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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 5/14-3-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 57/2017 
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 
Ι∆ΟΧ για την υλοποίηση της  πράξης Κέντρο 
Κοινότητας µε παράρτηµα ΡΟΜΑ ∆ήµου 

Μεγαρέων µε κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002274 ΠΕΠ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 14 Μαρτίου 2016 
ηµέρα Τριτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 4068/10-3-2017 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 26 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Πολυχρόνης Ιερόθεος Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη Σταµούλης Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
∆ήµας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης Βαρελάς Κλεάνθης 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Χοροζάνης Αντώνιος  
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος ----------- 
Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος Μουσταϊρας Ηλίας.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Παπαπανούσης Νικόλαος Μπερδελής Γεώργιος ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων 
Φυλακτός Κων/νος Γρίβα Παναγιώτα ------------ 
Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης Λιώτας ∆ηµοσθένης.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου 
   
 Η κα Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
      Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. Γρηγόριος . 
………………………………………………………………………………………….. 
Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 6ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί του 
εν περιλήψει αντικειµένου και  θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου την 
από 10 Μαρτίου 2017 εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος Ανθρωπίνου 
∆υναµικού του ∆ήµου µας, κας Φωτ. Στυλιανοπούλου µε θέµα: «Πρόσληψη 
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου 
για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας µε Παράρτηµα ΡΟΜΑ 
∆ήµου Μεγαρέων» µε κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) :5002274 , ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 
2014-2020 », η οποία έχει ως ακολούθως: 
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Με την αριθ.3857/1-2-2017 Ορθή Επανάληψη 10-2-2017 (Α∆Α: ΨΡΦΒ7Λ7-
ΚΘ0)απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής,  η Πράξη «Κέντρο Κοινότητας µε Παράρτηµα 
ΡΟΜΑ ∆ήµου Μεγαρέων»  µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002274, εντάχθηκε στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέµηση της Φτώχειας 
και ∆ιακρίσεων - ∆ιασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» που 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.  
(Σχετ: Κωδικός Πρόσκλησης Περιφέρειας Αττικής : ΑΤΤ025, αριθµ. πρωτ. 2746/11-7-2016 
(Α∆Α: Ψ1ΕΒ7Λ7-ΓΗ2) ,Α/Α ΟΠΣ: 1662 και 1η τροποποίηση αυτής µε αριθµ. πρωτ. 
3857/27-9-2016 (Α∆Α: 7ΛΓΠ7Λ7-ΦΜΖ), υπ’ αριθµ.175/2016 απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης , αίτηµα µε αριθµό πρωτ.16536/23-9-
2016 προς την περιφέρεια Αττικής) 

Η εγκεκριµένη πράξη, συνολικού προϋπολογισµού 393.422,40 € αφορά στη 
λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας µε παράρτηµα ΡΟΜΑ ∆ήµου Μεγαρέων», µε 
προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης της πράξης την 1η Απριλίου 2017 και προτεινόµενη 
ηµεροµηνία λήξης της πράξης την 31η ∆εκεµβρίου 2020. 
Οι επιλέξιµες δαπάνες της πράξης περιλαµβάνουν : α) τις άµεσες δαπάνες προσωπικού, 
συνολικού ποσού : 327.852,00 ευρώ β) τις λοιπές δαπάνες 65.570,40 ευρώ, οι οποίες θα 
αποζηµιωθούν ως κατ' αποκοπή ποσοστό 20% επί των επιλέξιµων άµεσων δαπανών 
προσωπικού.  
Φυσικό αντικείµενο της πράξης :  
Αντικείµενο της Πράξης είναι η δηµιουργία ∆οµής Κέντρου Κοινότητας µε Παράρτηµα 
ΡΟΜΑ στον ∆ήµο Μεγαρέων. Στόχος της πράξης µέσα από την λειτουργία της 
προτεινόµενης ∆οµής (Κέντρο Κοινότητας µε Παράρτηµα ΡΟΜΑ) είναι η δικτύωση µεταξύ 
των ∆οµών Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών καθώς και η ανάπτυξη και λειτουργία 
τοπικών σηµείων αναφοράς για την υποδοχή , εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών 
µε όλα τα κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του 
∆ήµου ανεξαρτήτως Φορέα υλοποίησης Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι οι 
ακόλουθες : 
• Υποδοχή – ενηµέρωση και υποστήριξη των πολιτών : υποδοχή των ωφελουµένων 
και καταγραφή του αιτήµατος, αξιολόγηση των αναγκών τους . Πληροφόρηση για την 
εφαρµογή πολιτικών που ήδη υλοποιούνται ή προγραµµατίζονται σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, πρόγραµµα ΤΕΒΑ, 
οι ρυθµίσεις του Ν.4320/2015, εφαρµογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, ∆ια Βίου 
µάθησης κ.α.) . Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξή τους στα προαναφερόµενα 
προγράµµατα. 

