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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2017

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 3027/2703-2017 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
1.Φουσέκα Μαρία – Πρόεδρος
2.Τσώκος Ιωάννης
3.Μεταξάς Νικόλαος
4.Λάμπρου Ιωάννης
5.Γούναρης Βασίλειος
6.Βίλας Προκόπιος
7.Γιακουβάκης Μιλτιάδης
8.Φουρμούζης Γεώργιος
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

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μητακίδης Νικόλαος
2.Σταματούκος Σπυρίδων
3.Καραβάς Αργύριος
4.Αβδούλα Ανθίππη
5.Παπανικολάου Ιωάννης
6.Κρόκος Σπυρίδων
7.Μητρολιός Ιωάννης
8.Καραμπέτσου Ασημίνα

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.

2ο Θέμα - Αριθμός απόφασης 43/2017: Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού
για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ερέτριας. Εισηγητής: Η
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Μαρία Φουσέκα.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενη το 2ο θέμα ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του σώματος το από 29.3.2017 εισηγητικό σημείωμα
της Δ/νσης Διοικητικών, οικονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου
(δ/ντης Σταύρος Κοτρογιάννης), όπως παρακάτω:
«Με την αριθμ.: 1610/21-02/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε η
Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002620 στο Επιχειρησιακό
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Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 9953/30-9-2016
(ΕΥΔΕΠ3531/7-10-2016) Αίτημα του Δικαιούχου «Δήμος Ερέτριας» για την ένταξη της πράξης με
τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» MIS 5002620, συνολικής Δημόσιας δαπάνης
112.320,00 € και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 112.320,00 στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 20142020.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3.1 άρθρο 4 ΚYA Δ23/οικ. 14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ
854/30.03.2016 τεύχος Β΄) και την με αριθ. πρωτ. 2114/26-6-2016 Πρόσκληση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας(Κωδικός Πρόσκλησης: 19 και Α/Α ΟΠΣ
1599) , το «Κέντρο Κοινότητας» στελεχώνεται από υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου.
Το «Κέντρο Κοινότητας» στελεχώνεται ανάλογα με τον πληθυσμό του οικείου Δήμου, και τουλάχιστον
από δύο, υποχρεωτικά, υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι Κοινωνικός
Λειτουργός, (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος), πλήρους
απασχόλησης που θα εκτελεί και χρέη συντονιστή και βασικού υπευθύνου υλοποίησης των
προγραμμάτων, των δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ θα μεριμνά για την εύρυθμη
λειτουργία του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας. (παρ.3.2 άρθρο 4 ΚYA
Δ23/οικ. 14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ 854/30.03.2016 τεύχος Β') και ο άλλος θα είναι
Κοινωνικός Λειτουργός, (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος)
ή Ψυχολόγος
Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη στην αίτηση χρηματοδότησης περιγραφή της στελέχωσης της δομής
και της διαδικασίας πρόσληψης το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ερέτριας θα στελεχωθεί από δύο
υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας θα είναι Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ/ΤΕ), πλήρους απασχόλησης,
που θα είναι και ο βασικός υπεύθυνος και συντονιστής των προγραμμάτων, των δράσεων και των
παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας και ο άλλος θα είναι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Κοινωνικός Λειτουργός, (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος)
ή Ψυχολόγος,
ει δυνατόν με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας.
Το απαιτούμενο προσωπικό θα προσληφθεί με την διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/94 οπού παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι ενός έτους, κατ’ εξαίρεση,
για την κάλυψη των αναγκών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από
διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας κ.λ.π. με
δυνατότητας ανανέωσης ή παράτασης της διάρκειας της σύμβασης. (παρ.3.9 άρθρο 4 ΚYA Δ23/οικ.
14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ 854/30.03.2016 τεύχος Β').
Για τις εν λόγω προσλήψεις δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Η εξαίρεση αυτή
καλύπτει και τις παρατάσεις και ανανεώσεις των συμβάσεων (άρθρο 14 παρ. 5 του Ν.4403/2016
(ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016).
Τα κριτήρια πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού και η βαθμολόγησή τους περιγράφονται στην
πρόσκληση και στον οδηγό εφαρμογής και λειτουργίας των κέντρων κοινότητας (Ιούνιος 2016)
καθώς και στο άρθρο 74 παρ.1 του Ν. 4430/16.
Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται μετά από σχετική πρόσκληση - ανακοίνωση του
Δικαιούχου, η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

Συνοπτική περιγραφή της δράσης και των υπηρεσιών που παρέχονται από το Κέντρο
Κοινότητας.

Το χρονικό διάστημα απασχόλησης .

Τις απαιτούμενες δεξιότητες/τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα.

Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση κάθε κριτηρίου .

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής.

