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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ:  Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α) με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
στο  Δήμο  ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  της  πράξης  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΔΟΜΗΣ  ΒΑΣΙΚΩΝ  ΑΓΑΘΩΝ:KOINΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ “ στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002328
στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ»

 [ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της ΑΠΟΦΑΣΗΣ  με αριθ. 714/2017 (37136/ 20/12/2017)]

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 του ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020»

 του  ν.  4024/11  «Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις,  ενιαίο  μισθολόγιο  -  βαθμολόγιο,  εργασιακή  εφεδρεία  και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως
ισχύει,

 του  ν.4074/2013  «Κύρωση  της  σύμβασης  για  τα  δικαιώματα  των  ανθρώπων  με  αναπηρίες  και  του
προαιρετικού πρωτοκόλλου της σύμβασης για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες», όπως ισχύει,

 του Ν. 2690/ 1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/1999)
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1081/2006,

 την υπ’ αριθμ. 3542 final/23.5.2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση ορισμένων στοιχείων
του συμφώνου εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα (Κωδικός CCI 2014GR16M8PA001)

 την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

 την  υπ’  αριθμ.  81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015  (ΦΕΚ  1822/Β/24-08-2015)  Απόφαση  του  Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο: «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»

 To υπ’ αριθ. εισερχ.: 2218/21-08-2015 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΘΥ σχετικά με την ενεργοποίηση του
ΕΠ και τα συνημμένα Έντυπα και τους Οδηγούς που αφορούν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του
ΕΣΠΑ 2014-2020.

 Το  αρ.2  του  Ν.4071/11-4-2012  (ΦΕΚ  85  τΑ΄)  αναφορικά  με  την  ίδρυση  και  λειτουργία  Κοιν.
Παντοπωλείων από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι «τα κοινωνικά παντοπωλεία
ιδρύονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών
του. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με
τη δύναμή τους οι δημοτικές παρατάξεις».

 Την υπ’ αριθ. 2818/31-8-2016 (ΑΔΑ: ΩΜ907Λ9-3ΟΦ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π. «Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020»

 Την με αριθμ. 317 /8-2-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ: KOINΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ»
και MIS 5002328 στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ»
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 Την με αριθμό 573/2015 (ΑΔΑ: 6BΔΞΩΞΧ-ΡΤΑ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας περί της
δημιουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και της σύστασης 9/μελούς διακομματικής επιτροπής διαχείρισης,
που ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής.

 Την με  αριθμό 300/2016 απόφαση του δημοτικού  συμβουλίου με  την  οποία  εγκρίθηκε  ο Κανονισμός
λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου καθώς και η μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση της δομής.

 Την  αριθ.299/2016  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  υποβολή  αίτησης
χρηματοδότησης και για τη δομή του κοινωνικού παντοπωλείου

 Την  αριθ.499/2016  (ΑΔΑ:  6A93ΩΞΧ-Ω14)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία
καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στέγασης κοινωνικού παντοπωλείου

 Την αριθ.πρωτ.21699/2-9-2016 διακήρυξη δημοπρασίας  για  τη  μίσθωση ακινήτου για  τη  στέγαση του
κοινωνικού παντοπωλείου

 Τις  διατάξεις  του  άρθρου  94  του  Ν.3852/7-6-2010  (ΦΕΚ  87/2010  τΑ΄),  Ν.  Καλλικράτης  που  αφορά
τιςπρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων.

 Τις διατάξεις του άρθρου 75 (ε) του Ν.3463/30-6-2006 (ΦΕΚ114 τΑ΄), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων,
αρμοδιότητες Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 Το  αρ.2  του  Ν.4071/11-4-2012  (ΦΕΚ  85  τΑ΄)  αναφορικά  με  την  ίδρυση  και  λειτουργία  Κοιν.
Παντοπωλείων από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι «τα κοινωνικά παντοπωλεία
ιδρύονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών
του. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με
τη δύναμή τους οι δημοτικές παρατάξεις».

 Τον από 5/2016 Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου

 Την αριθ. 535/2015 Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί έγκρισης διαδικασιών διαχειριστικής επάρκειας
 Την αριθ.298/2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία δημιουργήθηκε η ομάδα έργου για τις κοινωνικές

δομές του Δήμου Πρέβεζας
 την αριθ. 317/8-2-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με ΑΔΑ:ΨΞΞΛ7Λ9-71Τ που εντάσσει την

Πράξη  «Δομή  Παροχής  Βασικών  Αγαθών:  Κοινωνικό  Φαρμακείο  -  Κοινωνικό  Παντοπωλείο  Δήμου
Πρέβεζας»  με κωδικό  MIS (ΟΠΣ) 5002328 και  Δικαιούχο το Δήμο Πρέβεζας, με κωδικό Δικαιούχου
(40140079),  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  "Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού,  Κοινωνική  Ένταξη  και
Καταπολέμηση Διακρίσεων" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ήπειρος" με προϋπολογισμό 243.360,00
€, χρονική διάρκεια 3 έτη ( 36 μήνες )  και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 Την αριθμ.  86 /2017 ΑΔΣ Πρέβεζας για  Αποδοχή ένταξης της πράξης  «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό  Φαρμακείο  -  Κοινωνικό  Παντοπωλείο  Δήμου  Πρέβεζας  »  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5002328  και
προϋπολογισμό  243.360,00 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020

 την   με αριθμ.  606/2017 Απόφαση Δημάρχου περί   Υλοποίησης  με  Ίδια  Μέσα του  έργου  Κοινωνικό
Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας (ΑΔΑ: ΩΛΡΧΩΞΧ-ΔΓ3)

 Την αριθ. 608/2017 Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας για την πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία του
Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Πρέβεζας

 τις 33078/15-11-2017 και 33079/15-11-2017 Συμβάσεις εργασίας του νεοπροσληφθέντος προσωπικού για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από 15/11/2017 έως 14/11/2018,  με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
για όσο διαρκεί το πρόγραμμα

 Τo με αριθ.  πρωτ.  31477/9-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας
σχετικά με την  καθυστέρηση της έναρξης της Δομής Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με
το  οποίο  αναμένεται  περαιτέρω  καθυστέρηση  στην  έναρξη  της   δομής  Κοινωνικό  Φαρμακείο  καθώς
χρειάστηκε  να  επαναπροκηρυχθεί  η  θέση.  [Με  την  αριθμ.447/2017  Α.Δ.Σ.  (υπ  .αριθμ
πρωτ.31681/2.11.2017) εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη της θέσης  ΠΕ Φαρμακοποιού  και έγινε αποστολή
της προκήρυξης στο ΑΣΕΠ].

