
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 12ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα  σήµερα 24- 8- 2016  ηµέρα  Τετάρτη    και  ώρα  7  
µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε για να συνεδριάσει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την υ̟.αριθµ. 27379/17-8-2016 
̟ρόσκληση του  Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία 
ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και 
στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις   του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010  στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
  ……………………………………………………………………………………….. 
Έγκριση υ̟οβολής ̟ρότασης/ αίτησης χρηµατοδότησης του 

∆ήµου Εορδαίας για τη σύσταση «Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου 

Εορδαίας» στο ̟λαίσιο της ̟ρόσκλησης µε Κωδικό 23/2998/19-7-

2016 της Ειδικής Υ̟ηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε̟ιχειρησιακού 

Προγράµµατος της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020 µε 

τίτλο: «∆ράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας/Κέντρα 

Κοινότητας» και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 10 « 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και κατα̟ολέµηση της 

φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)» στην ε̟ενδυτική 

̟ροτεραιότητα 9iv ̟ου συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.), στον ειδικό στόχο : «Βελτίωση 

̟ροσβασιµότητας και συµµετοχή µειονεκτούντων ατόµων στα 

αγαθά της υγείας και ̟ρόνοιας » 

…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ              
                                                       

1.  Σίσσιος Μιχαήλ 1 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
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2 Ιορδανίδης  Φώτιο 2 Κύρκα Μαρία  
3 Καίδης Απόστολος 3 Σιδηρόπουλος Κοσµάς  
4 Κατσίνας Χρήστος 4 Απαζίδου Σοφία. 
5 Κατσίδης Ευστάθιος 5 Καραφουλίδης Ανέστης 
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης   
7 Θεοδοσιάδης Γεώργιος   
8 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος    
9 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
10 Βύρλιος Μάρκος    

    11 Κάλφας Γεώργιος   
12 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 
13 Παπάς Ευθύµιος  
14 Κοκκινίδης Γεώργιος 
15 Χαιτίδης Γεώργιος 
16 Αριστερίδης Ιωάννης 
17 Βρυζίδου Παρασκευή  
18 Μπίγγας Στέφανος 
19 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  
20 
21 

Τσολακίδης Ισαάκ 
Ανδρεάδης Κων/νος  

22 Καραϊσκος Γεώργιος 
23 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
24 Μίχος Κωνσταντίνος 
25 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
26 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
27 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
28 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών    
…………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων, 
Αγίου Χριστοφόρου   Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, 
Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, 
Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟ετρας, 
Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, Ολυµ̟ιάδας, 
Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και ̟αρίσταντο στη 
συνεδρίαση . 
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…………………………………………………………………………… 

 Εδώ α̟οχωρεί η ∆Σ   Βρυζίδου Παρασκευή  
………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί ο ∆Σ Σίσσιος Μιχαήλ 
………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί ο ∆Σ   ∆ηµήτριος Ζαραφίδης. 
………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στην  αρµόδια 
υ̟άλληλο του Γραφείου Προγραµµατισµού  κ. Ιτσκου 
Κατερίνα η ο̟οία εισηγούµενη το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα ̟αρακάτω : 
 

  Η Ειδική Υ̟ηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας εξέδωσε την ̟ρόσκληση µε Κωδικό 23/2998/19-7-2016 

του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας 2014-2020 µε τίτλο: «∆ράσεις Κοινωνικής 

Φροντίδας & Προστασίας/Κέντρα Κοινότητας» και ειδικότερα 

στον Άξονα Προτεραιότητας 10 « Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και κατα̟ολέµηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 

(ΕΚΤ)» στην ε̟ενδυτική ̟ροτεραιότητα 9iv ̟ου 

συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

(Ε.Κ.Τ.), στον ειδικό στόχο : «Βελτίωση ̟ροσβασιµότητας και 

συµµετοχή µειονεκτούντων ατόµων στα αγαθά της υγείας και 

̟ρόνοιας .  

