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                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
      Πρακτικού από τη Κεκλεισμένων των Θυρών Τακτική Συνεδρίαση   Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Αλοννήσου, με Αριθμό 15/2020  από    30/10/2020 
   Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο  σήμερα την 30η  Οκτωβρίου  2020, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:00 
συνεδρίασε  κεκλεισμένων  των θυρών  δια ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν  της αριθ. 6118/ 
26/10/2020 έγγραφης πρόσκλησης της  Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αγάλλου  Μαρίας, η οποία 
επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι 
παρόντα -13- μέλη, ήτοι 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Αγάλλου Μαρία (Πρόεδρος), Αθανασίου Νικόλαος (Μέλος), Αναγνώστου Αλεξάνδρα (Μέλος), Αναγνώστου 
Παναγιώτης (Μέλος), Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος), Καλογιάννη Αικατερίνη (Μέλος), Καλογιάννης Μιχαήλ 
(Μέλος), Κοντοστάθη Σπυριδούλα (Αντιπρόεδρος), Μαλαματενιας Θεόδωρος (Μέλος), Σκιάνης Δημητριος 
(Μέλος), Στέλλας Αλέξανδρος (Μέλος), Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης (Μέλος), Φλωρούς Χρήστος (Μέλος) 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
Καλογιάννης Θεόδωρος (Γραμματέας), Μπέλλος Γεώργιος (Μέλος), Τσουκανάς Μ. Παναγιώτης (Μέλος) 
προσηλθε στο 5ο θέμα της ΗΔ, Χλίβας Κωνσταντίνος (Μέλος) 
Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν. 
ΘΕΜΑ 1   
 Εισήγηση για έγκριση παράτασης λειτουργίας και αύξησης του  πρου/σμού του υποέργου 1 Κέντρο Κοινότητας 
του Δήμου Αλοννήσου  της πράξης με τίτλο Κέντρο Κονότητας  δήμου Αλοννήσου με κωδικό ΟΠΣ (ΜSI) 5003133 
 ΑΠΟΦΑΣΗ  
   Στην συνεδρίαση παρεβρέθηκε ο Δήμαρχος κ.  Πέτρος  Βαφίνης  και η υπάλληλος κ. Δημητρακοπούλου Ιόλη  
για την τήρηση των πρακτικών. 
Η  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη  το  1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης   
ανέγνωσε  την αριθμ.    5981/19-10-2020  εισήγηση  του τμήματος  ανάπτυξης του δήμου  « ι Έχοντας  υπόψη: 

1. Την με αρ. πρωτ. 2741/11-7-2016 πρόσκληση με κωδικό 19 (ΑΔΑ: 7ΕΣ37ΛΡ-Ξ9Α) και την αρ. πρωτ. 
4534/27-10-2016 1η Τροποποίηση της πρόσκλησης με κωδικό 19 ( ΑΔΑ: 7ΒΓΣ7ΛΡ-ΞΞ4) της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του 
Άξονα Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού – ενεργός 
κοινωνική ενσωμάτωση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Κέντρα 
Κοινότητας». 

2. Την υπ’ αριθμ. 182/2016 σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου (ΑΔΑ:6ΡΑΠΩΨ6-
ΨΩΜ) με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή της σχετικής πρότασης. 

3. Το με αρ. πρωτ. 4950/14-11-2016 αίτημα (αίτηση χρηματοδότησης) του Δήμου Αλοννήσου για την 
ένταξη της πράξης με τίτλο « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλοννήσου» με κωδικό MIS 5003133, 
συνολικής δημόσιας δαπάνης 112.320,00€ και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 112.320,00€ στο ΕΠ 
«Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» 

4. Την με αρ. πρωτ. 1343/31-03-2017 ( ΑΔΑ: 6ΑΚ97ΛΡ-ΗΦΡ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
εντάχθηκε η Πράξη « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλοννήσου» με κωδικό ΟΠΣ 5003133, Στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020». 

5. Το με αριθμ. 467/06-02-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Θεσσαλίας 
με τίτλο «Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020». 

Και αναλυτικότερα: 
Την ανάγκη σύμφωνα με το ως άνω σχετικό (5) υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης  και 
ειδικότερα του Υποέργου 1 ως προς α. την παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του Υποέργου 1 με 
καταληκτική ημερομηνία την 30/06/2022 και β. τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού υλοποίησης της 
Πράξης και των μερικών προϋπολογισμού του Υποέργου 1, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
προσωπικού για τους μήνες λειτουργίας της Δομής , για το διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της , ήτοι 
01/12/2017 όπως αποτυπώνεται στις Βεβαιώσεις έναρξης Λειτουργίας ( Υποέργο 1 ) μέχρι και την 30/06/2022, 
συν κατ΄αποκοπή 20% επί των δαπανών αυτών (Υποέργο 1 ), με προσαρμογή στο πραγματικό κόστος 
μισθοδοσίας. 