Τον τόπο και τον καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
Κατά συνέπεια πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα
προσδιορίζονται ο αριθμός, η ειδικότητα και η διάρκεια των συμβάσεων προκειμένου να εκδοθεί η
ανακοίνωση για λήψη αιτήσεων.
Προτείνεται:
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α/α
1

Ειδικότητα
ΠΕ
Κοινωνικών
Λειτουργών

Αριθμός
1

1

ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών

1

Τυπικά προσόντα
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή
Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής
Εργασίας.
γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)
επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου.
δ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας.
γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)
επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου.
δ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η συναφθείσα σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με
δυνατότητα παράταση ή ανανέωσής της σε περίπτωση συνέχισης του έργου.
Οι πράξεις πρόσληψης και λύσης της σύμβασης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο του προσωπικού
που υπηρετεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (παρ 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/47/26328/22.01.2013).
Η χρηματοδότηση της δαπάνης για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί εξ’
ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020», όπως αποτυπώνεται
στην με αριθμ.: 1610/21-02-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (παρ. 11
Επιλέξιμες δαπάνες – δαπάνες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας…: - άμεσες δαπάνες
προσωπικού (δηλαδή συμβάσεις ορισμένου χρόνου…).
Το Δημοτικό Συμβούλιο με τη με αριθ. 193/2016 (ΑΔΑ: ΩΝΒΓΩΡ9-ΝΤ1), έχει ήδη αποδεχθεί τη
χρηματοδότηση, έχει εγκρίνει την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης με ιδία μέσα και έχει προβεί στην
αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 με την εγγραφή στο σκέλος των εξόδων
πίστωσης με Κ.Α . 60.6041.001 «Αποδοχές προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου», με
το ποσό των 32.832,00 και πίστωσης με Κ.Α. 60.6074.001 «Λοιπές Δαπάνες για την υλοποίηση της
Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» με το ποσό των 8.208,00 €.

Ακολούθως η Πρόεδρος εισηγούμενη την λήψη απόφασης ως το εισηγητικό
σημείωμα της υπηρεσίας κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία τοποθετήθηκε ο κ. Βελέντζας
και είπε ότι προτείνει οι θέσεις να παραμείνουν όπως στην προκήρυξη.
………………………………………………………………………………………….
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και μετά από
ανταλλαγή απόψεων των μελών του,
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Αποφασίζει

Ομόφωνα

(Σύμφωνα με την πρόταση του κ.Βελέντζα)

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας
Δήμου Ερέτριας (2 άτομα όπως και η προκήρυξη), ήτοι:
α/α
1

Ειδικότητα
ΠΕ/ΤΕ
Κοινωνικών
Λειτουργών

Αριθμός
1

2

ΠΕ/ΤΕ
Κοινωνικών
Λειτουργών ή
Ψυχολόγων

1

Τυπικά προσόντα

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής
Εργασίας ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής
Εργασίας ή Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος
Κοινωνικής Εργασίας.
γ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)
επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
ή
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής
Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας.
γ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)
επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής
Εργασίας ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής
Εργασίας ή Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος
Κοινωνικής Εργασίας.
γ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)
επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
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δ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
ή
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής
Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας.
γ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)
επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
ή
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην
Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
του Ψυχολόγου.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α)
επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Η συναφθείσα σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της
σύμβασης με δυνατότητα παράταση ή ανανέωσής της σε περίπτωση συνέχισης του
έργου.
Οι πράξεις πρόσληψης και λύσης της σύμβασης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο του
προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον παρέχεται
δυνατότητα ανανέωσης, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (παρ 9 του
άρθρου 1 του ν. 4038/2012, ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/47/26328/22.01.2013).
Η χρηματοδότηση της δαπάνης για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα
καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 20142020», όπως αποτυπώνεται στην με αριθμ.: 1610/21-02-2017 απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (παρ. 11 Επιλέξιμες δαπάνες – δαπάνες λειτουργίας
του Κέντρου Κοινότητας…: - άμεσες δαπάνες προσωπικού (δηλαδή συμβάσεις
ορισμένου χρόνου…).
Το Δημοτικό Συμβούλιο με τη με αριθ. 193/2016 (ΑΔΑ: ΩΝΒΓΩΡ9-ΝΤ1), έχει ήδη
αποδεχθεί τη χρηματοδότηση, έχει εγκρίνει την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης με ιδία
μέσα και έχει προβεί στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 με την
εγγραφή στο σκέλος των εξόδων πίστωσης με Κ.Α.60.6041.001 «Αποδοχές προσωπικού
Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου», με το ποσό των 32.832,00 και πίστωσης με Κ.Α.
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60.6074.001 «Λοιπές Δαπάνες για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» με το ποσό των 8.208,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 43/2017.
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