 Το γεγονός  ότι  στην  με  αριθμό  πρωτ.  317/8-2-2017  Απόφαση  Ένταξης  της  Πράξης  «Δομή  Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο - Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ
5002328 στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ήπειρος  2014-2020» ορίζεται  ως   ημερομηνία  έναρξης  της
Πράξης  η  01/05/2017  και  ως  ημερομηνία  λήξης  η  30/06/2020.  Η  ημερομηνία  ανάληψης  της  πρώτης
νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου ορίζεται η 01η/05/2017. [η ημερομηνία προσδιορίζεται με βάση
τον χρονοπρογραμματισμό του Δήμου Πρέβεζας, όπως αυτός αποτυπώνεται στο ΤΔΠ και λαμβάνει υπόψη
τις προθεσμίες του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014.] Αυτό προέβλεπε ο αρχικός προγραμματισμός του έργου.

 την 532  /2017 ΑΔΣ Πρέβεζας περί   Έγκρισης αποστολής αιτήματος τροποποίησης της με αριθμό πρωτ.
317/8-2-2017 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο -
Κοινωνικό  Παντοπωλείο  Δήμου  Πρέβεζας» με  Κωδικό  ΟΠΣ  5002328  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
«Ήπειρος 2014-2020» και έγκριση τροποποίησης των σχετικών Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα
της πράξης

 την 3463/19-12-2017 Απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου περί Τροποποίησης της Πράξης «Δομή Παροχής
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Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο - Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ
5002328 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

  την ορθή επανάληψη της 714/2017 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα 
  την αριθ.417/2019   ΑΔΣ Πρέβεζας  (AΔΑ: 6ΣΩΧΩΞΧ-ΤΚΥ)περί ορισμού μελών επιτροπής διαχείρισης

του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πρέβεζας
  το με αριθμό 468/20-2-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για

την παράταση της χρηματοδότησης των Δομών Κοινωνικής Παρέμβασης για τη  φτώχεια στο πλαίσιο του
Ε.Π. Ήπειρος 2014 - 2020, όπου καλούμαστε να υποβάλουμε αίτημα τροποποίησης των στοιχείων των
ενταγμένων πράξεων των δομών Κοινωνικής Παρέμβασης  για τη φτώχεια τις οποίες διαχειριζόμαστε.
Η τροποποίηση των πράξεων  αφορά στην παράταση της διάρκειας χρηματοδότησης από το  Ε.Π. Ήπειρος
2014 - 2020 από την έναρξη λειτουργίας των δομών, με καταληκτική ημερομηνία την 31η/12/2023, για
διάστημα όχι μεγαλύτερο των 72 μηνών και όχι πέραν της 30ης/11/2023 για την ολοκλήρωση του φυσικού
αντικειμένου και την 31η/12/2023 για την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου  της Πράξης.
Έτσι για το   Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας που ξεκίνησε να λειτουργεί από  τις 15/ 11 /2017, η
λειτουργία  του  βάση  των  ανωτέρω  και  για  72  μήνες  συνολικής  λειτουργίας  παρατείνεται  μέχρι  τις
14/11/2023, με συνολικό προϋπολογισμό υποέργου πράξης  - βάση και των πιστοποιημένων δαπανών του
2019 - το ποσό των  230.100,00  €.

  Την υπ. αριθμ 282/2020/04-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας για την
έγκριση της υποβολής του αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης.

 Την από 06-08-2020 ηλεκτρονική υποβολή του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης με ID 104089. 
 Την με αριθμ πρωτ 2054 / 27/08/2020,  2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής

Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο -  Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ
5002328 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος2014-2020 » 
H τροποποίηση αφορά στην αλλαγή του χρονοδιαγράμματος της πράξης  με την παράταση λειτουργίας  κατά
3  έτη  (  συνολική  λειτουργία  από  15/11/2017  έως  31/12/23  και  συνολικό  κόστος  πράξης  490.100,00  )
σύμφωνα με το με αριθμ πρωτ.468/20-02-2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου.

 την με αριθμό 512/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας περί αποδοχής της 2ης 
Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Φαρμακείο -  Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 
5002328, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 - 2020», που αφορά στην 
παράταση της διάρκειας χρηματοδότησης της Πράξης και αντίστοιχη αύξηση του 
συνολικού προϋπολογισμού στο ποσό των 490.100,00 €». 

Αποφασίζουμε

την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α)«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της
πράξης  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ  ΒΑΣΙΚΩΝ  ΑΓΑΘΩΝ:  KOINΩΝΙΚΟ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ »με κωδικό ΟΠΣ ως ακολούθως:

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΕΙΚΤΕΣ
Η  δομή  κοινωνικού  παντοπωλείου  του  Δήμου  Πρέβεζας  εντάσσεται  στο  Ε.Π  ΄Ηπειρος  κωδ.8  ,  Αξονας
προτεραιότητας  5  “ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΕΝΤΑΞΗ  ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΜΕΜΗΣΗ  ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ”,  ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ  Προώθηση  της  κοινωνικής  ένταξης  και  της
καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ βελτίωση της πρόσβασης ευπαθών ομάδων
σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας .
Με την αριθ. 317 / 8-2-2017 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Ηπείρου εντάχθηκε η
χρηματοδότηση του υποέργου “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ” της Πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ  ΑΓΑΘΩΝ:  KOINΩΝΙΚΟ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ΣΤΟ  Δήμο
ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και MIS 5002328στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Έδρα  του  Δημοτικού  Κοινωνικού  Παντοπωλείου-Συσσιτίου  ορίζεται  η  έδρα  του  Δήμου  Πρέβεζας,η  πόλη  της
Πρέβεζας.
Θα έχει ως αντικείμενο λειτουργίας τη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών
ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης,βιβλίων,παιχνιδιών, κα σε ωφελούμενα
άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
Ωφελούμενοι  των υπηρεσιών  που  παρέχει  η  δομή είναι  άτομα/νοικοκυριά  τα  οποία  βρίσκονται  σε  κατάσταση
φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, όπως ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο
εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας κ.λ.π
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Με  την  αριθ.499/2016  (ΑΔΑ:  6A93ΩΞΧ-Ω14)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Πρέβεζας
καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στέγασης κοινωνικού παντοπωλείου επιφανείας
από 60 έως 100 τ.μ.και με την αριθ.πρωτ.21699/2-9-2016 διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη
στέγαση του κοινωνικού παντοπωλείου
Η υλικοτεχνική υποδομή, ο εξοπλισμός, καθώς και τα μέσα που απαιτούνται για την λειτουργία του Δημοτικού
Κοινωνικού  Παντοπωλείου  θα  προέλθουν  από  χρηματοδότηση  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  ΄ΗΠΕΙΡΟΣ
καθώς και από άλλες πηγές , χορηγίες και δωρεές τρίτων.
Ο  έλεγχος  λειτουργίας  του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  θα  γίνεται  από  την  9μελή  διακομματική  Επιτροπή
Διαχείρισης που ορίστηκε ήδη από την 417/2019 ΑΔΣ ( που επικαιροποίησε την 573/2015 ΑΔΣ Πρέβεζας με ΑΔΑ:
6ΒΔΞΩΞΧ- ΡΤΑ) ) και που ορίζει  ως Πρόεδρο στην επιτροπή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Δαρδαμάνη
(αριθ.492/19 /ΑΔΑ:Ψ9ΕΡΩΞΧ-ΕΚΗ απόφαση Δημάρχου),  ο  οποίος  συμμετέχει  επιπλέον  των εννέα μελών και
προεδρεύει  και  ως  μέλη  της  εννεαμελούς  (9)  επιτροπής διαχείρισης  του  Κοινωνικού Παντοπωλείου-συσσιτίου,
Δήμου Πρέβεζας, τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους: κ.κ Νικόλαο Παγγέ, Γεώργιο Σαριάνογλου ,  Γρηγόριο
Κουμπή, Αθηνά Κωνσταντάκη,  Ευάγγελο Γιαννουλάτο,  Παύλο Σαραμπασίνα, Ιωσήφ Στύλο,  Βασίλειο Κωστούλα
και Χαράλαμπο Κακιούζη.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα διαθέτει είδη τριών κατηγοριών:

1. Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα
2. Είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. καινούρια ή «δεύτερο χέρι»
3. Είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd - dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού.

Για  την  εξασφάλιση  της  λειτουργίας  του  κοινωνικού  παντοπωλείου,  ο  Δικαιούχος  θα  πρέπει  να  υλοποιεί  τις
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίζει χορηγίες, δωρεές κλπ από επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα
είδη που διαθέτει και παράλληλα να δέχεται συνεισφορές πολιτών και συλλογικών φορέων (σχολεία, σύλλογοι κλπ.)

Περαιτέρω, το Κοινωνικό Παντοπωλείο:
1Διασφαλίζει  την  σταθερή  τροφοδοσία  τουλάχιστον  100  οικογενειών  κάθε  μήνα.  Διαθέτει  τα  προϊόντα  στους

ωφελούμενους της δομής με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπειά τους
2Απασχολεί το κατ’ ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό
3Λειτουργεί με σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00π.μ.–15:00μ.μ. Ο
4Δικαιούχος 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 ωφελουμένων.
5Είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
6Διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα

προϊόντα,  αριθμός  ωφελουμένων  κλπ.),  το  οποίο  θα  διασυνδεθεί  και  θα  διαλειτουργήσει  με  Ενιαίο
Πληροφοριακό  Σύστημα  καταγραφής  και  παρακολούθησης  ωφελουμένων  το  οποίο  προγραμματίζεται  να
αναπτυχθεί κεντρικά (Υπουργείο Εργασίας, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας) και να διατεθεί στους Δικαιούχους
των  πράξεων  τις  οποίες  αφορά  ο  παρών  Οδηγός  αλλά  και  σε  Δικαιούχους  λοιπών  πράξεων
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ

7Τηρεί  τους  όρους  και  προϋποθέσεις  προσβασιμότητας  ΑΜΕΑ όπως  προσδιορίζονται  στα  κριτήρια  επιλογής
πράξεων, συνημμένων στην πρόσκληση της ΕΥΔ του οικείου ΠΕΠ

8Υλοποιεί  τα Σχέδια  Δικτύωσης και  Δημοσιότητας  που έχουν υποβληθεί  συνημμένα με την  πρόταση και  που,
ενδεικτικά, αφορούν σε:
 Ενέργειες  για  τη  γνωστοποίηση  της  λειτουργίας  της  δομής  στους  δυνητικά  ωφελούμενους  και  στην

ευρύτερη τοπική κοινωνία
 Ενέργειες για την προσέλκυση εθελοντών, ατόμων και συλλογικών φορέων
 Ενέργειες για τη συνεργασία με επιχειρήσεις για εξεύρεση δωρεών, χορηγιών κλπ
 Διασύνδεση και συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του οικείου Δήμου (και με λοιπές Υπηρεσίες αυτού

όταν κρίνεται απαραίτητο) για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης στους
ωφελούμενους

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
΄Εχει  γίνει  προμήθεια  2  γραφείων,  1  συρταριέρας,  1  βιβλιοθήκης,υποπόδιο,  βάσης  τροχήλατης,  καρέκλες  με
τραπεζάκι για χώρο αναμονής, 2 καθίσματα γραφείου,μεταλικούς καλόγηρους, 2 ραφιέρες,1 πάγκος εργασίας.
Στο  γραφείο  έχουν  τοποθετηθεί  δύο  Η/Υ με  τις  οθόνες  τους  ,  ένα  πολυμηχάνημα-φωτοτυπικό  Α3,  UPS,  2
τηλεφωνικές συσκευές ,πολύπριζο ασφαλείας, μπαλαντέζα, 2 κλιματιστικών (θέρμανση-ψύξη) ένα Ψυγείο Πάγκοι
Τυριέρα,σχεδιασμένα για την αποθήκευση τενεκέδων ή για βαρέλια Φέτας, ένα ψυκτικό θάλαμο (μίνι) με μηχανή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό  έχει  προσληφθεί  με  σύμβαση Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου  (ΙΔΟΧ)  ,  από  την  έναρξη
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λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πρέβεζας με κατ' έτος ανανεούμενες συμβάσεις με δυνατότητα
παράτασης έως τη λήξη του έργου,  και περιλαμβάνει έναν Κοινωνικό Λειτουργό ΤΕ (συντονιστή) και έναν ΔΕ
γενικών καθηκόντων ως Βοηθητικό Προσωπικό, για ελάχιστους ωφελούμενους 100 νοικοκυριά.

