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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 1/2017 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων 
 
Αριθµός Απόφασης : 10/2017 

Περίληψη 
Περί της αποδοχής  της ένταξης µε τίτλο ΄΄Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων ΄΄ µε κωδ.ΟΠΣ 

5001627 στο Ε.Π.΄΄Στερεάς Ελλάδας 2014-2020́́ - Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού Ι∆ΟΧ για υλοποίηση της 
Πράξης µε ίδια µέσα. 

 
 Στον ΑΛΙΑΡΤΟ και ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σήµερα την 
3η του µηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 18:30, συνήλθε σε 
∆ηµόσια Τακτική Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων, µετά από την αριθµ. 
806/27/1/2017 12:15 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύτηκε στον 
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα - Ν.3463/2006 .. 
 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου σε σύνολο (27) µελών ευρέθησαν παρόντες (20) ήτοι: 
 

Παρόντες 
1. ΖΙΩΓΑΣ Βασίλειος 
2. ΓΕΡΟΠΕΤΡΟΣ Φίλιππος 
3. ΠΙΚΑΣΗ Ασηµίνα 
4. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος 
5. ΜΑΛΕΣΗΣ Κων/νος 
6. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος 
7. ΓΛΥΚΟΣ Ιωάννης 
8. ΜΑΝΙΚΑΣ Χρυσόστοµος 
9. ΠΕΛΩΝΗΣ Κων/νος 
10. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
11. ΛΑΜΠΡΟΥ Παναγιώτης 
12. ΞΥ∆ΩΝΑΣ ∆ηµήτριος 
13. ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ευάγγελος 
14. ΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης 
15. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ηµήτριος 
16. ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα 
17. ΤΣΙΩΛΗ Σταυρούλα 
18. ΜΠΑΛΟΚΑΣ Ηρακλής 
19. ΣΑΓΑΝΑΣ Φίλιππος 
20. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ Σωτήριος 
 

Απόντες 
1. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Χαρίτων 
2. ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ Κων/νος 
3. ΚΟΛΕΣΣΙΑΣ Κων/νος 
4. ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ Λουκάς 
5. ΣΤΑΘΗ Σταυρούλα 
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειος 
7. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και 
κλήθηκαν νόµιµα. 

 
 
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν οι πρόεδροι ∆ηµοτικής  Κοινότητας Αλιάρτου Κος  ∆αραµάρας 

Γεώργιος , Τοπικής Κοινότητας Mαυροµµατίου Κα ∆ρίτσα Ανθούλα    ,Τοπικής Κοινότητας  
Ευαγγελίστριας Κος  Πισίνας ∆ηµήτριος , Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου Κος Στάθης Απόστολος 

 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  η υπάλληλος του ∆ήµου Κα ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ Σωτηρία 

 Παρόντος και του προσκληθέντος ∆ηµάρχου κ.Ντασιώτη Γεωργίου , ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης στην 
συνέχεια έδωσε τον λόγο στην Κα Λέτη Μαρίνα η οποία είπε τα εξής:  

Κυρίες και Κύριοι Σύµβουλοι ,θέτω υπόψη σας  την Αποδοχή της ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Κέντρο 
Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων» µε κωδ. ΟΠΣ 5001627 στο Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» -
Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού Ι∆ΟΧ για υλοποίηση της Πράξης µε ίδια µέσα 
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Έχοντας υπόψη:  

1) Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010). 

2) Τον Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

21/Α/2016). 

3) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ »  

4) Τις διατάξεις της αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 1986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής 

απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 -2020 -Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» 

5) Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822/Β/2015) Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης με θέμα Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για προγράμματα ΕΣΠΑ 2014–2020 - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ από Αρχές Διαχείρισης και ΕΦΔ 

6) την ΚΥΑ υπ.’ αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 με θέμα: «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών 

λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/Β/30-03-2016). 

7) Τον οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

8) Την αρ. πρωτ. 2114/27-6-2016 (έκδοση 1/0) (ΑΔΑ: 7ΧΒ27ΛΗ-ΑΣΦ) πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 

στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, στο ΑΠ. 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 

καταπολέμησης της φτώχειας- ΕΚΤ», ο οποίος χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας», 

που εξέδωσε η ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ. 

