
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                       Πρέβεζας, 9/11/2020
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Π.: 21856

Ταχ. Δ/νση :Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2
Ταχ. Κώδικας :48100 Πρέβεζα

ΘΕΜΑ:   Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα
του υποέργου (Α/Α 2) με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: KOINΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002328 Ε.Π ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
A  ΡΙΘ. 617    /2020

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
1. του  ν.  4314/2014  «Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»
2. του  ν.  4024/11  «Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις,  ενιαίο  μισθολόγιο  -  βαθμολόγιο,  εργασιακή

εφεδρεία  και  άλλες  διατάξεις  εφαρμογής  του  μεσοπρόθεσμου  πλαισίου  δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει,

3. 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,

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

5. 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,

6. της αριθ. 3542 final/23.5.2014 Εκτελεστικής Απόφασης της Ε.Ε. για την έγκριση ορισμένων
στοιχείων  του  συμφώνου  εταιρικής  σχέσης  με  την  Ελλάδα  (Κωδικός  CCI
2014GR16M8PA001)

7. της  αριθ.  14053/ΕΥΣ  1749/27-03-2008  (ΦΕΚ  540/Β/27-3-2008)  Υπουργικής  Απόφασης
Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

8. της αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015) Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας,  Υποδομών,  Ναυτιλίας  και  Τουρισμού  με  τίτλο:  «Εθνικοί  κανόνες
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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»

9. του νόμου 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και To με 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.

10. Την  αριθ.  535/2015  Απόφαση  Δημάρχου  Πρέβεζας  περί  έγκρισης  διαδικασιών
διαχειριστικής επάρκειας .

11. Την  με  αριθμό  304/2016  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  Πρέβεζας  περί  της
δημιουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου-Ιατρείου και έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας
του.

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

13. 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.

14. 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.

15. Την αριθ.  532 /2017 (ΑΔΑ:ΨΛΣΡΩΞΧ-ΔΟΨ)Α.Δ.Σ 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.

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

17. την αριθ.  735/2017 απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί υλοποίησης με ίδια μέσα( ΑΥΙΜ)
του υποέργου (Α/Α) με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της
πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: KOINΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002328
Ε.Π ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

18. Την  αριθ.38/2018  (αριθ.πρωτ.1802/26-1-2018)  απόφαση  Δημάρχου  Πρέβεζας  περί
υλοποίησης  με  ίδια  μέσα(  ΑΥΙΜ)  του  υποέργου  (Α/Α)  με  τίτλο:  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ:  KOINΩΝΙΚΟ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  στο
Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002328 Ε.Π ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020
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19.    την από 1/2/2018 Βεβαίωση έναρξης λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου
Πρέβεζας

20.   την  με  αριθ.  320/2018  Απόφαση  Δημάρχου  Πρέβεζας  όπου  Τροποποιεί  την  Ορθή
Επανάληψη της  αριθ.298/2016 απόφασης Δημάρχου και ορίζει ως Υπεύθυνη Έργου, του
υποέργου  (Α/Α 2)  με  τίτλο:  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της
πράξης  «  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΔΟΜΗΣ  ΒΑΣΙΚΩΝ  ΑΓΑΘΩΝ:  KOINΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με κωδικό
ΟΠΣ (MIS 5002328),  την  κ.  Μαρίας  Ζουρουφίδου ,  κλάδου ΤΕ Κοινωνικής  Εργασίας,
τμηματάρχη  Κοινωνικής  Πολιτικής   και  αναπληρώτρια  της  μέχρι  σήμερα  Υπεύθυνης
Έργου,  κ.  Κλεοπάτρας Γιαννούλη,  κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού,   Διευθύντριας  Κοινωνικής
Προστασίας,  Παιδείας  και  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Πολιτισμού  στην  Ομάδα  Έργου
παρακολούθησης & επιχειρησιακού σχεδιασμού  κοινωνικών δομών, ενώ κατά τα άλλα η
με ορθή επανάληψη 298/2016 Απόφαση Δημάρχου παραμένει ως έχει.