Σύµφωνα µε την ως άνω ̟ρόσκληση δυνητικοί δικαιούχοι 

µ̟ορούν να είναι ∆ήµοι µε ̟ληθυσµό άνω των 5.000 κατοίκων και 

φορείς ̟ου ε̟ο̟τεύονται α̟ό τους ∆ήµου αυτούς (∆ηµοτικά 

ΝΠ∆∆, Κοινωφελής Ε̟ιχειρήσεις κ.λ.̟. . Ο ∆ήµος Εορδαίας 

µ̟ορεί ως δυνητικός δικαιούχος να υ̟οβάλλει ̟ρόταση για 
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την ένταξη και χρηµατοδότηση της ̟ράξης (̟ου ̟ληρούν τα 

κριτήρια της ̟ρόσκλησης και των ̟αραρτηµάτων της) και 

αφορούν στη δηµιουργία και λειτουργία, ∆οµής µε την ονοµασία« 

Κέντρο Κοινότητας» για 3 έτη.  

� Οικονοµικά στοιχεία της ̟ρόσκλησης 

Ο συνολικός διαθέσιµος ̟ροϋ̟ολογισµός (ενδεικτική κατανοµή 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δα̟άνης) ̟ου  διατίθεται 

συνολικά για  τη χρηµατοδότηση των ανωτέρω ̟αρεµβάσεων στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας  είναι 1.244.000,00 €.  

� Ηµεροµηνία υ̟οβολής/ ε̟ιλεξιµότητας 

Σύµφωνα µε την ως άνω ̟ρόσκληση ηµεροµηνία λήξης υ̟οβολής  

της ̟ρότασης ορίζεται η 30-09-2016 ενώ η ηµεροµηνία 

ε̟ιλεξιµότητας ορίζεται η 31-12-2023. Η ολοκλήρωση της 

̟ροτεινόµενης ̟ράξης θα ̟ρέ̟ει να συντελεστεί έως την ως άνω 

ηµεροµηνία. 

� Ωφελούµενοι 

Ωφελούµενοι είναι οι ̟ολίτες ̟ου διαβιούν στην ̟εριοχή 

̟αρέµβασης του Κέντρου Κοινότητας και κατά ̟ροτεραιότητα 

άτοµα και οικογένειες ̟ου διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και 

κοινωνικού α̟οκλεισµού , ̟αιδιά ̟ου βιώνουν καταστάσεις 

α̟οκλεισµού , οι ωφελούµενοι του Προγράµµατος «Ελάχιστα 

Εγγυηµένο Εισόδηµα» , µετανάστες , ΑΜΕΑ , ΡΟΜΑ και 

γενικότερα Ευ̟αθείς Κοινωνικές  Οµάδες ̟ληθυσµού.  

� Νοµικό ̟λαίσιο/ Σκο̟ός/Αρµοδιότητες 

Με βάση την ΚΥΑ ∆23/Οικ.14435-1135/29-3-2016 (ΦΕΚ  854Β/30-

3-2016)  «Καθορισµός ελάχιστων  ̟ροδιαγραφών λειτουργίας των 

Κέντρων  Κοινότητας», στόχος είναι η εφαρµογή ̟ολιτικών 
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κοινωνικής ̟ροστασίας και η ανά̟τυξη ενός το̟ικού σηµείου 

αναφοράς ( one stop shop ) για την υ̟οδοχή, εξυ̟ηρέτηση και 

διασύνδεση των ̟ολιτών µε όλα τα Κοινωνικά Προγράµµατα και 

Υ̟ηρεσίες ̟ου υλο̟οιούνται στην ̟εριοχή εντός των διοικητικών 

ορίων του ∆ήµου  Εορδαίας (̟εριοχή ̟αρέµβασης) αλλά και 

ευρύτερα. 

Το κέντρο Κοινότητας θα λειτουργήσει ως δοµή συµ̟ληρωµατική 

της ∆/νσης Κοινωνικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου  και ε̟ο̟τεύεται 

α̟ό αυτήν . Σκο̟ός του θα είναι η ̟εραιτέρω υ̟οστήριξη του 

∆ήµου στην εφαρµογή ̟ολιτικών κοινωνικής ̟ροστασίας , η 

διεύρυνση των δράσεων κοινωνικής στήριξης στις σύγχρονες 

δυσµενείς κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες όλων των ̟ολιτών και 

κυρίως αυτών ̟ου ανήκουν σε µία ή ̟ερισσότερες ευ̟αθείς 

κοινωνικά οµάδες , η ανά̟τυξη ενός το̟ικού σηµείου αναφοράς 

για την υ̟οδοχή, εξυ̟ηρέτηση και διασύνδεση των ̟ολιτών µε 

όλα τα κοινωνικά ̟ρογράµµατα και Υ̟ηρεσίες  ̟ου υλο̟οιούνται 

στην ̟εριοχή.  