  
Το συνολικό ποσό της αύξησης του προϋπολογισμού μετά και από την τροποποίησή του για την περίοδο 
01/12/2017 έως 30/06/2022,   στο ποσό των 202.308,00 Ευρώ κατανέμεται αναλυτικότερα στον κάτωθι 
πίνακα:  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                   2017-2022 

  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1  

  ΠΟΣΟ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ από 1-12-2017 ΕΩΣ     ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 
2019                            (1) 

74.500,00€ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΌ      1/1/2020                      ΕΩΣ 
30/06/2022  (2) 

94.090,00€ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ) (3) 4.248,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 168.590,00€ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 20% 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 33.718,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1   202.308,00€ 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 168.590,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 33.718,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 202.308,00€ 

Οι ως άνω τροποποιήσεις στην ενταγμένη Πράξη οι οποίες θα αποτυπωθούν και με την υποβολή 
Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης στο σύστημα ΟΠΣ, σε καμία περίπτωση δεν αναιρούν ή μεταβάλλουν 
τις υποχρεώσεις του δικαιούχου που ρητά αναφέρονται στην Απόφαση Δέσμευσης και τον δεσμεύουν καθ΄ όλη 
τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης , ανεξάρτητα από το πλήθος και το είδος των αλλαγών των στοιχείων της 
Πράξης που θα πραγματοποιηθούν. 
Παραμένουν οι προϋποθέσεις των εν ισχύ Αποφάσεων Ένταξης ως προς το προσωπικό που απασχολείται 
(αριθμός / ειδικότητες / σχέση εργασίας) και το ποσοστό έμμεσων  (κατ’ αποκοπή) δαπανών 20%, με 
προσαρμογή του μισθολογικού κόστους στο πραγματικά σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα δεδομένα. 
Ειδικότερα για τον Π/Υ και ανά Υποέργο , προσδιορίζεται με βάση τις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
προσωπικού για τους μήνες λειτουργίας της δομής α) για το διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της ( όπως 
αποτυπώνεται στην Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας) και μέχρι την ισχύουσα λήξη (36) μήνες και β) για το 
διάστημα πέραν των 36 μηνών και έως την 30η -06-2022, συν κατ’ αποκοπή  ποσό 20% για έμμεσες δαπάνες 
επί των άμεσων δαπανών. Ο Π/Υ των άμεσων δαπανών θα προσαρμοστεί στο πραγματικό κόστος 
μισθοδοσίας του προσωπικού. 
Η Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που 
πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Αλοννήσου. Η λειτουργία της δομής «Κέντρο Κοινότητας»  δραστηριοποιείται 
στα πεδία: Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών, Συνεργασία με υπηρεσίες και δομές, Παροχή 
υπηρεσιών που  αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και  εξασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των 
ωφελούμενων, Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για αγορά εργασίας, ψυχοκοινωνικής 
στήριξης, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, πολιτισμικών δραστηριοτήτων, Εκδηλώσεις με επιμορφωτικό και 
κοινωνικό περιεχόμενο, Δράσεις για κοινωνικοποίηση και κοινωνική ένταξη, Στήριξη διανομής τροφίμων και 
βασικών αγαθών. 
Το Κέντρο Κοινότητας είναι ο αισθητήρας του Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που 
χρειάζεται ο πολίτης και αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Από εκεί ο 
πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται , όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα 
που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και σε επίπεδο 
Περιφέρειας ή επικράτειας. 
Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλοννήσου απευθύνονται πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, προβλήματα 



διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος  ) και χρειάζονται την συνδρομή της Πολιτείας. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 
Εισηγούμαστε: 
Την Έγκριση Παράτασης Λειτουργίας του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου  Αλοννήσου» με κωδικό 
ΟΠΣ (MIS) 5003133 μέχρι και την 30/06/2022 και την αύξηση του Προϋπολογισμού του Υποέργου (1) «Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Αλοννήσου» της Πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλοννήσου» με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS)5003133»στις 202.308,00 € 
   Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
   Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του 
άρθρου 240 του ν. 3463/2006  και 3852/2010 
                                                            Αποφασίζει   ΟΜΟΦΩΝΑ  
Την Έγκριση Παράτασης Λειτουργίας του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου  Αλοννήσου» με κωδικό 
ΟΠΣ (MIS) 5003133 μέχρι και την 30/06/2022 και την αύξηση του Προϋπολογισμού του Υποέργου (1) «Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Αλοννήσου» της Πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλοννήσου» με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS)5003133»στις 202.308,00 € 
Το συνολικό ποσό της αύξησης του προϋπολογισμού μετά και από την τροποποίησή του για την περίοδο 
01/12/2017 έως 30/06/2022,   στο ποσό των 202.308,00 Ευρώ κατανέμεται αναλυτικότερα στον κάτωθι 
πίνακα:  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                   2017-2022 
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74.500,00€ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΌ      1/1/2020                      ΕΩΣ 
30/06/2022  (2) 

94.090,00€ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ) (3) 4.248,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 168.590,00€ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 20% 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 33.718,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1   202.308,00€ 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 168.590,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 33.718,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 202.308,00€ 

   Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό    99/2020 
   Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. 
  Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.  
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
Αγάλλου Μαρία                                                                 Αθανασίου Νικόλαος 
                                                                                              Αναγνώστου Αλεξάνδρα 
                                                                                              Αναγνώστου Παναγιώτης  
                                                                                              Θεοδώρου Χαρίκλεια 
                                                                                              Καλογιάννη Αικατερίνη  
                                                                                              Καλογιάννης Μιχαήλ 
                                                                                              Κοντοστάθη Σπυριδούλα  
                                                                                              Μαλαματενιας Θεόδωρος  
                                                                                              Σκιάνης Δημητριος  
                                                                                              Στέλλας Αλέξανδρος  
                                                                                              Τσουκανάς  Κ. Παναγιώτης 
                                                                                              Φλωρούς Χρήστος  