Δαπάνη προσωπικού για έξι έτη 177.000,00 €
Η  πρόσληψη  του  προσωπικού  έγινε  σε  εφαρμογή  του  παραρτήματος  1  της  πρόσκλησης  του  έργου,  με  τίτλο
υποχρεώσεις  δικαιούχων παρ.7 με τίτλο  κριτήρια προσλήψεων και  μοριοδότηση της  αριθ.πρωτ.2818/31-8-2016
(ΑΔΑ: ΩΜ907Λ9-3ΟΦ)Πρόσκλησης της  Ειδικής  Υπηρεσίας Διαχείρισης  Ε.Π Περιφέρειας  Ηπείρου (Α/Α ΟΠΣ
1564.έκδοση 3/0)

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Επιλέξιμες είναι και οι λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης, έως και το 30% του κόστους της άμεσης
μισθοδοσίας  που  θα  καλύψει  ,  προμήθεια  αγαθών,  γραφική  ύλη,  αναλώσιμα,  λοιπές  λειτουργικές  δαπάνες,
συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών,  π.χ.  για  καθαριότητα  ή  φύλαξη,  δαπάνες  δημοσιότητας,  κλπ.  ,  και  οι  οποίες
αντιστοιχούν στο ποσό των 177.000,00 € € x 30% =  53.100,00 €. 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 230.100,00 €

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Ο Δήμος αναλαμβάνει την δημοσιοποίηση της δομής και  την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με
αναπηρία  στην  πληροφόρηση  .  Η  δημοσιοποίηση  γίνεται  μέσω  παροχής  έντυπου  ενημερωτικού  υλικού  σε
προσβάσιμες μορφές (π.χ. ηλεκτρονικά αρχεία,CDs, έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες, προβλέπονται και έντυπα σε
γραφή  Braille  κλπ.)  Εναλλακτικά,  το  ενημερωτικό  υλικό   διατίθεται  ηλεκτρονικά  σε  προσβάσιμη  ιστοσελίδα
τηλεοπτικά  μηνύματα  ,ραδιοφωνικά  μηνύματα  ,εκδηλώσεις  (εκπαιδευτικά  σεμινάρια,  εργαστήρια,  συναντήσεις,
ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις, κλπ.).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Για τη λειτουργία του Παντοπωλείου θα τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
1.Βιβλίο καταγραφής εισερχόμενων και εξερχόμενων ειδών που θα προέρχονται από προμήθειες του Δήμου
2.Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών από δωρεές
Η ροή των εισερχομένων , εξερχομένων και παραδοθέντων στους δικαιούχους ειδών  αποτυπώνεται και ελέγχεται
ηλεκτρονικά.
Οι δωρεές και χορηγίες προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο είτε αφορούν σε είδος είτε σε χρήματα, γίνονται
αποδεκτές, εισπράττονται από τον Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Β_ 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ Α’171) , όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά και καταχωρούνται στα οικεία βιβλία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Δήμου , με έκδοση
σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, αντίγραφα των οποίων δίδονται στους δωρητές και χορηγούς. Η Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου δια των ταμειακών της οργάνων ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις
αυτές .Επιπρόσθετα, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας και λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού
συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Ωφελούμενοι  του  κοινωνικού  παντοπωλείου  είναι  άτομα/νοικοκυριά  που  διαμένουν  στον  Δήμο  Πρέβεζας  ,
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών), τα οποία βάσει κριτηρίων και
σχετικών  αποδεικτικών  στοιχείων,  βρίσκονται  σε  κατάσταση  φτώχειας  ή  απειλούνται  από  φτώχεια  (π.χ.
ωφελούμενοι  του Κοινωνικού Εισοδήματος  Αλληλεγγύης και  του ΤΕΒΑ, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό
ετήσιο  εισόδημα,  άτομα  που  διαθέτουν  βιβλιάριο  απορίας,  κλπ.),  καθώς  και  οι  δικαιούχοι/αιτούντες  διεθνούς
προστασίας.  Πιο  συγκεκριμένα  κριτήρια  επιλογής  θεσπίζει  ο  δικαιούχος  της  δράσης,  σε  συνεργασία  με  την
Κοινωνική Υπηρεσία του οικείου δήμου και ανάλογα με τη δυναμικότητα και τις δυνατότητές του.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ μπορούν να παραλαμβάνουν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο τα αγαθά
που τους αναλογούν στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος (ΤΕΒΑ) Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ
δικαιούνται διανομή βασικών αγαθών που καλύπτονται ΜΟΝΟ από το ΤΕΒΑ, ΔΕΝ δικαιούνται τα αγαθά που
διαθέτει η δομή στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής της από το ΕΚΤ.
Τα  βασικά  αγαθά που  διαθέτει  το  κοινωνικό  παντοπωλείο  από  άλλες  πηγές  (άμεση  προμήθεια,  συνδρομή του
οικείου Δήμου, χορηγίες και δωρεές) διανέμονται στους λοιπούς ωφελούμενους της δομής (εκτός των ωφελουμένων
του ΤΕΒΑ).

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Οι ωφελούμενοι υποβάλουν αιτήσεις με συνημμένα δικαιολογητικά που καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής
του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
O Δήμος Πρέβεζας μετά από απόφαση της επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και σχετική ανακοίνωση στα
ΜΜΕ έχει συγκεντρώσει από τα τέλη του έτους 2016, πάνω από 100 ωφελούμενους οι οποίοι κατηγοριοποιούνταν
ως εξής:
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Κατηγορία Αριθμός

Mε μηδενικό και πολύ χαμηλό εισόδημα 33

Μονογονεϊκές και με επιμέλεια 2

ΑΜΕΑ 12

Άνεργοι (ΟΑΕΔ) 18

Aσθενείς με γνωμάτευση 7

Moναχικά άτομα 6

Tρίτεκνοι 2

Mετρίως χαμηλά εισοδήματα 2

Διαζευγμένα 3

Πρόγραμμα “βοήθεια στο σπίτι” 14

Aθίγγανοι 3

Άστεγοι/σε λυόμενα 3

Οι ωφελούμενοι υποβάλουν αιτήσεις με συνημμένα δικαιολογητικά που καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής
του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
To Κοινωνικό Παντοπωλείο έχει  έως τωρα 220 εγγεγραμμένους ωφελούμενους,   οι οποίοι κατηγοριοποιούνται ως
εξής:

Κατηγορία Αριθμός

Moναχικά άτομα 77

Οικογένειες με δύο μέλη 29

Πολύτεκνοι 12

Τρίτεκνοι 9

Οικογένειες με δύο ανήλικα τέκνα 12

Οικογένειες με ένα ανήλικο τέκνο 8

Μονογονεϊκές οικογένειες 5

Άνεργοι (ΟΑΕΔ) 45

ΑΜΕΑ (ΚΕΠΑ) 37
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ΔΕΙΚΤΕΣ

Ε.Π 8

Α.Π 5

ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9IV

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ-ΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗ-ΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΑ

ΠΕΡΙ-

ΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

5502 Αριθμός 

υποστηριζό-

μενων δομών

αριθμός Λιγότερο 

αναπτυγμέ-νες 

Περιφέ-ρειες

1

5503 Αριθμός 

ωφελουμέ-νων 

των υποστηριζο-

μένων δομών

αριθμός Λιγότερο 

αναπτυγμέ-νες 

Περιφέ-ρειες

Άνω των 100

CO22 Aριθμός έργων 

που αφορούν 

δημόσιες 

διοικήσεις ή 

δημόσιες 

υπηρεσίες σε 

τοπικό επίπεδο

αριθμός Λιγότερο 

αναπτυγμέ-νες 

Περιφέ-ρειες

1

Τ1636 Πληθυσμός 

ευπαθών 

ομάδων που 

καλύπτεται από 

υπηρεσίες 

πρόνοιας

άτομα Λιγότερο 

αναπτυγμέ-νες 

Περιφέ-ρειες

Ανω των 100
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Πίνακας Παραδοτέων Πακέτου Εργασίας, προγραμματισμού υλοποίησης,

ανάλυσης σε άμεσες και λοιπές δαπάνες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΑΚΕΤΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΗΜΕΡΟ-

ΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟ-

ΜΗΝΙΑ

ΛΗΞΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΟ-

ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΠΕ1 ΠΕ 1.1

Προσλήψεις Προσωπικού

(2 ΆΤΟΜΑ)

Ημερομηνία

Έναρξης 

Υποέργου: 

15/11/2017

Ημερομηνία

Λήξης

Υποέργου: 

14/11/2023

72 177.000,00 €

ΠΕ 1.2.

Μητρώο 

εξυπηρετούμενου 

πληθυσμού, Καταγραφή 

πίνακα δικαιούχων 

.Βιβλίο καταγραφής 

εισερχόμενων και

εξερχόμενων ειδών που 

θα προέρχονται από 

προμήθειες του Δήμου

ΠΕ 1.3

Βιβλίο καταγραφής 

εισερχομένων και 

εξερχομένων ειδών από 

δωρεές, Τήρηση αρχείου 

με υλικό από 

συναντήσεις, συσκέψεις, 

συνεργασίες, Υλικό από 

Ενέργειες Ενημέρωσης, 

Ευαισθητοποίησης 

Επιχειρήσεων
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ΠΑΚΕΤΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΗΜΕΡΟ-

ΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟ-

ΜΗΝΙΑ

ΛΗΞΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΟ-

ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΕ 1.4

Ημερήσια υπογεγραμμένα 

παρουσιολόγια , Ημερήσιες 

καρτέλες καταγραφής 

εισερχομένων, Ατομικές 

εκθέσεις στελεχών, Αρχείο 

εκπαίδευσης προσωπικού 

και εθελοντών

ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ

30% επί των άμεσων 

επιλέξιμων δαπανών

53.100,00 €

Π/Υ Υποέργου   230.100,00 €

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:
Συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με υπηρεσίες , φορείς ,τις άλλες κοινωνικές δομές, κυρίως με το Κέντρο
Κοινότητας,  για  εξασφάλιση  αμεσότητας  στη  συνεργασία,  πνεύματος  αλληλέγγυας  δράσης  και  εντοπισμού
ευκαιριών για ανάπτυξη συνεργειών . Συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με επιχειρήσεις, σχολεία κλπ στην
ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του πληθυσμού σε προγράμματα κοινωνικής/προνοιακής φύσεως .Δημοσιοποίηση
και προβολής του Κοινωνικού παντοπωλείου.
Κινητοποίηση και εμπλοκή στις δράσεις κάθε τοπικής ομάδας που μπορεί να συνεισφέρει στους παραπάνω στόχους,
έπειτα  από συνεργασία με το  Κέντρο Κοινότητας  και  τα  στελέχη του  και  από προγραμματισμό δράσεων,  για
αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων και δυναμικού

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
Στόχος είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και η διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων.
Στο  πλαίσιο  λειτουργίας  του  Δημοτικού  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  προβλέπεται  να  διανέμονται  σε  άπορους
κατοίκους του Δήμου Πρέβεζας:
α)τρόφιμα μακράς διάρκειας, εάν και όταν υπάρχουν διαθέσιμα για διανομή σε πακέτα.
β) νωπά τρόφιμα και ευαλλοίωτα προϊόντα που απαιτούν ψυγείο (εφόσον υπάρχουν και υπάρχει ο εξοπλισμός που
διασφαλίζει την ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την καλή τους κατάσταση από άποψη υγιεινής και ασφάλειας,
σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις).
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του υποέργου του Κοινωνικού Παντοπωλείου ανέρχεται σε 230.100,00  € και  είναι
ενταγμένο στο ΕΠ Ήπειρος και συγχρηματοδείται από το ΕΚΤ. Η διάρκεια του Φυσικού Αντικειμένου του έργου
είναι  από  τις  15/11/2017 έως  14/11/2023  και   του   Οικονομικού  Αντικειμένου  είναι  από  15/11/2017 έως  τις
14/12/2023.
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός ανά ειδικότητα εργαζόμενου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-
Β.3 [Για την ανάλυση του Προϋπολογισμού και τη συμπλήρωση των Πινάκων λαμβάνεται υπόψη η με αριθμ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020)]

Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
για υλοποίηση με Ίδια Μέσα

ΦΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τμήμα/ Μονάδα Θεσμικό Πλαίσιο ΟΝΟΜΑΤΕ-

ΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘ.

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΥ

Απόφαση 

υλοποίησης 

υποέργου

Δήμαρχος 3852/2010

Πρόσληψη 

προσωπικού για το 

υποέργο

Υπηρεσία

Προσωπικού του

Δήμου

2190/1994 Τσουτσάνη

Αθανασία

ΑΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

535/15

Λειτουργία - 

Διαχείριση 

Κοινωνικού 

Παντοπωλείου

Δήμου Πρέβεζας

ο από 5/2016

Οδηγός Εφαρμογής

και Λειτουργίας

Δομών Παροχής

Βασικών Αγαθών

του Ευρωπαϊκού

Κοινωνικού Ταμείου

Ιωάννης

Δαρδαμάνη

ΑΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

492/19

ΑΔΑ:Ψ9ΕΡΩΞΧ-

ΕΚΗ 

417/2019

ΑΔΣ

Συντονιστής Γενικός

Γραμματέας

Αντώνιος Μπέζας

από 11/10/2019 έως

14/11/2023

ΑΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

592/2019

Συντονιστής Γενικός Γραμματέας Χρήστος

Δασκαλόπουλος

έως 31/8/2019

ΑΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

72/2014

Αντιδήμαρχο 
Παιδείας, 
Κοινωνικής 
Πολιτικής και 
Πολιτισμού

Αθηνά

Κωνσταντάκη 

από 11/10/2019 έως

14/11/2023

ΑΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

8/2020

498/2019
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ΦΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τμήμα/ Μονάδα Θεσμικό Πλαίσιο ΟΝΟΜΑΤΕ-

ΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘ.