Τα Κ.Κ. έχουν υ̟οχρεωτικά τις κάτωθι αρµοδιότητες: 

• Υ̟οδοχή Ενηµέρωση –Υ̟οστήριξη των Πολιτών 

• Πληροφόρηση και Παρα̟οµ̟ή των ̟ολιτών σε 

̟ρογράµµατα ̟ρόνοιας και κοινωνικής ένταξης 

Ενώ ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του ̟ληθυσµού της 

̟εριοχής υ̟άρχει η δυνατότητα να ̟αρέχει υ̟ηρεσίες  ̟ου 

α̟οσκο̟ούν στην : 

• Παροχή υ̟ηρεσιών ̟ου στοχεύουν στη βελτίωση του 

βιοτικού ε̟ι̟έδου και εξασφαλίζουν την κοινωνική 

ένταξη, ̟χ ενδεικτικά συµβουλευτική στήριξη για την 
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ένταξη στην αγορά εργασίας, υ̟ηρεσίες ε̟αγγελµατικού 

̟ροσανατολισµού, συµβουλευτική ψυχοκοινωνική στήριξη 

σε ̟αιδιά, ενήλικες και οικογένειες, δράσεις 

κοινωνικο̟οίησης κλ̟. 

Βασική ̟ροϋ̟όθεση για την χρηµατοδότηση και υλο̟οίηση του 

έργου  (Πράξης) ̟ου εντάσσεται στο  ̟λαίσιο της ανωτέρω 

̟ρόσκλησης είναι η τεκµηρίωση της σκο̟ιµότητας και 

αναγκαιότητας χρηµατοδότησης του Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ) µε 

ειδική αναφορά στις ̟αρεχόµενες κατηγορίες υ̟ηρεσιών ̟ρος 

τους ωφελούµενους, τον τρό̟ο λειτουργίας του ΚΚ και τη σύνθεση 

των ωφελούµενων/οµάδας στόχου στη  ̟εριοχή ̟αρέµβασης 

(∆ήµος Εορδαίας). Για τον λόγο αυτό µαζί µε την αίτηση 

χρηµατοδότησης και όλα τα ̟ροα̟αιτούµενα της ̟ρόσκλησης θα 

υ̟οβληθεί Έντυ̟ο Υ̟οβολής Πρότασης  στο ο̟οίο τεκµηριώνεται 

η αναγκαιότητα χρηµατοδότησης της ̟ράξης και η σκο̟ιµότητα 

υλο̟οίησης της ̟ράξης . Ειδικότερα στο έντυ̟ο αυτό 

σκιαγραφείται το κοινωνικό ̟ροφίλ της ̟εριοχής ̟αρέµβασης 

,̟αρέχονται στοιχεία και δεδοµένα σχετικά µε τους λόγους ̟ου 

καθιστούν αναγκαία  τη λειτουργία του µετά α̟ό διάγνωση κα 

α̟οτύ̟ωση των κοινωνοικονοµικών χαρακτηριστικών της 

̟εριοχής και ̟ροσδιορίζεται τα χαρακτηριστικά των 

ωφελούµενων. Για το σκο̟ό αυτό αξιο̟οιήθηκαν ̟ηγές και 

διαθέσιµα δεδοµένα  ό̟ως κοινωνικές µελέτες (ΤΟΠΣΑ, ΠΕΣκΕ 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας ,στοιχεία του Υ̟ουργείου 

