01-2012 ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηελ πξάμε «Σνπηθέο δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο γηα
επάισηεο νκάδεο» 3) ηελ ελ ιφγσ εηζήγεζε.
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο 4 ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηελ πξάμε «Σνπηθέο δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο
γηα επάισηεο νκάδεο»
2) Δγθξίλεη ηελ ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ πλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο
χκπξαμεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο ζην αλσηέξσ πξφγξακκα θαη ηελ ππνβνιή
πξφηαζεο ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε
3) Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή αίηεζεο-θαθέινπ γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηεο
χκπξαμεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ,
4) Γεζκεχεηαη γηα απφθαζε έγθξηζεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ Γηαδηθαζηψλ κεηά ηε ζπγθξφηεζε ζε ζψκα ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο.
5) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Ξάλζεο θ. Μηραήι ηπιηαλίδε θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο
ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, Αληηδήκαξρν θ. Μπέλε Γεκήηξην, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ
πλεξγαζίαο, ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρεηηθνχ κε
ηελ ππφζεζε εγγξάθνπ.
…………………………………………………………………………………………………....................
πληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθηεθε φπσο αθνινπζεί.
ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ο Πξφεδξνο
Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο
(Τπνγξαθή)

Σα κέιε
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
Αθξηβέο απφζπαζκα
Ξάλζε 1-3-2012
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο ηνπ Γεκ./ιίνπ
Ακπαηδή Δπζπκία