• ∆ιασύνδεση των πολιτών µε τα κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες που 
υλοποιούνται σε τοπικό και σε υπερτοπικό επίπεδο: Συνεργασία και παραποµπή 
αιτηµάτων σε άλλες δοµές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της 
περιοχής (Κοινωνικούς Ξενώνες, Ξενώνες κακοποιηµένων γυναικών και θυµάτων 
διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, ∆οµές Ψυχικής Υγείας, 
∆οµές για ΑµεΑ, Παιδικοί Σταθµοί, προγράµµατα για ΡΟΜΑ , προγράµµατα για 
Μετανάστες κλπ) . Συνεργασία και παραποµπή αιτηµάτων : α) σε υπηρεσίες 
απασχόλησης πχ. ΟΑΕ∆ για την ένταξη των ωφελουµένων σε προγράµµατα 
κατάρτισης, σε επιµορφωτικά σεµινάρια και θέσεις εργασίας και β) σε φορείς αρµόδιους 
για την εφαρµογή προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης και νέας 
Γενιάς. Συνεργασία µε την τοπική αγορά εργασίας µε στόχο την ένταξη των ανέργων  

• Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 
ωφελούµενων και διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης των ωφελουµένων: 
Παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες 
επαγγελµατικού προσανατολισµού κ.α. .Παροχή συµβουλευτικής ψυχοκοινωνικής 
στήριξης . Ανάπτυξη δράσεων δηµιουργικής απασχόλησης και µαθησιακής στήριξης 
παιδιών, σε συνεργασία µε τα προγράµµατα που υλοποιούνται. Προγράµµατα για 
συνδροµή στη δηµιουργία ευκαιριών για νέους (π.χ. επαγγελµατικός προσανατολισµός, 
βελτίωση δεξιοτήτων κλπ). Συγκέντρωση και διανοµή βασικών αγαθών . Ανάπτυξη 
δικτύου εθελοντισµού κ.λ.π. 
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Ωφελούµενοι: 
Ωφελούµενοι του Κέντρου Κοινότητας, είναι οι πολίτες που διαβιούν στα Μέγαρα 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 και 
γενικότερα Ευπαθείς Οµάδες πληθυσµού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό 
πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη» καθώς και οι ΡΟΜΑ κάτοικοι των Μεγάρων. 
� Το Κέντρο Κοινότητας προσφέρει πληροφόρηση , υπηρεσίες συµβουλευτικής, 

υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, συµβάλει στην ανάπτυξη πολιτισµικών και 
διαπολιτισµικών δραστηριοτήτων, και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και 
συµπαράστασης.  
Συµµετέχει στην αναπτυξιακή και κοινωνική δράση της τοπικής κοινότητας στους 
τοµείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της ψυχαγωγίας. 

� Το Παράρτηµα ΡΟΜΑ που συνιστά διευρυµένη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, 
έχει ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ΡΟΜΑ του ∆ήµου Μεγαρέων. 
Παρέχει στους ωφελούµενους , όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Κεντρική 
∆οµή του κέντρου Κοινότητας, αλλά και πρόσθετες υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής 
ένταξης , υπηρεσίες υποστήριξης της εκπαίδευσης των παιδιών µε έµφαση στην 
πρόληψη της σχολικής διαρροής, υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας, 
καθώς και υπηρεσίες προώθησης της απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης. 