Εσωτερικών κλ̟) , το ε̟ιχειρησιακό ̟ρόγραµµα του ∆ήµου 

Εορδαίας 2015-2019, στοιχεία του ΟΑΕ∆ , στοιχεία α̟ό την έκθεση 

̟ε̟ραγµένων συµµετοχής του ∆ήµου Εορδαίας στο ΤΕΒΑ, 
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στοιχεία α̟ό τη ∆/νση Κοινωνικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου  

Εορδαίας κλ̟..∆εδοµένης  της ε̟ιτακτικής ανάγκης  έτσι ό̟ως 

αυτή ̟ροκύ̟τει α̟ό το Έντυ̟ο Υ̟οβολής της  Πρότασης  η 

σύσταση του Κέντρου Κοινότητας στο ∆ήµο Εορδαίας κρίνεται 

εξαιρετικά σηµαντική για την ̟εριοχή . Σηµειώνεται  ότι η 

̟ροτεινόµενη Πράξη «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Εορδαίας» 

είναι  συµβατή µε την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης 

(ΕΣΚΕ) ̟ου έχει εκ̟ονηθεί α̟ό το Υ̟ουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ο̟οία 

θέτει τις ̟ροτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας για την 

κατα̟ολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού α̟οκλεισµού 

καθώς και µε την  Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης 

(ΠΕΣΚΕ)  της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

� Περιγραφή της κτιριακής υ̟οδοµής και του εξο̟λισµού / 

Το κέντρο Κοινότητας ̟ροβλέ̟εται να λειτουργήσει σε ιδιόκτητο 

χώρο του ∆ήµου Εορδαίας και συγκεκριµένα σε ακίνητο ̟ου 

κείται στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς (̟ολύκεντρο) Β. 

Κωνσταντίνου 10 ̟λησίον του  ΚΑΠΗ του ∆ήµου Εορδαίας . Ο 

χώρος αυτός είναι συνολικής έκτασης ̟ερί̟ου 40 τ.µ.., µε ύψος 

3,00 µέτρων ,µήκος 6,00 µέτρων και ̟λάτος 6,00µέτρων . Έχει 

κουζίνα, κεντρική θέρµανση  ,wc 1,1X 2.6 ενώ στο ̟αρακείµενο 

γραφείο ό̟ου στεγάζεται  το ΚΑΠΗ του ∆ήµου Εορδαίας 

υφίσταται και τουαλέτα για ΑΜΕΑ. Ο χώρος αυτός είναι ενιαίος 

µε  δυνατότητα να διαµορφωθεί χώρος έτσι ̟ου να εξασφαλίζεται 

χώρος ατοµικών συνεντεύξεων και συµβουλευτικών δράσεων . 

Γενικότερα ο χώρος θα διαµορφωθεί κατάλληλα σύµφωνα µε τις 

α̟αιτήσεις υλο̟οίησης της Πράξης και ̟αροχής των ανωτέρω 
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υ̟ηρεσιών (σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροδιαγραφές της 

ανωτέρω  ̟ρόσκλησης, του Οδηγού Εφαρµογής και Λειτουργίας 

των Κέντρων  Κοινότητας και της οικείας ΚΥΑ) και τους όρους για  

την ̟ροσβασιµότητα των ΑµεΑ σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό 

εθνικό και κοινοτικό ̟λαίσιο (ε̟ισυνα̟τόµενο σκαρίφηµα του 

χώρου ̟ου θα στεγαστεί το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου 

Εορδαίας α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο  

Για την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Εορδαίας 

α̟αιτείται εξο̟λισµός  ̟ου θα ̟εριλαµβάνει (κατ’ ελάχιστον): 

� 8καθίσµατα για τον χώρο αναµονής 

� 4 καρέκλες για τις θέσεις  εργασίας των στελεχών του ΚΚ 

� 4 γραφεία για τις θέσεις  εργασίας των στελεχών του ΚΚ 

� 4 σταθερούς υ̟ολογιστές µε σύνδεση στο διαδίκτυο 

� 3 τηλεφωνικές συσκευές 

� 1 φορητό υ̟ολογιστή  

� Ο̟οιονδή̟οτε άλλον  εξο̟λισµό δυνατότητας  του  

∆ήµου  κρίνεται α̟αραίτητος για την εύρυθµη 

λειτουργία του Κέντρου  Κοινότητας. 