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΥ

Εντεταλμένη

δημοτική σύμβουλος

σε θέματα Πρόνοιας

Ελευθερία Αγγέλη ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.

298/2016

(ΟΡΘΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2950/17982/3-2-

2017)

Παρακολούθηση 

της Υλοποίησης και

Ολοκλήρωσης του 

φυσικού 

αντικειμένου του 

υποέργου

Υπηρεσία

Κοινωνικής

πολιτικής του

Δήμου

3852/2010 Κλεοπάτρα

Γιαννούλη

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘ.

298/2016

(ΟΡΘΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2950/17982/3-2-

2017)

Προγραμματισμός Αυτοτελές τμήμα

Προγραμματισμού

3852/2010 Ευαγγελία Ιωάννου

από 20/2/2020 έως

14/11/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΡΙΘ.

78/2020ΑΡΙΘ.

Προγραμματισμός Αυτοτελές τμήμα

Προγραμματισμού

3852/2010 Σακκάς Γεώργιος

από 14/7/2016

έως 19/2/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.

298/2016

(ΟΡΘΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2950/17982/3-2-

2017)
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ΦΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τμήμα/ Μονάδα Θεσμικό Πλαίσιο ΟΝΟΜΑΤΕ-

ΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘ.

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΥ

Προγραμματισμός Αυτοτελές τμήμα

Προγραμματισμού

3852/2010 Βαγιούλα Πάνη

από 14/7/2016 έως

14/11/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘ.

 298/2016

(ΟΡΘΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2950/17982/3-2-

2017)

Τεχνικές Υπηρεσίες Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών

3852/2010 Αλέξανδρος

Σκούρας

από 14/7/2016 έως

31/8/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.

298/2016

(ΟΡΘΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2950/17982/3-2-

2017)

Οικονομική 

Διαχείριση

Οικονομική

υπηρεσία

3852/2010 Παναγιώτης

Σταματέλοςαπό από

14/7/2016 έως

14/11/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.

298/2016

(ΟΡΘΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2950/17982/3-2-

2017)

Τεχνικές Υπηρεσίες Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών

3852/2010 Μωραίτη

Κωνσταντίνα

από 14/7/2016 έως

14/11/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.

298/2016

(ΟΡΘΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2950/17982/3-2-

2017)
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ΦΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τμήμα/ Μονάδα Θεσμικό Πλαίσιο ΟΝΟΜΑΤΕ-

ΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘ.

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΥ

Οικονομική 

Διαχείριση

Οικονομική

υπηρεσία

3852/2010 Νιτσάκη Θεοδώρα

από 14/7/2016 έως 

12/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.

298/2016

(ΟΡΘΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2950/17982/3-2-

2017)

Οικονομική 

Διαχείριση

Οικονομική

υπηρεσία

Κατσικοβόρδος

Δημήτριος

από 13/3/2020 έως

30/11/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘ 226/2020

Οικονομική 

Διαχείριση 

/Υπεύθυνος 

Λογαριασμού/

Ταμίας

Οικονομική

υπηρεσία

Θεμιστοκλής Νάνος

από 14/7/2016 έως

14/11/2023

Νομική Υποστήριξη Νομική υπηρεσία 3852/2010 Τάσσης Απόστολος

από 14/7/2016 έως

14/11/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.

216/2013

Παράλληλα, ορίζεται αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών και Υπηρεσιών, της οποίας το έργο  οργανώνεται ως
εξής:
1. Η  παρακολούθηση  της  πορείας  υλοποίησης  του  υποέργου,  η  διατύπωση  παρατηρήσεων  επί  των

παραδοτέων του και η επίβλεψη για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων αυτών.
2. Η προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των παραδοτέων και του υποέργου.

Η εν λόγω Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών και Υπηρεσιών ορίζεται με νέα Απόφαση , σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις ,
Η διαδικασία Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων Υποέργου περιγράφεται ως εξής:
Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Όλα τα ανωτέρω συλλογικά όργανα και όλοι
οι απασχολούμενοι για την υλοποίηση του έργου οφείλουν να συμμορφωθούν με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής
εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλουν τα παραδοτέα καταλλήλως
διορθωμένα και συμπληρωμένα.
Η  διαδικασία  της  επανυποβολής  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  μέχρι  δύο  (2)  φορές.  Η  Επιτροπή  αξιολογεί  τα
παραδοτέα:
α) Βάσει της ανταπόκρισής τους στο φυσικό αντικείμενο του υποέργου έτσι όπως περιγράφεται στο Τ. Π. και στην
παρούσα απόφαση, όσον αφορά στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
β) Βάσει του προσδιορισμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
Η Επιτροπή μπορεί μετά την εξέταση των παραδοτέων:
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α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις κατά τα ανωτέρω,
β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει  παρεκκλίσεις  που επηρεάζουν την καταλληλότητά του να
χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του υποέργου.
Σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή υποβάλλει παρατηρήσεις κατά την ανωτέρω διαδικασία παρατηρήσεων η οποία
μπορεί να επαναληφθεί έως δύο (2) φορές.
Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει την ανταπόκριση των παραδοτέων στις απαιτήσεις της παρούσας, προβαίνει στην
παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων ή του συνολικού έργου και συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής εις
τριπλούν και τα διαβιβάζει την αρμόδια υπηρεσία χωρίς καθυστέρηση.
Οι διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών και τα όρια για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, θα γίνουν
σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  συγκεκριμένα,  με  όσα  ορίζονται  στην  υπ’ αριθ.  11389/1993  (ΦΕΚ
185/Β’/23-3-1993) Υπουργική Απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΠΟΤΑ)» και το Π. . 28/1980, περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών στους ΟΤΑ καθώς και τις διατάξεις του
Ν.4412/2016/φεκ 147/8-8-16,τ.Α΄
Ως Υπεύθυνη του Υποέργου ορίζεται η κ. Κλεοπάτρα Γιαννούλη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, σύμφωνα με την 298/8941/25-5-2020 απόφαση
Δημάρχου  Πρέβεζας  και  την  προγενέστερη  ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  2950/17982/3-2-2017  της  αριθ.  298/2016
απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας και τις διατάξεις του Ο.Ε.Υ Δήμου Πρέβεζας .
Ο Υπεύθυνος του Υποέργου έχει την συνολική αρμοδιότητα συντονισμού και εποπτείας όλων των εμπλεκόμενων
υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων και φυσικών προσώπων, συνεργάζεται με αυτούς και συνυπογράφει μαζί με τον
νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου το Τ. .Υ., αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εγκυρότητα και την πληρότητα
των πληροφοριών που καταγράφονται σε αυτό.