21. 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 Φαρμακείο Δήμου Πρέβεζας που ξεκίνησε να λειτουργεί την 1/
2/2018,  η  λειτουργία  του  παρατείνεται  μέχρι  τις  30/11/2023  και  για  για  70  μήνες
συνολικής  λειτουργίας,  με  συνολικό  προϋπολογισμό  υποέργου  πράξης  το  ποσό  των
260.000,00 €

22.    την  282 /2020 ΑΔΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί  έγκρισης υποβολής αιτήματος
τροποποίησης  της Απόφασης   ένταξης της πράξης  «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό  Φαρμακείο  -  Κοινωνικό  Παντοπωλείο  Δήμου  Πρέβεζας  »  με  Κωδικό  ΟΠΣ
5002328 και προϋπολογισμό   € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» για
παράταση διάρκειας χρηματοδότησης με αντίστοιχη αύξηση προϋπολογισμού της Πράξης

23. Την  από  06-08-2020  ηλεκτρονική  υποβολή  του  Τεχνικού  Δελτίου  της  Πράξης  με  ID
104089. 

24. 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.

25. 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
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α)  Τροποποιούμε  τις  αριθ.735/2017  και  38/2018  αποφάσεις  του  Δημάρχου  Πρέβεζας  περί
υλοποίησης με ίδια μέσα( ΑΥΙΜ)  του υποέργου (Α/Α) με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
στο  Δήμο  ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  της  πράξης  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΔΟΜΗΣ  ΒΑΣΙΚΩΝ  ΑΓΑΘΩΝ:
KOINΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002328 Ε.Π ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 

β) Εγκρίνουμε την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στο
Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: KOINΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ
5002328 Ε.Π ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 από τον Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ως εξής:

Α.  ΦΥΣΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΟΥ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ  –  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

Η δομή κοινωνικού φαρμακείου 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  ΄Εχει  εκδοθεί  η
αριθ.πρωτ.1859/14-6-2016 , με κωδικό 27/2016,α.α ΟΠΣ 1564 της ΕΥΔ Ε.Π Περιφέρειας Ηπείρου
πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του παραπάνω ΄Αξονα Προτεραιότητας ο οποίος
συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο,  με  τίτλο  “Δομή  βασικών
αγαθών:Kοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου,Κοινωνικό Φαρμακείο”.

Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του Πακέτου Εργασίας (Υποέργου)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Αφορά  τη  λειτουργία  δομής  η  οποία  παρέχει,  σε  ωφελούμενα  άτομα,  δωρεάν  φάρμακα,
υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων
συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη
συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών.

