
 

 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 17/27-07-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
Αριθµ.Απόφ. 300/2016               ΘΕΜΑ:           «Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης 

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ» µε κωδικό MIS 5001389 στο ΕΠ. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020, 

αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. Έτους 
2016 και έγκριση υλοποίησης του έργου µε 
ίδια µέσα». 

 

  
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 27η-7-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ. 
25776/22-07-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η οποία 
επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93, 95 
και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα 
23 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος  1 Ακριτίδου Μαρία 

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

2 Βογιατζής ∆ηµήτριος 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Ζελιλίδης ∆αµιανός 

4 Αποστόλου Στυλιανός 5 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 
5 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Κεφαλάς Ανέστης 

6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Μπίκος Κωνσταντίνος 
7 Γκιζάρης Στέργιος 8 Αγοραστούδη Ευγενία προσήλθε στο 3ο 

θέµα εκτός ηµερησίας 
8 Ιωσηφίδης Ιωάννης 9 Μουστάκας Βασίλειος προσήλθε στο 3ο 

θέµα εκτός ηµερησίας 
9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 10 Χρυσοχόου Παύλος 

10 Καρκατζίνος Νικόλαος    
11 Κοντοπίδης Γεώργιος   

12 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   
13 Λαγός Νικόλαος   

14 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

15 Πονερίδης Παναγιώτης    
16 Πράτανος Απόστολος     

17 Σαµαράς Σωκράτης   
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18 Σαραφιανός Χρήστος    
19 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

20 Τιτέλης Κωνσταντίνος   
 21 Τσολάκης Απόστολος   

22 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα    

23 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   
 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για την 
τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 1ο εκτός της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για να συζητηθεί ένα θέµα σαν κατεπείγον από το 
δηµοτικό συµβούλιο και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα να αποφασιστεί µε την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του ότι το θέµα αυτό είναι κατεπείγον. 
Με το χαρακτηρισµό του θέµατος ως κατεπείγοντος, η απόφαση που θα ληφθεί για το θέµα 
αυτό, πρέπει επίσης να ληφθεί µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών 
του δηµοτικού συµβουλίου. 
Ύστερα από αυτό η Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθεί το θέµα της «Αποδοχής απόφασης 
ένταξης της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» µε κωδικό MIS 5001389 στο 
ΕΠ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020, αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. Έτους 2016 και 
έγκριση υλοποίησης του έργου µε ίδια µέσα» καθώς σύµφωνα µε την από 25-7-2016 εισήγηση 
του Τµήµατος Προγραµµατισµού, ανάπτυξης & οργάνωσης και σύµφωνα µε την απόφαση 
ένταξης, ως ηµεροµηνία ανάληψης της πρώτης νοµικής δέσµευσης του έργου, ήτοι η 
ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης και σύµβασης του προσωπικού του Κέντρου 
Κοινότητας, έχει οριστεί η 1η ∆εκεµβρίου 2016. Για να γίνουν όµως οι διαδικασίες πρόσληψης 
του προσωπικού είναι απαραίτητο να προηγηθεί η έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού µε 
σύµβαση ορισµένου χρόνου από το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 
διαδικασία που χρονικά απαιτεί περίπου 3µήνες για να ολοκληρωθεί. Το θέµα πρέπει να 
συζητηθεί ως εκτός της ηµερησίας διατάξεως θέµα για να µπορέσει ο ∆ήµος να έχει 
εµπρόθεσµα ολοκληρώσει τις διαδικασίες πρόσληψης και σύµβασης του προσωπικού του 
Κέντρου Κοινότητας (αναλυτικά:  έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη 3 
ατόµων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου: ενδεικτική ηµεροµηνία 20-30 
Οκτωβρίου 2016 – διενέργεια διαγωνισµού για την πρόσληψη του προσωπικού: ενδεικτική 
ηµεροµηνία 1-15 Νοεµβρίου 2016 – και έκδοση αποτελεσµάτων διαγωνισµού και υπογραφή 
σχετική σύµβασης: ενδεικτική ηµεροµηνία 16-30 Νοεµβρίου 2016). 
 
Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   οµόφωνα 
Κρίνει το παραπάνω θέµα ως κατεπείγον. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη το παραπάνω θέµα έθεσε υπόψη την από 25-7-2016 
εισήγηση του Τµήµατος  Πρ/σµού ανάπτυξης & οργάνωσης του ∆ήµου σύµφωνα µε την οποία  
ο ∆ήµος Θέρµης στα πλαίσια της ανοικτής πρόσκλησης µε κωδικό 028.9iv  της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία » της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σύµφωνα µε την µε αριθµ. 254/2016 απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου υπέβαλε πρόταση χρηµατοδότησης για τη πράξη «ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΜΗΣ», προϋπολογισµού 172.800,00€, για χρονικό διάστηµα 3 ετών.  
Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µετά από θετική 
αξιολόγηση της πρότασης, σύµφωνα µε το αριθµ. 4869/20-7-2016 (Α∆Α: 7ΩΤΘ7ΛΛ-ΧΕΖ) 
έγγραφό της, ενέταξε την πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» σε 
χρηµατοδότηση µε το ποσό του 172.800,00€, για χρονικό διάστηµα 3 ετών.  
Η πράξη αφορά στην λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Θέρµης, το οποίο είναι µία 
δοµή που θα παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του ∆ήµου Θέρµης, µέσα από την 

ΑΔΑ: 7ΡΩΦΩΡΣ-307



παροχή ενός συνολικού πλέγµατος υπηρεσιών µε στόχο την καταπολέµηση της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισµού και κάθε µορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην 
απασχόληση. 
Το Κέντρο Κοινότητας θα προσφέρει πληροφόρηση, υπηρεσίες συµβουλευτικής, υπηρεσίες 
προώθησης στην απασχόληση, θα συµβάλει στην ανάπτυξη πολιτισµικών δραστηριοτήτων, 
στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευηµερίας και στην ανάπτυξη δράσεων 
κοινωνικής αρωγής και συµπαράστασης. 
Το Κέντρο θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά τους κάτωθι τρεις κεντρικούς άξονες: 
*Υποδοχή – Ενηµέρωση – Υποστήριξη των πολιτών 
*Συνεργασία µε Υπηρεσίες και ∆οµές 
*Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν 
την κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων.  
Το Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Θέρµης θα συσταθεί και θα λειτουργήσει βάση της ΚΥΑ υπ' αριθµ. 
∆23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ Β΄ 854/30-3-2016) µε θέµα: "Καθορισµός ελαχίστων 
προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας".  
Ο στόχος της συγκεκριµένης δοµής είναι διττός: 
*παρέχει ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά 
πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέµβαση σε πολλές οµάδες πληθυσµού,  
*υποστηρίζει τις δοµές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης.  
Ωφελούµενοι της δοµής αυτής είναι οι πολίτες που κάνουν συστηµατική χρήση των υπηρεσιών 
και παροχών του Κέντρου Κοινότητας και παράλληλα έχουν καταγραφεί στο ηλεκτρονικό 
πληροφοριακό σύστηµα και έχουν αποκτήσει µοναδικό αριθµό αναφοράς.  
Περιγραφή της κτιριακής υποδοµής: 
Η δοµή θα λειτουργήσει σε ιδιόκτητο χώρο, σε κεντρικό σηµείο του οικισµού, στην οδό Ταβάκη 
28. Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Θέρµης καθώς και η δοµή 
Κ∆ΑΠ ΑµεΑ.  
Στελέχωση της δοµής: 
Η διαδικασία στελέχωσης του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Θέρµης θα πραγµατοποιηθεί µε 
πρόσληψη νέου προσωπικού.  
Λαµβάνοντας υπόψη τον Οδηγό Εφαρµογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας καθώς 
και τον µόνιµο πληθυσµό του ∆ήµου Θέρµης, ο οποίος σύµφωνα µε την απογραφή του 2011 
ανέρχεται στους 53.201 κατοίκους η στελέχωση της δοµής θα είναι ως εξής:  

Ειδικότητα Αριθµός Ατόµων 

Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας µε 
άδεια άσκησης επαγγέλµατος) 

2 

Ψυχολόγος 1 

Σύνολο 3 

Το Κέντρο Κοινότητας θα απασχολήσει το προσωπικό µε το οποίο θα στελεχωθεί µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε τη µε αριθµ. ∆23/ΟΙΚ. 14435-1135 
(ΦΕΚ 854/30-3-2016, Τεύχος Β΄), “Καθορισµός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των 
Κέντρων Κοινότητας. 