� Λειτουργία Κέντρου 

Το Κ.Κ. θα λειτουργεί καθ όλη τη διάρκεια του έτους , ̟έντε ηµέρες 

της εβδοµάδας (∆ευτέρα έως Παρασκευής ) α̟ό  τις 07.00 έως τις 

15.00. Η α̟ασχόληση του ̟ροσω̟ικού δεν θα υ̟ερβαίνει τις 40 

ώρες την εβδοµάδα. Με βάση την ΚΥΑ ∆23/Οικ.14435- 1135/29-3-

2016  (ΦΕΚ  854Β/30-3-2016) η ευθύνη για τη λειτουργία, τον  

έλεγχο και  την ε̟ο̟τεία του Κέντρου Κοινότητας  ανήκει στην 

∆/νση Κοινωνικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας . Μετά την 

ένταξη της ̟ράξης και τη σύσταση του Κέντρου Κοινότητας θα 

ΑΔΑ: 6467ΩΡ6-ΔΑΗ



συνταχθεί ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του και θα τεθεί 

̟ρος συζήτηση και ψήφιση α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο . 

 

� Προϋ̟ολογισµός της ̟ράξης /στελέχωση µε ̟ροσω̟ικό 

 Για την ̟αροχή των ̟αρα̟άνω υ̟ηρεσιών το Κ.Κ. θα 

στελεχωθεί µε το α̟αραίτητο ̟ροσω̟ικό. Τον αριθµό του 

̟ροσω̟ικού τον καθορίζουν ̟ληθυσµιακά κριτήρια . Ο 

∆ήµος Εορδαίας σύµφωνα µε την α̟ογραφή ̟ληθυσµού 

του 2011 έχει ̟ληθυσµό 45.592 κατοίκους (α̟ογραφή 2011) 

και ως εκ τούτου  δικαιολογεί τρία (3) άτοµα ̟ροσω̟ικό εκ 

του ο̟οίων δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς και ένας (1) 

Ψυχολόγος καθώς και ένα ε̟ι̟λέον άτοµο (1) για τη 

στήριξη των ΡΟΜΑ 

  Το Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Εορδαίας θα στελεχωθεί µε 

τέσσερα (4)  άτοµα.. Οι α̟αιτούµενες ειδικότητες είναι: 

- Πτυχιούχος Κοινωνικών Ε̟ιστηµών (ΠΕ/ΤΕ 

Κοινωνικής Εργασίας, µε άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος  , 

δύο (2) άτοµα 

- Πτυχιούχος Ψυχολόγος, (̟τυχιούχος ΑΕΙ µε άδεια  

άσκησης ε̟αγγέλµατος): ένα (1) άτοµο 

-Πτυχιούχος ειδικευµένος στη δια̟ολιτισµική 

εκ̟αίδευση (ΠΕ/ΤΕ) ένα (1) άτοµο 

 

 Στην ̟εριοχή ̟αρέµβασης του ∆ήµου Εορδαίας διαβεί 

̟ληθυσµός ΡΟΜΑ  και ως εκ τούτου κρίνεται ε̟ιβεβληµένη η  

στελέχωση του κέντρου µε ένα θα στελεχωθεί α̟ό ένα  (1) άτοµο  

∆ύναται ε̟ίσης, µε τον ίδιο τρό̟ο, να α̟ασχολήσει βοηθητικό 
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̟ροσω̟ικό ή να συνάψει συµβάσεις για την εξασφάλιση της 

φύλαξης, της ασφάλειας, της καθαριότητας κλ̟, ανάλογα µε τις 

ανάγκες του Κέντρου. Στην ̟ερί̟τωση ̟ροσλήψεων υ̟αλλήλων 

Ορισµένου Χρόνου, ακολουθούνται οι διαδικασίες ̟ου 

̟ροβλέ̟ει το θεσµικό ̟λαίσιο το ο̟οίο διέ̟ει τις ̟ροσλήψεις 

̟ροσω̟ικού µε σύµβαση Ι∆ΟΧ α̟ό τους ΟΤΑ και τα Νοµικά 

τους ̟ρόσω̟α για συγχρηµατοδοτούµενες α̟ό το ΕΣΠΑ 

δράσεις, µε όρους  ΑΣΕΠ. Η ε̟ιλογή του ̟ροσω̟ικού 

̟ραγµατο̟οιείται µετά  α̟ό σχετική ̟ρόσκληση του 

∆ικαιούχου (∆ήµος Εορδαίας) σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν.2190/94, ό̟ως κάθε φορά ισχύουν, την Α̟όφαση Ένταξης και 

τον Οδηγό Εφαρµογής και Λειτουργίας των Κέντρων 

Κοινότητας. 