Παροχή  υπηρεσιών  περίθαλψης  στους  ανασφάλιστους  και  άπορους  συνανθρώπους  μας.
Παράλληλα με την περίθαλψη, ένας δεύτερος στόχος του Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου είναι
η πρόληψη νοσημάτων και η ενημέρωση, η οποία θα πραγματοποιείται  μέσω δράσεων που θα
οργανώνονται και θα υλοποιούνται με τη συνεργασία άλλων φορέων είτε του Δήμου μας είτε του
Νομού είτε πανελλαδικής εμβέλειας. Συνάμα το Κοινωνικό Ιατρείο -Φαρμακείο έχει ως αποστολή
να συνδράμει τους δημότες που αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε φάρμακα, με την
δωρεάν  παροχή,  κυρίως  των  ευρέως  διαδεδομένων-  καταναλισκόμενων  φαρμάκων  «οικιακής
χρήσης» καθώς και υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων, σε άτομα που ζουν
κάτω  από  το  όριο  της  φτώχειας  και  είναι  ανασφάλιστα,  εξαιρουμένων  των  φαρμάκων  που
υπάγονται  στις  ειδικές  περί  ναρκωτικών  διατάξεις  (ψυχοφάρμακα,  κλπ.),  των  εχόντων  ανάγκη
ειδικής συντήρησης πχ.εμβόλια ψυγείων, καθώς και των λεγόμενων «νοσοκομειακών φαρμάκων
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Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ -ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» καθιερώνεται ως μία από τις δράσεις κοινωνικής
πολιτικής του Δήμου Πρέβεζας και θα λειτουργεί σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο , Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων,  το  Φαρμακευτικό  Σύλλογο Πρέβεζας,το  Γενικό  Νοσοκομείο  Πρέβεζας,
Εθελοντές Φαρμακοποιούς , και άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς που διαθέτουν τα μέσα και την
απαραίτητη τεχνογνωσία.
Τα φάρμακα θα συλλέγονται  από πολίτες  που τα έχουν  στην κατοχή τους  και  μπορούν να  τα
διαθέσουν στο Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο  κατά τις  ώρες λειτουργίας  του.  Επίσης από τα
φαρμακεία,  ή  από  οποιαδήποτε  άλλη  πηγή.  Αφού  ελεγχθούν  θα  καταγράφονται  και  θα
ταξινομούνται.
Το Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο συντονίζεται – διοικείται από Επιτροπή η οποία συγκροτείται
με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής
Πολιτικής, Τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα Υγείας ,δύο δημοτικούς Συμβούλους,
της  Αντιπολίτευσης,  έναν  εκπρόσωπο  του  Ιατρικού  Συλλόγου  ,  έναν  εκπρόσωπο  της  δομής
φαρμακείου του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας και την Δ/ντρια της Δ/νσης Κοιν. Προστασίας ,
Παιδείας  δια  Βίου  Μάθησης  και  Πολιτισμού.  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  θα  είναι  ο  εκάστοτε
αρμόδιος Αντιδήμαρχος .
Με  την  αριθ.338/΄2019,  με  ΑΔΑ:ΩΞ7ΕΩΞΧ-Θ70, απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
Πρέβεζας  η σύνθεση της επταμελούς διοικούσας επιτροπής του Κοινωνικού Φαρμακείου που θα
έχει πλέον ως εξής: 1. Αρμόδιος Αντιδήμαρχος για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής κος Δαρδαμάνης
Ιωάννης του Αποστόλου.2. Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος για θέματα υγείας κα  Κωνσταντάκη
Αθηνά  του  Ιωάννη.  3.  Εκπρόσωπος  της  δομής  του  φαρμακείου  του  Γενικού  Νοσοκομείου
Πρέβεζας  κ.  Χρήστος  Νέσσερης.  4.  Εκπρόσωπος  του  ιατρικού  συλλόγου  κ.  Δημήτριος
Σουμαλεύρης - δερματολόγος με αναπληρωτή τον γαστρεντερολόγο κ. Γεωργίου Σπυρίδωνα.
5. Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας δια Βίου Μάθησης
και Πολιτισμού, κα Γιαννούλη Κλεοπάτρα.6. Οι κ.κ. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς του 
Γεωργίου και 7.Ηλίας Αλεξανδρής του Δημητρίου, δημοτικοί σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης
Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα αιτήματα όσων επιθυμούν να εξυπηρετούνται από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ», εισηγείται και αποφαίνεται για την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων,
καθώς και τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις του παρόντος Κανονισμού .
Στους  δικαιούχους  εκδίδεται  σχετικό  έγγραφο ή κάρτα με την ένδειξη  Δικαιούχος  Κοινωνικού
Ιατρείου  Φαρμακείου  και  απαραίτητη  είναι  η  επικόλληση  σε  αυτό  φωτογραφίας  για  την
επιβεβλημένη ταυτοπροσωπία του.
Η σχετική κατάσταση των δικαιούχων  επανεξετάζεται δύο φορές τον χρόνο τους μήνες Νοέμβριο
και Μάιο και θα γίνονται οι ανάλογες διορθώσεις και αλλαγές από την επιτροπή. Στο κοινωνικό
Ιατρείο  Φαρμακείο  τηρείται  Βιβλίο  ή  Ηλεκτρονικό  Αρχείο  εισερχομένων  και  εξερχόμενων
φαρμάκων. (Αποθήκη).
Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που εκδίδει η
διοικούσα επιτροπή  της δομής και γνωστοποιείται  με κάθε πρόσφορο μέσο . Κατά την διάρκεια
της  λειτουργίας  του είναι  απαραίτητη  η παρουσία  Ιατρού ή  Φαρμακοποιού  .  Τα στοιχεία  των
αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα.

Αναλυτική περιγραφή του Πακέτου Εργασίας

Το Κοινωνικό Φαρμακείο  στεγάζεται  σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στο κτίριο του ΚΑΠΗ
Πρέβεζας που βρίσκεται στην οδό Παρθεναγωγείου αριθ. 15, στο κέντρο της πόλης της Πρέβεζας
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ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ελάχιστοι ωφελούμενοι 100 άτομα)
1) Φαρμακοποιός
Ο/Η φαρμακοποιός εκτελεί τα αντικείμενα εργασίας που η ειδικότητά του απαιτεί

2) Κοινωνικός λειτουργός
Ο/Η  Κοινωνική  Λειτουργός  εκτελεί  αντικείμενα  της  ειδικότητας  (κοινωνική  εργασία,  τήρηση
μητρώου ωφελουμένων, εξυπηρέτησης κ.α) καθώς και διοικητικά καθήκοντα.

ΟΡΟΙ  ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 Παρέχει  δωρεάν  φάρμακα,  υγειονομικό  υλικό  και  παραφαρμακευτικά  προϊόντα  σε
τουλάχιστον 100 ωφελούμενους κάθε μήνα.