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης του προσωπικού είναι τρία (3) χρόνια.  

Η επιλογή του προσωπικού θα πραγµατοποιηθεί µετά από σχετική πρόσκληση του ∆ήµου 
Θέρµης, η οποία θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά: 

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

2. Το χρονικό διάστηµα απασχόλησης  

3. Τις απαιτούµενες δεξιότητες/τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα  

4. Τα κριτήρια επιλογής και τη µοριοδότηση κάθε κριτηρίου  

5. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συµµετοχής  

6. Τον τόπο και τον καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής  
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Στην προκήρυξη θα περιλαµβάνονται και ειδικά κριτήρια επιλογής του προσωπικού όπως αυτά 
παρουσιάζονται στο σχετικό παράρτηµα της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Χρονική διάρκεια: 
Η διάρκεια λειτουργίας της δοµής προβλέπεται για 3 χρόνια. Ενδεικτική ηµεροµηνία έναρξης της 
δοµής, σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης είναι η 01/12/2016 και ηµεροµηνία λήξης η 
30/11/2019.  
Επιλέξιµες δαπάνες: 
Το κόστος λειτουργίας περιλαµβάνει το κόστος του προσωπικού (144.000,00 ) και επιπλέον το 
20% των δαπανών προσωπικού για τα υπόλοιπα έξοδα λειτουργίας της δοµής, ήτοι 28.800,00. 
Συνολικά το κόστος της δοµής ανέρχεται στο ποσό των 172.800,00 Ευρώ για τα τρία χρόνια.  
Η πράξη θα υλοποιηθεί µε ίδια µέσα του ∆ήµου σύµφωνα µε το σχέδιο απόφασης υλοποίησης 
που κατατέθηκε µε την αίτηση χρηµατοδότησης.  
Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου υπάρξουν διαφοροποιήσεις του 
κόστους µισθοδοσίας των εργαζοµένων (αποδοχές, εργοδοτικές εισφορές) σε σχέση µε το 
ποσό που προβλέφθηκε και εγκρίθηκε από το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, τότε αυτές θα 
καλυφθούν από Ίδιους Πόρους.  
Επειδή δεν υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση σε ΚΑ Εσόδων  και Εξόδων στον προϋπολογισµό 
έτους 2016 χρειάζεται να γίνει αναµόρφωση του προϋπολογισµού ως εξής:  
 

1. ∆ηµιουργία του ΚΑ Εσόδων 00.1321.010  µε τίτλο “ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ” µε κωδικό MIS 5001389 στο ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” µε πίστωση 
ύψους 4. 800,00 € (172.800,00 € / 36 µήνες)  

2. ∆ηµιουργία των κάτωθι ΚΑ Εξόδων:  
α. ΚΑ 70.7425.001 µε τίτλο “∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΟΜΗΣ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ” 
µε κωδικό MIS 5001389 στο ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 (ΕΣΟ∆. :1321.010) και 
εγγραφή πίστωσης ύψους  800,00 € 

β. ΚΑ 70.6041.001 µε τίτλο “ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΟΧ εργαζόµενοι στο “ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ” µε κωδικό MIS 5001389 στο ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020 (ΕΣΟ∆. :1321.010)και εγγραφή πίστωσης ύψους 3.166,00 € και  
γ. ΚΑ 70.6054.001 µε τίτλο “ΕΡΓΟ∆. ΕΙΣΦ. Ι∆ΟΧ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ” 
µε κωδικό MIS 5001389 στο ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 (ΕΣΟ∆. :1321.010)και εγγραφή 
πίστωσης ύψους  834,00 € 

 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπως λάβει 
απόφαση  για  την: 

1. Αποδοχή  της ένταξης της πράξης µε τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ» συνολικού προϋπολογισµού 172.800,00 ευρώ  

2. Αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου: 
 ως προς το σκέλος των εσόδων µε δηµιουργία του ΚΑ 00.1321.010 “ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ” µε κωδικό MIS 5001389 στο ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020” και εγγραφή πίστωσης ύψους 4.800,00 € 
και ως προς το σκέλος των εξόδων  µε δηµιουργία των 

ΚΑ 70.7425.001 µε τίτλο “∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΟΜΗΣ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ” µε 
κωδικό MIS 5001389 στο ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 (ΕΣΟ∆. :1321.010) και εγγραφή 
πίστωσης ύψους  800,00 € 

ΚΑ 70.6041.001 µε τίτλο “ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΟΧ εργαζόµενοι στο “ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ” µε κωδικό MIS 5001389 στο ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020 (ΕΣΟ∆. :1321.010)και εγγραφή πίστωσης ύψους 3.166,00 € και  
ΚΑ 70.6054.001 µε τίτλο “ΕΡΓΟ∆. ΕΙΣΦ. Ι∆ΟΧ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ” µε 
κωδικό MIS 5001389 στο ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 (ΕΣΟ∆. :1321.010)και εγγραφή 
πίστωσης ύψους  834,00 € 

3. Έγκριση της υλοποίησης του έργου µε ίδια µέσα και εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για 
υπογραφή της σχετικής απόφασης 

4. Έγκριση πρόσληψης 3 ατόµων (2 Κοινωνικοί Λειτουργοί και 1 Ψυχολόγος)  µε συµβάσεις 
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας 3 ετών.  

ΑΔΑ: 7ΡΩΦΩΡΣ-307



 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος  κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Κατά τη διαλογική συζήτηση η ∆.Σ. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) επεσήµανε ότι επειδή 
έχει υποβληθεί ερώτηµα  στο Υπουργείο εάν µπορεί να εγκριθεί µία θέση Κοινωνικού 
λειτουργού και µία θέση Κοινωνιολόγου και δεν υπάρχει µέχρι σήµερα γραπτή απάντηση να 
διατυπωθεί στα πρακτικά αυτή η πρόταση του ∆ήµου. 
 
Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε  υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, την 254/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την 
υπ αριθµ. 4869/20-7-2016 απόφαση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής  καθώς και τις 
σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   οµόφωνα 

 
1. Αποδέχεται την απόφαση της ένταξης της πράξης µε τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» µε κωδικό MIS 5001389 στο ΕΠ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
2014-2020 συνολικού προϋπολογισµού 172.800,00 ευρώ  

2. Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου ως εξής: 
∆ηµιουργεί τον ΚΑ Εσόδων 00.1321.010  µε τίτλο “ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ” µε κωδικό MIS 5001389 στο ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” µε 
πίστωση ύψους 4. 800,00 € (172.800,00 € / 36 µήνες)  
∆ηµιουργεί των κάτωθι ΚΑ Εξόδων:  

α. ΚΑ 70.7425.001 µε τίτλο “∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΟΜΗΣ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ” 
µε κωδικό MIS 5001389 στο ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 (ΕΣΟ∆. :1321.010) και 
εγγραφή πίστωσης ύψους  800,00 € 
β. ΚΑ 70.6041.001 µε τίτλο “ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΟΧ εργαζόµενοι στο “ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ” µε κωδικό MIS 5001389 στο ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020 (ΕΣΟ∆. :1321.010)και εγγραφή πίστωσης ύψους 3.166,00 € και  
γ. ΚΑ 70.6054.001 µε τίτλο “ΕΡΓΟ∆. ΕΙΣΦ. Ι∆ΟΧ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ” 
µε κωδικό MIS 5001389 στο ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 (ΕΣΟ∆. :1321.010)και εγγραφή 
πίστωσης ύψους  834,00 € 

 
3. Εγκρίνει την υλοποίηση του έργου µε ίδια µέσα και εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για 

υπογραφή της σχετικής απόφασης 
4. Εγκρίνει την πρόσληψη 3 ατόµων : 2 Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής 

Εργασίας µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος) και 1 Ψυχολόγος,  µε συµβάσεις 
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας 3 ετών. 

5. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Θέρµης κο Παπαδόπουλο Θεόδωρο για την υπογραφή 
κάθε σχετικού εγγράφου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 300/2016. 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
   

  ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 

         
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΡΩΦΩΡΣ-307
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