 

Ε̟ιλέξιµες δα̟άνες: Το κόστος λειτουργίας ̟εριλαµβάνει το 

κόστος του ̟ροσω̟ικού (άµεσες δα̟άνες ) και ε̟ι̟λέον το 20% 

των δα̟ανών ̟ροσω̟ικού για τα υ̟όλοι̟α έξοδα λειτουργίας 

της δοµής (έµµεσες δα̟άνες) 

Πίνακας ̟ροσω̟ικού (νέο ̟ροσω̟ικό) 

 

Ανάλυση του Προϋ̟ολογισµού της Πράξης 

 

  

Άτο

µα 

Είδο

ς 

Μή

νες 

Μισθό

ς 

Ετήσιο 

κόστος  Κοινωνικός Λειτουργός 

(ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής 

Εργασίας µε άδεια άσκησης  

ε̟αγγέλµατος 

2 Πλήρ

ης 

36 1.300 93.600,00  
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Ψυχολόγος 1 Πλήρ

ης 

 

36 1.200  50.400,00 

Μερικό Σύνολο ∆α̟ανών 

Προσω̟ικού 

    144.000,00  

Προσω̟ικό 

Παραρτήµατος Ροµά ΚΚ 

Άτο

µα 

Είδο

ς 

Μή

νες 

Μισθό

ς 

(µεικτ

Ετήσιο 

κόστος (€) 

ΠΕ Πτυχιούχο (ΠΕ/ΤΕ) 

ειδικευµένος στη 

δια̟ολιτισµική 

εκ̟αίδευσης  

1 Πλήρ

ης 

36 1.400 50.400,00 

Μερικό Σύνολο ∆α̟ανών 

Προσω̟ικού 

Παραρτήµατος Ροµά ΚΚ 

    50.400,00 

ΑΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ      194.400,00 
∆ΑΠΑΝΕΣ βάσει 

̟οσοστού (20%) ε̟ί 

      

38.880,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΥ      233.280,00 

 

� Σχήµα ∆ιοίκησης, Παρακολούθησης του Πράξης 

Για τη διοίκηση και διαχείριση του φυσικού αντικειµένου ο 

∆ήµος Εορδαίας θα υλο̟οιήσει τα κάτωθι βήµατα  

• Α̟όφαση υλο̟οίησης α̟ό το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου Εορδαίας 

• Α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 

α̟οδοχή της α̟όφασης ένταξης της ̟ράξης 

α̟ό τ 
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• Προκήρυξη ̟ρόσληψης νέου ̟ροσω̟ικού 

α̟ό το  Γραφείο Προσω̟ικού 

• Σύµβαση ̟ρόσληψης νέου ̟ροσω̟ικού α̟ό 

το Γραφείο Προσω̟ικού  

• Παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού 

αντικειµένου της ̟ράξης α̟ό το Γραφείο 

Προγραµµατισµού  

• Παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού 

αντικειµένου του α̟ό το Γραφείο 

Προγραµµατισµού 

• Παρακολούθηση και διαχείριση του 

οικονοµικού αντικειµένου της ̟ράξης α̟ό 

τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών του 

∆ήµου  

• Υλο̟οίηση της ̟ράξης µε την α̟αραίτητη 

συνδροµή της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής 

�   Εισηγητικό σκέλος 

Κατό̟ιν των ανωτέρω εισηγούµαστε ̟ρος το ∆ιοικητικό µας 

συµβούλιο : 

o Την υ̟οβολή ̟ρότασης/ αίτησης χρηµατοδότησης 

του ∆ήµου Εορδαίας για τη σύσταση Κέντρου 

Κοινότητας µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου µε τον 

ως άνω ̟ροϋ̟ολογισµό (σχετ. ̟ίνακας στελέχωσης 

̟ροσω̟ικού )  

o Την α̟οδοχή των όρων της ανωτέρω ̟ρόσκλησης 

(Κωδικός ̟ρόσκλησης: 23/2998/19-7-2016 του 

Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας ∆υτικής 
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Μακεδονίας 2014-2020 µε τίτλο: «∆ράσεις Κοινωνικής 