 Απασχολεί το απαιτούμενο προσωπικό
 Λειτουργεί με σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00π.μ.–15:00μ.μ. Ο Δήμος

Πρέβεζας 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.

 Είναι προσβάσιμο από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
 Θα  διαθέτει  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  . Τηρεί  τους  όρους  και  προϋποθέσεις
προσβασιμότητας  ΑΜΕΑ  όπως  προσδιορίζονται  στα  κριτήρια επιλογής  πράξεων,
συνημμένων στην πρόσκληση της ΕΥΔ του ΠΕΠ ΄Ηπειρος

 Υλοποιεί 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  φαρμακοβιομηχανίες,  τοπικούς  φαρμακευτικούς

συλλόγουςκαι  επιχειρήσεις  για  την  προμήθεια  φαρμάκων,  υγειονομικού  υλικού  και
παραφαρμακευτικών προϊόντων, 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

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Στόχευση παραμένει να ενταχθούν τουλάχιστον οι 478 οικογένειες του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων), οι 23 οικογένειες Ρομά (98 άτομα με μόνιμη εγκατάσταση), 46 μονογονεϊκες
οικογένειες, 116 οικογένειες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, οικογένειες μεταναστών
από  Αλβανία,  Βουλγαρία,  Άνεργοι,  ΑμεΑ  και  οικογένειες  που  θα  κριθούν  δικαιούχοι  του
προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»
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Ι. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Με την αριθ.304/2016 (ΑΔΑ: 724ΔΩΗΧ-ΩΞΨ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας
εγκρίθηκε η σύσταση και λειτουργία του κοινωνικού Ιατρείου-φαρμακείου Δήμου Πρέβεζας, με
έδρα  την  Πρέβεζα  και  συστέγαση  με  το  ΚΑΠΗ  ΠΡΈΒΕΖΑΣ  επί  της  οδού  Παρθεναγωγείου
αριθ.15, σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου Πρέβεζας.

Προϋποθέσεις δικαιούχων -Ωφελουμένων και Διαδικασία
Για τη διαδικασία επιλογής των δικαιούχων κρίθηκε απαραίτητο να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια,
σύμφωνα με τα οποία η Διοικούσα Επιτροπή θα μπορεί να αποφασίζει, ποιοι από τους αιτούντες
αποκτούν το δικαίωμα της εξυπηρέτησης από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ/ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ».
Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν ως εξής::

1) Η Εντοπιότητα:
Α) Δημότες οι οποίοι διαμένουν στα όρια του Δήμου Πρέβεζας
Β) Οι κάτοικοι που δεν είναι δημότες, θα εξυπηρετούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα

κρίνεται  απαραίτητο  και  θα  τους  παρέχονται  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  για  την
ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη

2) Η Εργασία:
Α) Eπαγγελματική κατάσταση του ατόμου ή των μελών της οικογένειας, που αιτείται για τις

παροχές του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»:
Β) Συνδημότες χωρίς ασφάλιση λόγω οφειλών στο ασφαλιστικό τους ταμείο.
Γ) Άποροι που το νοσοκομείο δεν μπορεί να τους προμηθεύσει φάρμακα που δικαιούνται

λόγω έλλειψης ή λόγω της αξίας τους
Δ) Ανεργοι
Ε) Εργαζόμενοι χωρίς τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης.
ΣΤ) Ανήλικα τέκνα

Σύμφωνα  με  το  αριθ.1/24-7-2018/1ο  θέμα  πρακτικό της  επιτροπής  διαχείρισης  (σχετ.αριθ.
Πρωτ.:15139/2018 πρόσκληση )για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών των ωφελουμένων - από
τη δομή του κοινωνικού φαρμακείου - εξαιτίας της  οικονομικής κρίσης ή και λόγω απρόβλεπτων
συνθηκών αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)προστίθεται  Περίπτωση Ζ)
Εργαζόμενοι με ασφαλιστική κάλυψη και χαμηλό εισόδημα (ως  οικονομικά κριτήρια τέθηκαν τα
ποσά του “ Κοινωνικού Μερίσματος “ , ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα και τον αριθμό των μελών
οικογένειας κάθε ωφελουμένου

3). Η Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση:
Οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου ή των μελών της οικογένειας που
αιτείται τις παροχές του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» πρέπει να αποδεικνύουν
πραγματική ένδεια κάτω από το όριο της φτώχειας.