9) Την υπ’ αριθμ. 130/6622/06-09-2016 Απόφαση Δημάρχου που αφορά την υποβολή πρότασης για τη 

λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων  

10) Την με αρ. 153/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων (ΑΔΑ: 

ΩΤΩΜΩΨ4-7Ε6), «Περί έγκρισης υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση - επιχορήγηση στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»- ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 

«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας- ΕΚΤ», Ειδικός στόχος: Αναβάθμιση 

και διεύρυνση δομών, δικτύων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης με έμφαση στη φροντίδα 

και την υγεία με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ». 

11) Το με αριθμ. 6890/15-9-2016 (ΕΥΔΕΠ 3001/15-9-2016) αίτημα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για την 

ένταξη της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων», MIS 5001627, συνολικής 

δημόσιας δαπάνης 164.160,00 € και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 164.160,00 € στο Ε.Π.  «Στερεάς Ελλάδας» 

2014-2020. 

12) Το υπ΄ αριθμ. 4670/8-12-2016 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ, περί υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων 

13) Το υπ΄ αριθμ. 9914/9-12-2016 έγγραφο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων με το οποίο υποβλήθηκαν τα 

συμπληρωματικά στοιχεία για την πράξη  
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14) Την με αρ. πρωτ. 209/19.01.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί Ένταξης της 

Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων” με κωδικό ΟΠΣ 5001627 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΩΘΖ7ΛΗ-ΔΜΔ).  

15) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων», βάσει της 

προαναφερόμενης απόφασης ένταξης. 

16) Το φυσικό αντικείμενο της πράξης με το χρονοπρογραμματισμό του: 

Φυσικό αντικείµενο της πράξης: 
Αντικείµενο της πράξης είναι η λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο ∆ήµο Αλιάρτου - Θεσπιέων. Το «Κέντρο 

Κοινότητας» είναι µία νέα δράση µε καινοτόµα χαρακτηριστικά που θα λειτουργεί για τρία (3) έτη, όπως αυτό  

θεσµοθετήθηκε µε τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. ∆23/ΟΙΚ. 

14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). 

Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, 

εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην 

περιοχή του ∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων. Το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων εποπτεύεται από το 

Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας –Παιδείας - Πολιτισµού & Αθλητισµού το οποίο εντάσσεται και 

εξυπηρετείται από την ∆/νση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του δήµου και θα παρέχει τις ακόλουθες 

υπηρεσίες: Α) Υποδοχή -Ενηµέρωση - Υποστήριξη των πολιτών Β) Συνεργασία µε Υπηρεσίες και ∆οµές Γ) 

Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική 

ένταξη των ωφελουµένων. Το Κέντρο µέσω παραποµπών διασυνδέει τα ωφελούµενα άτοµα- πολίτες του δήµου 

Αλιάρτου - Θεσπιέων µε επιµέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δηµόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές 

οργανώσεις, οργανισµούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους και τη βελτίωση του 

βιοτικού τους επιπέδου.   

Επισηµαίνεται, πως το Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων θα παρέχει και υπηρεσίες διανοµής 

βασικών αγαθών µέσω του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Επιπρόσθετα, το «Κέντρο Κοινότητας» θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος της δηµιουργίας και λειτουργίας του 

Εθνικού Μηχανισµού συντονισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και 

κοινωνικής συνοχής. 

Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί ∆ευτέρα µε Παρασκευή και ώρες 09:00 – 17:00, και θα εξυπηρετεί 

όλους τους κατοίκους του ∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων. Συγκεκριµένα ωφελούµοι/ες τη πράξης, σύµφωνα µε το 

άρθρο 3 της ΚΥΑ υπ.' αριθµ. ∆23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016, είναι: «Οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή 

παρέµβασης των «Κέντρων Κοινότητας», και κατά προτεραιότητα άτοµα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισµού, οι ωφελούµενοι του 

Προγράµµατος «Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα», καθώς και µετανάστες, ΑµεΑ, Ροµά και γενικότερα ευπαθείς οµάδες 

πληθυσµού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη». 

Η ηµεροµηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 30/03/2017. 

Η ηµεροµηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 29/03/2020. 

Η ηµεροµηνία ανάληψης της πρώτης νοµικής δέσµευσης του κύριου υποέργου ορίζεται η 30/03/2017. 