Φροντίδας & Προστασίας/Κέντρα Κοινότητας» και 

ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 10 « Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης και κατα̟ολέµηση της φτώχειας και 

κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)» στην ε̟ενδυτική ̟ροτεραιότητα 9iv 

̟ου συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο (Ε.Κ.Τ.), στον ειδικό στόχο : «Βελτίωση 

̟ροσβασιµότητας και συµµετοχή µειονεκτούντων ατόµων στα 

αγαθά της υγείας και ̟ρόνοιας  του Οδηγού  Εφαρµογής 

και των ̟αρατηµάτων αυτής. 

o Την εµ̟λοκή όλων των αρµοδίων υ̟ηρεσιών του 

∆ήµου για  εκτέλεση  των α̟αιτούµενων εργασιών 

διαµόρφωσης του χώρου  ̟ου θα στεγάσει το Κέντρο 

Κοινότητας   

o Την διενέργεια όλων των α̟αιτούµενων ενεργειών  

για την ̟ροµήθεια ή ̟αραχώρηση του α̟αιτούµενου 

εξο̟λισµού για την ε̟ί̟λωση του Κέντρου Κοινότητας 

(γραφεία, καρέκλες, καθίσµατα), την εξασφάλιση 

τηλεφωνικής σύνδεσης, ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών µε 

σύνδεση, µέσω διαδικτύου, µε το Ενιαίο Πληροφοριακό 

Σύστηµα, ενός φορητού υ̟ολογιστή και ο̟οιονδή̟οτε 

άλλον εξο̟λισµό δυνατότητας του ∆ήµου κρίνεται 

α̟αραίτητος για την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου  

Κοινότητας. 

o Την έγκριση των α̟αιτούµενων ̟ροσλήψεων, µε 

συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισµένου 

χρόνου Ι∆ΟΧ) ή/ και  µε συµβάσεις  έργου, για την  
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ε̟αρκή στελέχωση του Κέντρου  Κοινότητας. 

o Την έγκριση του ωραρίου λειτουργίας, α̟ό 7.00 έως 

και 15.00, µετά α̟ό συνεκτίµηση των αναγκών και τη 

διαθεσιµότητα του ̟ροσω̟ικού  

o Την έγκριση του ̟ρογραµµατισµού των ̟ροσλήψεων 

o Τον ορισµό υ̟ευθύνου της ̟ράξης , την Ιτσκου 

Αικατερίνη ΠΕ ∆/κού, υ̟εύθυνη στο Αυτοτελές Τµήµα 

Προγραµµατισµού ,Οργάνωσης και Πληροφορικής 

o Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Εορδαίας για την  

υ̟ογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υ̟οβολή 

της ανωτέρω ̟ρότασης και την υλο̟οίηση της 

Προτεινόµενης Πράξης. 

   
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση  µεταξύ των µελών του ∆Σ ως τα 
ηχογραφηµένα – α̟οµαγνητοφωνηµένα ̟ρακτικά  της ̟αρούσας 
συνεδρίασης  και ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 

Αριθµ. α̟όφ. 189/2016 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την υ̟οβολή ̟ρότασης/ αίτησης 

χρηµατοδότησης του ∆ήµου Εορδαίας για τη 

σύσταση Κέντρου Κοινότητας µε τίτλο «Κέντρο 

Κοινότητας ∆ήµου µε τον ως άνω ̟ροϋ̟ολογισµό 

(σχετ. ̟ίνακας στελέχωσης ̟ροσω̟ικού )  
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2. Την α̟οδοχή των όρων της ανωτέρω ̟ρόσκλησης 