Επάρκεια θεσμικού και νομικού πλαισίου για την υλοποίηση της δράσης
 Με την Αριθ.  7150/1971 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.

Μακεδονίας εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Πρέβεζας (φεκ 739/14-3-
2012) από όπου προκύπτει στο άρθρο 8 παρ.7 ότι Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης
έργων  και  δράσεων  του  Δήμου  σε  αναπτυξιακά  και  άλλα  προγράμματα,  για  την  παρακολούθηση  της
υλοποίησής  τους  και  τη  σχετική  ενημέρωση  των  αρμοδίων  Αρχών,σε  συνεργασία  με  τις  αρμόδιες
υπηρεσίες  του  Δήμου.  Καθώς  και  στο  άρθρο  11  “αρμοδιότητες  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Προστασίας,
Παιδείας  και  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Πολιτισμού”  ότι  οι  συγκεκριμένες  αρμοδιότητες  των  δομών
ασκούνται από τη συγκεκριμένη διεύθυνση.

 Με  το  αριθ.2795/27-8-2012  (ΑΔΑ:  Β4ΓΩ7Λ9-ΠΛΙ)  έγγραφο  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  (Ε.  .Α/Ε.Φ.Δ)
Περιφέρειας Ηπείρου επιβεβαιώθηκε η διαχειριστική επάρκεια κατά είδος πράξεων υπηρεσιών του Δήμου
Πρέβεζας.

 Με  την  αριθ.535/2015/Αριθ.Πρωτ.37014/21-12-2015  απόφαση  Δημάρχου  εγκρίθηκε  η  εφαρμογή  των
διαδικασιών που αναλύονται στα σχετικά εγχειρίδια διαδικασιών από τις Διευθύνσεις και λοιπές οργανικές
μονάδες  του  Δήμου  Πρέβεζας  για  την  υλοποίηση  των  συγχρηματοδοτούμενων  έργων.  Ειδικότερα
εγκρίθηκε η εφαρμογή των παρακάτω διαδικασιών:
◦ Προγραμματισμός  ΄Εργων  -  Ενεργειών  -σειρά  διαδικασιών  ΕΔΔΕ-01  (παρ.3.2  της  εγκυκλίου

4670/ΕΥΣ-551)  Επιχειρησιακός  Σχεδιασμός  και  Ωρίμανση  ΄Εργων,  σειρά  διαδικασιών  ΕΔΔΕ-02
(παρ.3.3 της εγκυκλίου 4670/ΕΥΣ-551)

◦ Διενέργεια  Διαγωνισμών  και  Ανάθεση  Συμβάσεων,  σειρά  διαδικασιών  ΕΔΔΕ-03  (παρ.3.4  της
εγκυκλίου 4670/ΕΥΣ-551)

◦ Παρακολούθηση  ΄Έργων,  Πιστοποίηση  Φυσικού  Αντικειμένου,  ενότητα  διαδικασιών  ΕΔΔΕ-  04
(παρ.3.5 της εγκυκλίου 4670/ΕΥΣ-551) Οικονομική Διαχείριση ΄Έργων, σειρά Διαδικασιών ΕΔΔΕ-05
(παρ.3.6 της εγκυκλίου 4670/ΕΥΣ-551)

◦ Παρακολούθηση  και  τήρηση  ισχύουσας  νομοθεσίας,  σειρά  διαδικασιών  ΕΔΔΕ-06,  (Παρ.3.7  της
εγκυκλίου  4670/ΕΥΣ-551)  καθώς  και  1.γ.Γ)  το  λειτουργικό  οργανόγραμμα  για  τη  διαχειριστική
επάρκεια των Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας

 έχει συσταθεί ομάδα έργου για παρακολούθηση και επιχειρησιακό σχεδιασμό κοινωνικών δομών με τηνμε
την  298/8941/25-5-2020  απόφαση  Δημάρχου  Πρέβεζας  και  την  προγενέστερη  ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
αριθ. 298/2016 Απόφασης Δημάρχου

Το  απασχολούμενο  στο  Υποέργο  προσωπικό  (τακτικό/υφιστάμενο  και  έκτακτο/νέο/εξωτερικοί  συνεργάτες),  οι
ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος
αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 (τακτικό προσωπικό) και Β.2 (νέο προσωπικό).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ανά τομέα  αναλαμβάνουν :τις προσλήψεις προσωπικού (διοικητική υπηρεσία),
τη  μισθοδοσία,  τις  πληρωμές,  τις  προμήθειες  υλικών  και  διαφόρων  αγαθών  (Οικονομική  Υπηρεσία).Την
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παρακολούθηση υλοποίησης του έργου θα έχει η υπηρεσία Προγραμματισμού (Τ.Δ.Ε, μηνιαία δελτία κ.α). H ομάδα
έργου που προαναφέρεται θα διαδραματίσει το δικό της ρόλο για την σωστή και έγκαιρη υλοποίηση της πράξης.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Παράρτημα Α: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Παράρτημα Β: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Άλλα (Αποφάσεις Ορισμού Επιτροπών Παραλαβής, Υπευθύνου κλπ.)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

α/α Ενέργεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Πρόσληψη προσωπικού

2 Μίσθωση κτιρίων

3 Προμήθειες υλικών

4 Πρόσληψη Εξωτερικός 

συνεργάτης

5 Κοινωνική στήριξη

6 Δικτύωση και 

συνεργασία

7 Ενημέρωση – 

ευαισθητοποίηση – 

δημοσιότητα

8 Παρακολούθηση 

παραδοτέων
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Πίνακας Β.1  Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό  

(A) (B) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) (Η) (

α
/
α

Ονοματεπώνυ
μο

Ειδικότη
τα

Τρόπος απασχόλησης:
α) Ποσοστό (…%) του

συμβατικού χρόνου 
β) υπερωριακή

απασχόληση
γ) πρόσθετη απασχόληση
 Να αναφερθεί η σχετική

νομική βάση 

Εργασίες –
Καθήκοντα-

Ρόλος 

Πακέτα
Εργασίας

/Παραδοτέα

Χρονική
διάρκεια

(από-έως)  