 

Με την ένταξή της πράξης στο πρόγραµµα και προκειµένου να εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της, λόγω 

των αυξηµένων αναγκών των ωφελούµενων αλλά και του ολοκληρωµένου χαρακτήρα της παρέµβασης που επιδιώκεται 

για την αντιµετώπιση των φαινοµένων της φτώχειας και του αποκλεισµού σε τοπικό επίπεδο, πρόκειται να προσληφθεί 

το κάτωθι αναγκαίο προσωπικό για την κάλυψη των βασικών αναγκών των άµεσα ωφελούµενων, οι οποίοι 
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ανέρχονται σε 550 άτοµα περίπου. Συγκεκριµένα θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 

Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ), συνολικά τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση της ενταγµένης 

πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων», στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράµµατος του ∆ήµου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων που εδρεύει στην Αλίαρτο Βοιωτίας, και συγκεκριµένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, 

ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, µε τα αντίστοιχα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)  

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - 
ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης 

Αριθµός 

ατόµων 

∆ήµος Αλιάρτου - Θεσπιέων 
 (Για τη στελέχωση της ∆οµής «Κέντρο 

Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου - 
Θεσπιέων) 

∆ήµος 
Αλιάρτου - 
Θεσπιέων 

ΠΕ ή ΤΕ 
Κοινωνικών 
Λειτουργών 

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της 
σύµβασης, µε δυνατότητα 
ανανέωσης έως τη λήξη του 

προγράµµατος. 

1 

∆ήµος Αλιάρτου - Θεσπιέων 
 (Για τη στελέχωση της ∆οµής «Κέντρο 

Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου - 
Θεσπιέων) 

∆ήµος 
Αλιάρτου - 
Θεσπιέων 

ΠΕ Ψυχολόγων 

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της 
σύµβασης, µε δυνατότητα 
ανανέωσης έως τη λήξη του 

προγράµµατος. 

1 

∆ήµος Αλιάρτου - Θεσπιέων 
 (Για τη στελέχωση της ∆οµής «Κέντρο 

Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου - 
Θεσπιέων) 

∆ήµος 
Αλιάρτου - 
Θεσπιέων 

∆Ε Βοηθητικού 
Προσωπικού 

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της 
σύµβασης, µε δυνατότητα 
ανανέωσης έως τη λήξη του 

προγράµµατος. 

1 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Ειδικότητα Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΠΕ ή ΤΕ 
Κοινωνικών 
Λειτουργών 

α)Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας 
ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης - Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής 
Εργασίας 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 

ή 
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 και  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί 
όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού. 
γ) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

ΠΕ Ψυχολόγων 

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 και  
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: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Ειδικότητα Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

∆Ε Βοηθητικού 
Προσωπικού*  

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας 
β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή 
σύµβαση µίσθωσης έργου στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος, σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε 
το αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων, που παρασχέθηκε σε συγχρηµατοδοτούµενες δοµές και δράσεις συναφείς 
µε ευάλωτες οµάδες και κοινωνική ένταξη. 

Ειδικότητες ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών  

& 
ΠΕ Ψυχολόγων 

Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης, κατά περίπτωση, 
άδειας άσκησης επαγγέλµατος ή την ηµεροµηνία πλήρωσης όλων των νόµιµων 
προϋποθέσεων για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλµατος, όπως αυτή προκύπτει 
από σχετική βεβαίωση αρµόδιας διοικητικής αρχής 

∆Ε Βοηθητικού 
Προσωπικού 

Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον 
οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 

*Ενός ατόµου (1) ∆Ε Βοηθητικού προσωπικού (καθώς το κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων θα 

παρέχει υπηρεσίες διανοµής βασικών αγαθών µέσω του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου) 

Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του 

Ν.2190/94, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 και τα κριτήρια πρόσληψης και 

µοριοδότησης που καθορίστηκαν µε το Παράρτηµα ΙΙΙ της Πρόσκλησης µε Α/Α ΟΠΣ 1599/2016 (Α∆Α 7ΧΒ27ΛΗ-

ΑΣΦ) -ΕΚΤ 10 του Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020». 

Ενδεικτικό ετήσιο κόστος προσωπικού (για δήµους έως 40.000 κατοίκους) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Συνολικός επιλέξιµος Προϋπολογισµός χρηµατοδότησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων» είναι  164.160,00 ευρώ, µε κωδικό εγγραφής στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

2017ΕΠ05610007. 

