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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 277/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  32ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 8-10-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια ζωσης και µε 
τηλεδιασκεψη, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 21511/4-10-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 
του ν 4623/2019 και ισχύει, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση Ι∆ΟΧ , στο Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Εορδαίας 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. Κυριάκος Αντωνιάδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Στέφανος Μπίγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την από 
23-9-2021 εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικ. Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόµου στο Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου µας µε σύµβαση 
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου σε αντικατάσταση παραιτηθείσας µετά από οικειοθελή του αποχώρηση 
της».  
Μετά την οικειοθελή αποχώρηση  υπαλλήλου του ∆ήµου µας ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο 
Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου µας ο οποίος µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. απόφαση 6048/02-12-2016  του 
Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «∆υτική Μακεδονία 2014-2020» µε 
κωδικό ΟΠΣ 5001971 και την επόµενη υπ΄αριθµ. πρωτ. . 434/04-02-2020 απόφασή  του τροποποιήθηκε το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  και παρατάθηκε η ισχύς του έως την 29/08/2023.  

Η υπηρεσία µας προέβει σε επικοινωνία µε τις αιτούντες της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/ 2017 που 
ακολουθούσαν  στον πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού στο Κέντρο Κοινότητας. Οι τέσσερις 
(4) αιτούντες στην προκήρυξη έτους 2017 οι οποίες έπονταν σε σειρά κατάταξης έστειλαν στην υπηρεσία µας 
υπεύθυνες δηλώσεις παραίτησης από την εν λόγω θέση.  

Μετά από τα παραπάνω εισηγούµαστε την πρόσληψη µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου χρόνου ενός(1) υπαλλήλου ειδικότητας ΤΕ/ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών προχωρώντας ο ∆ήµος 
µας σε έκδοση νέας ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 από τον ΑΣΕΠ.  
Από τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 20698/23-09-2021 βεβαίωση βεβαιώθηκε η 
ύπαρξη πιστώσεων για την εν λόγω πρόσληψη» . 
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.  Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών εξέδωσε την υπ΄αριθµ. 20698/23-09-2021 βεβαίωση στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
«Από το Οικονοµικό Τµήµα του ∆ήµου Εορδαίας βεβαιώνεται ότι, υπάρχει πίστωση στον Π/Υ του οικ. έτους 
2021 και στους αντίστοιχους κωδικούς για τακτική µισθοδοσία ενός ΤΕ/ΠΕ εκτάκτου υπαλλήλου στον κωδικό 
60.6041.0000 το κόστος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ το µήνα , καθώς και για εργοδοτικές εισφορές στον 
κωδικό 60.6054.0024 το κόστος ανέρχεται στα 350€ το µήνα και για τα επόµενα έτη θα εγγραφούν τα 
αντίστοιχα ποσά στους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισµών του ∆ήµου Εορδαίας και συγκεκριµένα: 
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ (ΑΤΟΜΑ) ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΚΕΝΤΡΑ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕ/ΤΕ 1 4 ΜΗΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ   1  

ΚΑΕ ΠΟΣΟ    

60.6041.0000 6.000 ευρώ    

60.6054.0024 1.400 ευρώ    
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 
Αριθµ. Απόφ. 277/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 
του ν 3852/2010 

2. την από 23-9-2021 εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικ. Υπηρεσιών 
3. την υπ΄αριθµ. πρωτ. 20698/23-09-2021 βεβαίωση από το Οικονοµικό Τµήµα 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόµου στο Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου µας µε σύµβαση 
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, ειδικότητας ΤΕ/ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, προχωρώντας ο ∆ήµος 
µας σε έκδοση νέας ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 από τον ΑΣΕΠ. 
2. H δαπάνη της µισθοδοσίας θα καλυφθεί από τους αντίστοιχους ΚΑ του Π/Υ οικ. έτους 2021 και πιο 
συγκεκριµένα: 
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ (ΑΤΟΜΑ) ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΚΕΝΤΡΑ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕ/ΤΕ 1 4 ΜΗΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ   1  

ΚΑΕ ΠΟΣΟ    

60.6041.0000 6.000 ευρώ    

60.6054.0024 1.400 ευρώ    
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 277/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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