Εκτιμώμενη
απασχόληση

σε /Μ
Α/Μ

Μικτό
Μηνιαί

ο 
 Κόστος

Κ
ό

1
ΚλεοπτΚλεοπάτρα 

Γιαννούλη

ΠΕ 1 
Διοικητικο
ύ

0,72
Υπεύθυνη 
έργου
ως Δ/ντρια 
Κοιν.Προστ
ασίας,Παιδε
ίας και 
Δ.Β.Μ και 
Πολιτισμού

 ΠΕ 1 
Από 15-11-

2017 10

0

0

Ποσοστό (…%) του
συμβατικού χρόνου 

Σε όλα τα 
παραδοτέα 

Έως 31-12-
2023

0

2
Κων/να 
Μωραϊτη

ΠΕ 
Τοπογράφ
ων 
Μηχανικώ
ν 

0,12 Ποσοστό (…%) του 
συμβατικού χρόνου 

Συντονισμός 
για τεχνικές 
εργασίες 
-προδιαγρ.τεχ
ν.του 
Κοινωνικου  
παντοπωλείο
υ  ως Δ/ντρια 
Τ.Υ

Από 15-11-
2017 Έως

14-11-2023
5

0

0

Από 15-11-
2017 Έως

14-11-2023 0

3
Αθανασία 
Τσουτσάνη

ΠΕ 1 
Διοικητικο
ύ

0,12Ποσοστό (…%) του 
συμβατικού χρόνου 

Προσλήψεις 
προσωπικού, 
άδειες, κ.λ.π

ΠΕ 1 
Από 15-11-
2017 Έως

14-11-2023
4 0

4
Γεώργιος 
Σακκάς 

ΠΕ 
γεωπόνων 

0,51Ποσοστό (…%) του 
συμβατικού χρόνου 

Παρακολούθ
ηση έργου

ΠΕ 1 
σε όλα τα 
παραδοτέα 

Από 15-11-
2017

Έως 19-2-
2020

7 0 0

5

Ευαγγελία

Ιωάννου

ΠΕ 
Πολιτικών
Μηχανικώ
ν

0,51Ποσοστό (…%) του 
συμβατικού χρόνου 

Παρακολούθ
ηση έργου

ΠΕ 1 
σε όλα τα 
παραδοτέα 

από
20/2/2020
έως 31-12-

2023

7 0

6 Βαγιούλα Πάνη
ΔΕ 
Διοικητικό
ς 

0,51Ποσοστό (…%) του 
συμβατικού χρόνου 

Διοικητική 
στήριξη
Παρακολούθ
ηση έργου

ΠΕ 1 σε όλα
τα 
παραδοτέα 

Από 15-11-
2017 Έως

31-12-2023
10 0 0

7
Αλέξανδρος 
Σκούρας

Ειδικός 
συνεργάτη
ς 

0,12Ποσοστό (…%) του 
συμβατικού χρόνου 

Τεχνικός 
σύμβουλος

3 0 0

8
Παναγιώτης 
Σταματέλος 

ΠΕ Οικ. 0,12Ποσοστό (…%) του 
συμβατικού χρόνου 

Υπεύθυνος 
προμηθειών 

Από 15-11-
2017 Έως

14-11-2023
4 0 0

9
Νάνος 
Θεμιστοκλής

ΠΕ 
Οικονομικ
ού 
Λογιστικο
ύ

0,12Ποσοστό (…%) του 
συμβατικού χρόνου 

Υπεύθυν
ος  
Λογαρια
σμού

Από 15-11-
2017 Έως

31-12-2023 9

Σύνολ
ο 

0
,
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Πίνακας Β.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό 

α/
α

Ειδικότητα
Σχέση

Απασχόλησης

Τρόπος
πρόσληψης

/

Πακέτα
Εργασίας 

/
Παραδοτέ

α

Χρονοδιάγραμμ
α (από –έως

Χρόνος
Κόστος (€)

Νομική
Βάση (μήνες)

1

ΤΕ
Κοιν.Λειτουργός
Σακκά Μικέλα 

ΙΔΙΩΤ.ΔΙΚΑΙ
ΟΥ ΟΡΙΣΜ
ΧΡΟΝΟΥ 

Ν.2190/94 ΠΕ1
Από 15-11-2017
Έως 14-11-2023

72

2

ΔΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Μπαρκούζου

Άννα

ΙΔΙΩΤ.ΔΙΚΑΙ
ΟΥ ΟΡΙΣΜ
ΧΡΟΝΟΥ 

Ν.2190/94 ΠΕ1
Από 15-11-2017
Έως 14-11-2023

72

ΣΥΝΟΛΟ 144 177.000,000

Πίνακας Β.3  Υφιστάμενων Υποδομών – Υλικών μέσων (εάν απαιτείται)

α
/
α

Περιγραφή
Συμμετοχή
σε Πακέτα
Εργασίας

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα
χρονικό διάστημα
διάθεσης στο έργο

Κόστος Απόσβεσης (€) Παρατηρήσεις

Πίνακας Β.4  Προμηθειών (Νέων Υποδομών – Υλικών μέσων)

Πίνακας Β.5  Εξωτερικών Υπηρεσιών 

α/α Περιγραφή 
Συμμετοχή
σε Πακέτα
Εργασίας

Διαδικασία
Ανάθεσης /

 θεσμικό
πλαίσιο

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα
Τιμή μονάδας Κόστος (€) Παρατηρήσει

ς

Σύνολο 
€

Πίνακας Β.6  Άλλων Δαπανών (π.χ. ταξιδιών)

α/
α

Περιγραφ
ή 

Συμμετοχή
σε Πακέτα
Εργασίας

Διαδικασία
Ανάθεσης /

 θεσμικό
πλαίσιο

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα
Τιμή μονάδας Κόστος (€)

Παρατηρήσεις

1
Σύνολο 
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Πίνακας Β.7  Έμμεσες Δαπάνες

α/
α

Περιγραφή 
Συμμετοχή
σε Πακέτα
Εργασίας

Διαδικασία
Ανάθεσης /

 θεσμικό
πλαίσιο

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα
Τιμή μονάδας Κόστος (€) Παρατηρήσει

ς

1 Λειτουργικές 
Δαπάνες 
(ενοίκιο, 
αναλώσιμα, 
υλικά 
καθαριότητας, 
δημοσιότητας 
μικροεξοπλισμ
ός όπως 
συρραπτικά 
κλπ) 

ΠΕ1 Νομοθετι
κό πλαίσιο 
ΟΤΑ

Αποκοπή 4 18.100,00

2 Δικτύωση-
δημοσιότητα-
προβολή 
-Λοιπές 
υπηρεσίες 

ΠΕ 1 ν. 4412/2016 
(φεκ 147/8-8-
16,τ.Α΄)

ΕΤΗ 3 35.000,00

Σύνολο  53.100,00
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