Οι άµεσες δαπάνες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων για την παροχή των 

κάτωθι συγκεκριµένων υπηρεσιών περιλαµβάνουν: τις άµεσες δαπάνες προσωπικού της δοµής «Κέντρο Κοινότητας 
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∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων, δηλ. συµβάσεις ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για την παροχή συγκεκριµένων 

υπηρεσιών και µόνο όπως αυτές προβλέπονται στην Απόφαση ένταξης και λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της 

πράξης όπως προµήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιµα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συµβάσεις παροχής υπηρεσιών 

π.χ. καθαριότητα ή φύλαξη, δαπάνες δηµοσιότητας κλπ. Οι λοιπές δαπάνες θα αποζηµιωθούν ως κατά αποκοπή ποσοστό 

20% επί των επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 14.2 του Κανονισµού ΕΚΤ 1304/2013 

και την Υ.Α. υπ’ αριθµ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 11822/Β/24.08.2015) 

Για την τεκµηρίωση της επιλεξιµότητας των παραπάνω δαπανών απαιτείται: η προσκόµιση δικαιολογητικών 

εγγράφων που τεκµηριώνουν την υλοποίηση της πράξης σύµφωνα µε τις προσδιοριζόµενες προδιαγραφές (π.χ. 

λειτουργία κέντρου και παροχή των υπηρεσιών), και παραστατικά δαπανών για τις άµεσες δαπάνες προσωπικού 

σύµφωνα µε την ΥΠΑΣΥ∆. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 209/19-1-2017 (Α∆Α ΩΩΘΖ7ΛΗ-∆Μ∆) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς 

Ελλάδας περί ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων, µε κωδικό ΟΠΣ 5001627 

στο Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας» 2014-2020, η κατανοµή δηµόσιας δαπάνης πράξης ανά κατηγορία δαπάνης  

αναλύεται ως εξής: 

Άµεσες ∆απάνες: 136.800,00 € 

Λοιπές ∆απάνες (βάσει απλοποιηµένου κόστους) :27.360,00 € 

Οι δαπάνες θα εγγραφούν στους κάτωθι, υπό έγκριση από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδας, ΚΑ: 

Άµεσες ∆απάνες:  

α) Στον Κ.Α. 60.6041-0003 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 µε τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας»  

β) Στον Κ.Α.60-6054-0003 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 µε τίτλο Εργοδοτικές εισφορές 

εκτάκτων υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας»  

 

Λοιπές ∆απάνες (βάσει απλοποιηµένου κόστους) :27.360,00 € 

α) Στον Κ.Α. 60.6473-0001 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 µε τίτλο «Έξοδα οργάνωσης, 

δικτύωσης και δηµοσιότητας Κέντρων Κοινότητας»  

 

Βασικές αρµοδιότητες του νέου προσλαµβανόµενου προσωπικού: 

Συντονιστής (Κοινωνικός Λειτουργός) 
• Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα στελέχη του Κέντρου και της κοινωνικής υπηρεσίας το Σχέδιο 

Λειτουργίας του Κέντρου στο οποίο γίνεται αναφορά στα καθήκοντα και τα όρια δράσης του κάθε 

στελέχους 

• Έχει την ευθύνη τήρησης του Σχεδίου Λειτουργίας (επιχειρησιακό πλάνο) του Κέντρου 

• Έχει την ευθύνη συντονισµού του προσωπικού για τη λειτουργία του Κέντρου, µε σκοπό την επίτευξη των 

στόχων 

• Έχει εν γένει την ευθύνη της εύρυθµης λειτουργίας του Κέντρου και της τήρησης ωραρίου 

• Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και τήρησης των στατιστικών και απολογιστικών στοιχείων από κάθε 

µέλος του προσωπικού του Κέντρου. Επίσης έχει την ευθύνη διαφύλαξης της ασφάλειας, 

εµπιστευτικότητας και του απορρήτου των τηρουµένων στοιχείων 
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• Συντονίζει, µέσα από διαδικασίες συνεργασίας, και γενικευµένης συµµετοχής, τις δράσεις 

ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της κοινότητας (διοργάνωση ηµερίδων, διαλέξεων, έκδοση 

ενηµερωτικών φυλλαδίων κλπ.) 

• Συγκεντρώνει και αξιολογεί δεδοµένα από το προσωπικό για τις δράσεις καιτις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν και προτείνει διορθωτικές ενέργειες 

• Έχει την ευθύνη τήρησης των απαραίτητων βιβλίων όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο τµήµα. 

• Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων δηµοσιότητας 

 

Ψυχολόγος 

•  Αναλαµβάνει την υποδοχή & διαχείριση περιστατικών που χρήζουν ψυχολογικής στήριξης 

• Συµβάλλει στη διάγνωση και διενεργεί ψυχολογικές αξιολογήσεις (τεστ κι άλλες µεθόδους ψυχολογικής 

εκτίµησης) 

• Αναλαµβάνει την αρµοδιότητα παροχής ψυχολογικής στήριξης µέσα από ατοµικές και οµαδικές συνεδρίες 

καθώς επίσης και συνεδρίες οικογένειας όπου απαιτείται. 

• Συνεργάζεται µε τους αντιπροσώπους της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για 

την αξιοποίηση υφιστάµενων δράσεων ψυχολογικής στήριξης για τους ωφελούµενους του Κέντρου 

Κοινότητας 

• Συνεργάζεται µε το υπόλοιπο προσωπικό του ΚΚ και της Κοινωνικής Υπηρεσίας για τον προσδιορισµό 

και κάλυψη των αναγκών και των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων των ωφελουµένων 

• Συµµετέχει σε προγράµµατα αγωγής ψυχικής υγείας καθώς και σε θέµατα ευαισθητοποίησης για τον 

πληθυσµό στόχο, στο πεδίο αυτό 

• Παραπέµπει τους ωφελούµενους σε αρµόδιους φορείς όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο 

• Συνεργάζεται µε το προσωπικό του κέντρου, του τµήµατος κοινωνικής πολιτικής και ∆/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του δήµου έδρας του Νοµού καθώς και µε όποια άλλη δοµή, 

Υπηρεσία ή Φορέα απαιτείται, για την προώθηση της εκπαίδευσης των ενηλίκων, την προώθηση και 

σύνδεση περιστατικών µε µονάδες ψυχικής υγείας, όπου αυτό κριθεί σκόπιµο 

• Έχει την ευθύνη τήρησης βιβλίου/ εισαγωγής στοιχείων στο πληροφοριακό σύστηµα, µε το ιστορικό, τα 

συµπεράσµατα και τα αποτελέσµατα της ψυχολογικής αξιολόγησης από κάθε συνεδρία. 

 

Βοηθητικό προσωπικό:   

• Υποστηρίζει την οµαλή λειτουργία της ∆οµής και τις όλες διαδικασίες για τη συντήρηση αυτού 

•   Συµβάλλει στη διαδικασία υποδοχής ωφελουµένων 

•  Φροντίζει τα είδη που προέρχονται από «δεύτερο χέρι» να είναι σε άριστη κατάσταση 

• Μεριµνά για τη διανοµή των παρεχόµενων αγαθών/προϊόντων 

• Συµµετέχει σε δράσεις για την προσέλκυση χορηγών, εθελοντών και τη διασύνδεση µε την κοινότητα 

Τηρεί το αρχείο εθελοντών και ενηµερώνει το βιβλίο δωρεών   

• Συµµετέχει σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις του προσωπικού και των εθελοντών 
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Το απαιτούµενο για την υλοποίηση της πράξης προσωπικό, προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 21 του Ν.2190/94 και ειδικότερα της παρ.3 αυτού, σύµφωνα µε την οποία η διάρκεια πρόσληψης του 

προσωπικού θα είναι για ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης, µέχρι τη λήξη του συγκεκριµένου Προγράµµατος. 

Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, καθορίστηκε πως δεν απαιτείται πλέον η 

έγκριση της ΠΥΣ/2006 όπως ισχύει, για το προσωπικό που προσλαµβάνεται στο πλαίσιο Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, ή 

στο πλαίσιο άλλων διεθνών Προγραµµάτων µε Συµβάσεις Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου ή Συµβάσεις 

Μίσθωσης Έργου. 

Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθούν οι εθνικοί κανόνες για την απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού καθώς και η 

τήρηση των κριτηρίων και µοριοδότησης που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα I:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, 

σηµείο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ της πρόσκλησης ως ισχύει. 