Τόσο η Κεντρική ∆οµή του Κέντρου Κοινότητας όσο και το Παράρτηµα ΡΟΜΑ , θα 
συστεγάζονται µε την ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας , απασχόλησης , 
Πολιτισµού και Τουρισµού , σε διακριτό χώρο στο ισόγειο του κτηρίου στην οδό 
Πλούτωνος 3 στα Μέγαρα  
Η ∆οµή Κέντρο Κοινότητας µε Παράρτηµα ΡΟΜΑ ∆ήµου Μεγαρέων , στελεχώνεται 
από επτά (7) συνολικά άτοµα : 
� ∆ύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς για την λειτουργία της Κεντρικής ∆οµής και 
� Ένα (1) Κοινωνιολόγο 
� Ένα (1) ∆ιαµεσολαβητή 
� Ένα (1) Παιδαγωγό ειδικευµένο στη διαπολιτισµική εκπαίδευση 
� Ένα (1) Επισκέπτη Υγείας 
� Ένα (1) Πτυχιούχο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων για θέµατα προώθησης στην 

απασχόληση, 
για την λειτουργία του Παραρτήµατος ΡΟΜΑ 
Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας µε Παράρτηµα ΡΟΜΑ προβλέπεται για τρία (3) 

έτη. Θα λειτουργεί ∆ευτέρα µε Παρασκευή και ώρες από τις 7:00 έως τις 15:00, και θα 
εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του ∆ήµου, µε έµφαση στις πιο ευάλωτες οµάδες του 
πληθυσµού. 

Στον ∆ήµο Μεγαρέων λειτουργεί Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Οµάδων, το 
οποίο αποτελεί µετεξέλιξη και συνέχεια της δράσης των Ιατροκοινωνικών Κέντρων,  που 
υλοποιήθηκε κατά το Γ’ ΚΠΣ µέσω των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων ΕΚΤ των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της 
δράσης «Παρεµβάσεις για την κοινωνικο-οικονοµική ένταξη ευπαθών οµάδων» µε στόχο 
την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης αλλά και την καταπολέµηση του αποκλεισµού που 
υφίστανται οι κοινωνικά ευπαθείς οµάδες.  

Το υφιστάµενο προσωπικό του Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Οµάδων 
στελεχώνεται από µία (1) Κοινωνιολόγο εκπαιδευτικής βαθµίδας ΠΕ και µία (1) 
Επισκέπτρια Υγείας εκπαιδευτικής βαθµίδας ΤΕ .   

Τον συντονισµό του Κέντρου Κοινότητας µε Παράρτηµα ΡΟΜΑ , θα έχει κατ’ 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3.4 της υπ’αριθµ. ∆23/οικ.14435-1135/29-3-
2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 854τ.Β΄/30-3-2016) , η Κοινωνιολόγος του υφιστάµενου Κέντρου Στήριξης 
ΡΟΜΑ και Ευπαθών Οµάδων 

Το Κέντρο Κοινότητας µε Παράρτηµα ΡΟΜΑ ∆ήµου Μεγαρέων εποπτεύεται : 
ως προς το φυσικό αντικείµενο (παρεχόµενες υπηρεσίες) από την ∆/νση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισµού και Αθλητισµού, ως προς το διοικητικό 
αντικείµενο από την ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και ως προς το οικονοµικό αντικείµενο 
από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  
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Για την υλοποίηση της Πράξης  προβλέπεται η πρόσληψη πέντε (5) ατόµων, που 
µαζί µε το υφιστάµενο προσωπικό {δύο (2) άτοµα} του Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και 
Ευπαθών Οµάδων , θα στελεχώσουν την ∆οµή Κέντρο Κοινότητας µε Παράρτηµα 
ΡΟΜΑ ∆ήµου Μεγαρέων  

Για τη διαδικασία πρόσληψης του παραπάνω προσωπικού ακολουθούνται οι 
διαδικασίες που προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο για τις προσλήψεις µε σύµβαση Ι∆ΟΧ από 
τους ΟΤΑ για δράσεις συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΣΠΑ, µε όρους ΑΣΕΠ. 

Στο άρθρο 74 του Ν.4430/2016 αναφέρεται η θεσµοθέτηση των κριτηρίων της 
µοριοδότησης για τις προσλήψεις   Ι∆ΟΧ.  

Στον προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου µας του οικονοµικού έτους 2017 (1η 
αναµόρφωση απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 47/2017) έχουν εγγραφεί οι αναγκαίες 
πιστώσεις για την µισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού για το έτος 2017 , στους 
παρακάτω Κ.Α. :  
Κ.Α. 60.6041.0002 ποσό 65.500,00 
Κ.Α. 60.6054.0003 ποσό 16.400,00 
Το προσωπικό ανά αριθµό, κατηγορία, ειδικότητα της Πράξης,  που απαιτείται να 
προσληφθεί και το οποίο µαζί µε το υφιστάµενο προσωπικό του Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ 
και Ευπαθών Οµάδων , θα στελεχώσουν το Κέντρο Κοινότητας µε Παράρτηµα ΡΟΜΑ του 
∆ήµου Μεγαρέων , είναι το εξής:  