(Κωδικός ̟ρόσκλησης: 23/2998/19-7-2016 του 

Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας 

∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020 µε τίτλο: «∆ράσεις 

Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας/Κέντρα 

Κοινότητας» και ειδικότερα στον Άξονα 

Προτεραιότητας 10 « Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και κατα̟ολέµηση της φτώχειας και κάθε 

διάκρισης (ΕΚΤ)» στην ε̟ενδυτική ̟ροτεραιότητα 9iv 

̟ου συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.), στον ειδικό στόχο : 

«Βελτίωση ̟ροσβασιµότητας και συµµετοχή 

µειονεκτούντων ατόµων στα αγαθά της υγείας και 

̟ρόνοιας  του Οδηγού  Εφαρµογής και των 

̟αρατηµάτων αυτής. 

 

3. Την εµ̟λοκή όλων των αρµοδίων υ̟ηρεσιών του 

∆ήµου για  εκτέλεση  των α̟αιτούµενων 

εργασιών διαµόρφωσης του χώρου  ̟ου θα 

στεγάσει το Κέντρο Κοινότητας   

 

4. Την διενέργεια όλων των α̟αιτούµενων 

ενεργειών  για την ̟ροµήθεια ή ̟αραχώρηση του 

α̟αιτούµενου εξο̟λισµού για την ε̟ί̟λωση του 

Κέντρου Κοινότητας (γραφεία, καρέκλες, 

καθίσµατα), την εξασφάλιση τηλεφωνικής 

σύνδεσης, ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών µε 
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σύνδεση, µέσω διαδικτύου, µε το Ενιαίο 

Πληροφοριακό Σύστηµα, ενός φορητού 

υ̟ολογιστή και ο̟οιονδή̟οτε άλλον εξο̟λισµό 

δυνατότητας του ∆ήµου κρίνεται α̟αραίτητος 

για την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου  

Κοινότητας. 

 

5. Την έγκριση των α̟αιτούµενων ̟ροσλήψεων, µε 

συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισµένου 

χρόνου Ι∆ΟΧ) ή/ και  µε συµβάσεις  έργου, για 

την  ε̟αρκή στελέχωση του Κέντρου  Κοινότητας. 

 

6. Την έγκριση του ωραρίου λειτουργίας, α̟ό 7.00 

έως και 15.00, µετά α̟ό συνεκτίµηση των 

αναγκών και τη διαθεσιµότητα του ̟ροσω̟ικού  

 

7. Την έγκριση του ̟ρογραµµατισµού των 

̟ροσλήψεων 

 

8. Ορίζει υ̟εύθυνη  της ̟ράξης , την Ιτσκου 

Αικατερίνη ΠΕ ∆/κού, υ̟εύθυνη στο Αυτοτελές 

Τµήµα Προγραµµατισµού ,Οργάνωσης και 

Πληροφορικής 

 

9.Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο  Εορδαίας για την  

υ̟ογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υ̟οβολή 
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της ανωτέρω ̟ρότασης και την υλο̟οίηση της 

Προτεινόµενης Πράξης. 

           
          Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.189  /2016 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

 
                            Ο ∆ήµαρχος                               Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1. Σίσσιος Μιχαήλ 

 2. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 3. Καίδης Απόστολος 

 4.  Κατσίνας Χρήστος 

 5. Κατσίδης Ευστάθιος 

 6. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 8. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  

 9. Παπάς Ευθύµιος 

 10. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 11. Βύρλιος Μάρκος  

 12.Κάλφας Γεώργιος  

                                          13. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                        14. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 15.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 16.  Αριστερίδης Ιωάννης 

     17. Βρυζίδου Παρασκευή  

 18. Μπίγγας Στέφανος 

 19. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 20.  Τσολακίδης Ισαάκ 
21   Ανδρεάδης Κων/νος 

 22. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

             Πτολεµαΐδα 23. Καραϊσκος Γεώργιος 

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           24. Μίχος Κωνσταντίνος 

             Συµβουλίου  25. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 

 26. Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

    Θεοδοσιάδης  Γεώργιος   27.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 

    28. Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
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