Η επιλογή του προσωπικού πραγµατοποιείται µετά από σχετική πρόσκληση του ∆ήµου Αλιάρτου - 

Θεσπιέων, 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 τη µοριοδότηση κάθε κριτηρίου 

• Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συµµετοχής 

• Τον τόπο και τον καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής 

Ειδικότερα, στην προκήρυξη του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων για την πρόσληψη προσωπικού θα 

περιλαµβάνονται και τα ακόλουθα τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού, στα οποία πέρα από τα τυπικά προσόντα που 

προκύπτουν από τις προδιαγραφές λειτουργίας του Κέντρου, θα αφορούν επιπλέον σε ιδιότητες ή καταστάσεις (π.χ. 

ανεργία, εµπειρία κλπ) και θα λαµβάνουν τις µονάδες που παρουσιάζονται στη συνέχεια και σύµφωνα µε την 

πρόσκληση 19/2114/27.06.2016 (ΟΠΣ 1599) της ΕΥ∆ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας  

 

ΑΔΑ: 71ΑΤΩΨ4-Η0Μ



Ως προστατευόµενα τέκνα νοούνται : 

1. τα άγαµα τέκνα, εφόσον:  

α) είναι ανήλικα έως 18 ετών ή  

β) είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή  

γ) είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού Απασχόλησης 

Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους.  

Τα τέκνα των περιπτώσεων β και γ δεν θεωρούνται προστατευόµενα εφόσον το ετήσιο προσωπικό τους 

εισόδηµα υπερβαίνει τις 3.000 € 

2. τα τέκνα, άγαµα, διαζευγµένα ή σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας, µε ποσοστό νοητικής ή σωµατικής 

αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον το προσωπικό τους ετήσιο εισόδηµα δεν υπερβαίνει τις 6.000 €. Τα 

πάσης φύσεως επιδόµατα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, απολύτου αναπηρίας, ανικανότητας, 

εξωιδρυµατικό επίδοµα, επίδοµα κίνησης, διατροφικό επίδοµα), δεν συνυπολογίζονται στο ετήσιο εισόδηµα. 

Ο ∆ήµος Αλιάρτου – Θεσπιέων θα χρησιµοποιήσει τα µέσα που προβλέπονται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο 

για την δηµοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης (δηµοσίευση προκήρυξης σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα). 

Η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας θα πραγµατοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων 

του συνόλου του απαιτούµενου προσωπικού, µε εξαίρεση την περίπτωση που συγκεκριµένη/ες ειδικότητες δεν καταστεί 

δυνατόν να εξευρεθούν και για τις οποίες απαιτείται έγγραφη τεκµηρίωση από τον ∆ήµο Αλιάρτου – Θεσπιέων και 

έγγραφη έγκριση από την ΕΥ∆ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, ο ∆ήµος Αλιάρτου – Θεσπιέων θα αποστέλλει στην ΕΥ∆ 

του ΠΕΠ «Στερεάς Ελλάδας» «Βεβαίωση Έναρξης», η οποία επέχει θέσει Υπεύθυνης ∆ήλωσης και θα περιλαµβάνει τα 

στοιχεία, τις ειδικότητες και τη σχέση εργασίας του προσωπικού που έχει προσληφθεί.» 

 
Ωράριο λειτουργίας της δοµής είναι καθηµερινά 09:00-17:00. Ο ∆ήµος Αλιάρτου – Θεσπιέων µπορεί να 

τροποποιήσει ή να διευρύνει το ωράριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ανάλογα µε τις ανάγκες 

λειτουργίας της δοµής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούµενων. 

 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Αλίαρτου - Θεσπιέων 
Το Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων θα στεγαστεί σε ιδιόκτητο κτίριο στο ∆ήµο Αλιάρτου - 

Θεσπιέων, στο κέντρο της πόλης της Αλιάρτου (κεντρική πλατεία Αλιάρτου – κτίριο Ριζόµυλος) και είναι προσβάσιµο 

στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και διαθέτει χώρο στάθµευσης οχηµάτων. Τηρεί πλήρως τους όρους και προϋποθέσεις 

προσβασιµότητας ΑµεΑ σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο και το Παράρτηµα IV της 

Πρόσκλησης µε Α/Α ΟΠΣ 1599/2016 (Α∆Α 7ΧΒ27ΛΗ-ΑΣΦ) -ΕΚΤ 10 του Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020». 

∆ιαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης και δίνει τη δυνατότητα τα άτοµα 

αυτά να προσεγγίσουν και να χρησιµοποιήσουν αυτόνοµα και µε ασφάλεια τις προσφερόµενες υπηρεσίες. 