Αριθµός 
ατόµων  

Κατηγορ
ία Ειδικότητα ∆ιάρκεια Σύµβασης  

 
Υποέργο  

2 (δύο)  

 
 

ΠΕ/ΤΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ (ΠΕ/ΤΕ 
Κοινωνικής Εργασίας) 
µε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος  

Από την υπογραφή της και για 
χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) 
µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης 

Κέντρο Κοινότητας – 
Κεντρική ∆οµή 

1 (ένα) 

 
ΠΕ 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ 
ειδικευµένος στην 
διαπολιτισµική 
εκπαίδευση  

Από την υπογραφή της και για 
χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) 
µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης 

Κέντρο Κοινότητας – 
Παράρτηµα ΡΟΜΑ 

1 (ένα) 
 
ΤΕ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Από την υπογραφή της και για 
χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) 
µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης 

Κέντρο Κοινότητας – 
Παράρτηµα ΡΟΜΑ 

1 (ένα) 

 
∆Ε και 
ελλείψει 
αυτού ΥΕ 

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
Από την υπογραφή της και για 
χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) 
µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης 

Κέντρο Κοινότητας – 
Παράρτηµα ΡΟΜΑ 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως 
λάβει απόφαση για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού,  µε σύµβαση εργασίας 
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την υλοποίηση της  Πράξης ∆οµή Κέντρο 
Κοινότητας µε Παράρτηµα ΡΟΜΑ ∆ήµου Μεγαρέων µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) :5002274, 
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.   

Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ΄ όψη την ανωτέρω εισήγηση  υπό της 
Προϊσταµένης του Τµήµατος Ανθρωπίνου ∆υναµικού του ∆ήµου µας, κας Φωτ. 
Στυλιανοπούλου  και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε  την αριθ. 3857/1-2-2017 Ορθή Επανάληψη 10-2-2017 (Α∆Α: 
ΨΡΦΒ7Λ7-ΚΘ0)απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, τις διατάξεις του άρθρου 74 
του Ν.4430/2016 και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 
Α) Εγκρίνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόµων προσωπικού,  µε σύµβαση 

εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την υλοποίηση της  Πράξης 
Κέντρο Κοινότητας µε παράρτηµα ΡΟΜΑ ∆ήµου Μεγαρέων µε κωδικό ΟΠΣ 
(MIS):5002274 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο ανά αριθµό, 
κατηγορία, ειδικότητα και υποέργο της Πράξης είναι το εξής:  
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Αριθµός 
ατόµων  

Κατηγο
ρία Ειδικότητα ∆ιάρκεια Σύµβασης  

 
Υποέργο  

2 (δύο)  

 
 

ΠΕ/ΤΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ (ΠΕ/ΤΕ 
Κοινωνικής 
Εργασίας) µε άδεια 
άσκησης 
επαγγέλµατος  

Από την υπογραφή της και για 
χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) 

µηνών µε δυνατότητα 
ανανέωσης 

Κέντρο Κοινότητας – 
Κεντρική ∆οµή 

1 (ένα) 

 
ΠΕ 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ 
ειδικευµένος στην 
διαπολιτισµική 
εκπαίδευση  

Από την υπογραφή της και για 
χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) 

µηνών µε δυνατότητα 
ανανέωσης 

Κέντρο Κοινότητας – 
Παράρτηµα ΡΟΜΑ 

1 (ένα) 

 
ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Από την υπογραφή της και για 
χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) 

µηνών µε δυνατότητα 
ανανέωσης 

Κέντρο Κοινότητας – 
Παράρτηµα ΡΟΜΑ 

1 (ένα) 

 
∆Ε και 
ελλείψει 
αυτού 
ΥΕ  

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 

Από την υπογραφή της και για 
χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) 

µηνών µε δυνατότητα 
ανανέωσης 

Κέντρο Κοινότητας – 
Παράρτηµα ΡΟΜΑ 

Στον προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου µας του οικονοµικού έτους 2017 
έχουν εγγραφεί οι αναγκαίες πιστώσεις για την µισθοδοσία του παραπάνω 
προσωπικού για το έτος 2017 , στους παρακάτω Κ.Α. :  
Κ.Α. 60.6041.0002 ποσό 65.500,00 
Κ.Α. 60.6054.0003 ποσό 16.400,00 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  57/2017. 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
Η Γραµµατέας Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
Γρίβα Παναγιώτα Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 
 Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

  Ο  
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
   Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