Για την αποδοτική λειτουργία του, θα συστεγαστεί µε τις υπόλοιπες κοινωνικές δοµές του ∆ήµου, σε διακριτό 

χώρο που πληροί πλήρως τις ισχύουσες κτιριολογικές και υγειονοµικές προδιαγραφές κατ’ ελάχιστον. Ενδεικτικά οι 

εγκαταστάσεις του Κέντρου Κοινότητας αποτελούνται από ένα χώρο υποδοχής και αναµονής κοινού και 

διεκπεραίωσης διοικητικών διαδικασιών (γραµµατεία), ένα γραφείο για ατοµικές συνεντεύξεις και παροχή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών και χώρους υγιεινής για το προσωπικό και το κοινό. 
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Μετά τα παραπάνω, εισηγούµαστε: 

Α) Την Αποδοχή της µε αριθµ. Πρωτ. 209/19.01.2017  απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί 

Ένταξης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων” µε κωδικό ΟΠΣ 5001426 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Στερεάς Ελλάδας 2014-2020” (Α∆Α: ΩΩΘΖ7ΛΗ-∆Μ∆), προϋπολογισµό 

χρηµατοδότησης της Πράξης 164.160,00 ευρώ, µε κωδικό εγγραφής στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

2017ΕΠ05610007  
 

 

B) Την  Ίδρυση Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων. 
 

Γ) Την έγκριση της πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου 

(Ι∆ΟΧ), συνολικά τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων», στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράµµατος του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων που εδρεύει στην Αλίαρτο 

Βοιωτίας, και συγκεκριµένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, 

µε τα αντίστοιχα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα), ως φαίνεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας  
 

∆) Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αλιάρτου - Θεσπιέων για την υπογραφή όποιου εγγράφου απαιτηθεί 

στο πλαίσιο της ανωτέρω ενταγµένης Πράξης.  

 

Όλες οι απόψεις των τοποθετούµενων αναγράφονται αναλυτικότερα στα αποµαγνητοφωνηµένα  
πρακτικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την Κα Λέτη,  και µετά από διαλογική συζήτηση.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
Α) Την Αποδοχή της µε αριθµ. Πρωτ. 209/19.01.2017  απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί 

Ένταξης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων” µε κωδικό ΟΠΣ 5001426 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Στερεάς Ελλάδας 2014-2020” (Α∆Α: ΩΩΘΖ7ΛΗ-∆Μ∆), προϋπολογισµό 

χρηµατοδότησης της Πράξης 164.160,00 ευρώ, µε κωδικό εγγραφής στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

2017ΕΠ05610007  
 

 

B) Την  Ίδρυση Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων. 
 

Γ) Την έγκριση της πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου 

(Ι∆ΟΧ), συνολικά τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων», στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράµµατος του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων που εδρεύει στην Αλίαρτο 

Βοιωτίας, και συγκεκριµένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, 

µε τα αντίστοιχα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα), ως φαίνεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας  
 

∆) Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αλιάρτου - Θεσπιέων για την υπογραφή όποιου εγγράφου απαιτηθεί 

στο πλαίσιο της ανωτέρω ενταγµένης Πράξης και για κάθε περαιτέρω ενέργεια.  

 
 
 
 

Η παρούσα απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 10/2017 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΖΙΩΓΑΣ Βασίλειος 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ΓΕΡΟΠΕΤΡΟΣ Φίλιππος 
2. ΠΙΚΑΣΗ Ασηµίνα 
3. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος 
4. ΜΑΛΕΣΗΣ Κων/νος 
5. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος 
6. ΓΛΥΚΟΣ Ιωάννης 
7. ΜΑΝΙΚΑΣ Χρυσόστοµος 
8. ΠΕΛΩΝΗΣ Κων/νος 
9. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
10. ΛΑΜΠΡΟΥ Παναγιώτης 
11. ΞΥ∆ΩΝΑΣ ∆ηµήτριος 
12. ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ευάγγελος 
13. ΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης 
14. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ηµήτριος 
15. ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα 
16. ΤΣΙΩΛΗ Σταυρούλα 
17. ΜΠΑΛΟΚΑΣ Ηρακλής 
18. ΣΑΓΑΝΑΣ Φίλιππος 
19. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ Σωτήριος 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αλίαρτος 15/02/2017 
Ο ΠΡΌΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
 
 
 
 

ΖΙΩΓΑΣ Βασίλειος 
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