4) Η Ασφαλιστική Κατάσταση:
Προϋπόθεση είναι η έλλειψη ασφαλιστικής  κάλυψης.  Με εξαίρεση την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών ή και καταστάσεως των ωφελουμένων   εξαιτίας  της  οικονομικής κρίσης ή και λόγω
απρόβλεπτων  συνθηκών  αντιμετώπισης  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού  (COVID-19)προστίθεται
Περίπτωση Ζ)  Εργαζόμενοι  με  χαμηλό εισόδημα  ,  σύμφωνα με  το  αριθ.1/1ο  θέμα  /24-7-2018
πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαχείρισης  του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  που  αποφάσισε  τα  εξής:
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Επιπλέον ως οικονομικά κριτήρια τέθηκαν τα ποσά του “ Κοινωνικού Μερίσματος ” ανάλογα με το
ετήσιο εισόδημα και τον αριθμό των μελών οικογένειας κάθε ωφελούμενου. Τέλος όπου κρίνεται
απαραίτητη η κοινωνική έρευνα θα πραγματοποιείται από την Προϊσταμένη του Τμήματος.

5) Η Κατάσταση Υγείας: Παθολογικά προβλήματα.

6) Δικαιολογητικά εγγραφής:
Για την εγγραφή του δικαιούχου στο Πρόγραμμα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 Ταυτότητα-Διαβατήριο
 Βεβαιώσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία ότι δεν είναι ασφαλισμένοι
 Εκκαθαριστικό εφορίας  ή βεβαίωση από την εφορία ότι  δεν υποχρεούται  να υποβάλλει

φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα.
 Μισθωτήριο  συμβόλαιο ή λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ. Σε  περίπτωση αστέγων η κατοικία

πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα.
 Ιατρική γνωμάτευση
 Για ανήλικους πιστοποιητικό γέννησης
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 Νόμιμα δικαιολογητικά για μετανάστες,  πολιτικούς πρόσφυγες,  ομογενείς.  Οι αλλοδαποί

(οικονομικοί  μετανάστες,  πολιτικοί  πρόσφυγες  κ.ά.)  εξυπηρετούνται  αποκλειστικά  και
μόνον  με  εισήγηση  των  στελεχών  κοινωνικής  υπηρεσίας  η οποία  διατηρεί   αρχείο  για
τέτοιες  περιπτώσεις  ή  και  άλλα στοιχεία,  τηρουμένου  του απορρήτου  των  προσωπικών
δεδομένων, σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις.

Οι  προσλήψεις  του προσωπικού έχουν γίνει  με συμβάσεις  εργασίας ορισμένου χρόνου ετήσιας
διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης έως τρία έτη (συνολικά) ,σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
του Ν.2190/94

Εσωτερική Οργάνωση του φορέα για την υλοποίηση της Δράσης

Με την αριθ. 304/2016 (ΑΔΑ: 724ΔΩΞΧ-ΩΞΨ) Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας
εγκρίθηκε  η«Δημιουργία  δομής  Κοινωνικού  Ιατρείου-φαρμακείου  και  έγκριση  κανονισμού
λειτουργίας» και η  συγκρότηση – σύνθεση επταμελούς διοικούσας επιτροπής  από τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα Υγείας ,δύο
δημοτικούς  Συμβούλους,  της  Αντιπολίτευσης,  έναν εκπρόσωπο  του  Ιατρικού  Συλλόγου  ,  έναν
εκπρόσωπο του Φαρμακευτικού Συλλόγου και την Δ/ντρια της Δ/νσης Κοιν. Προστασίας ,Παιδείας
δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού .Με την αριθ. 190/2018 (ΑΔΑ:Ω52ΥΩΞΧ-ΣΔΘ)Απόφαση του
δημοτικού  συμβουλίου  τροποποιήθηκε  η αριθ.304/2016  απόφαση και  το αντίστοιχο  άρθρο του
καταστατικού  λειτουργίας  του  κοινωνικού  φαρμακείου  ως  προς  τη  σύνθεση  της  επταμελούς
διοικούσας επιτροπής, στην οποία αντικαθίσταται ο εκπρόσωπος του φαρμακευτικού συλλόγου με
εκπρόσωπο της δομής φαρμακείου του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας.

Με την αριθ. 299/2016 (ΑΔΑ ΩΙΠ5ΩΞΧ-ΜΘΞ) Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η
υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της δομής και η πρόσληψη των παρακάτω ειδικοτήτων:
1) Φαρμακοποιός ( 1 άτομο )
2) Κοινωνικός λειτουργός ( 1 άτομο)
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Με  την  αριθ.338/΄2019,  με  ΑΔΑ:ΩΞ7ΕΩΞΧ-Θ70, απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
Πρέβεζας  η σύνθεση της επταμελούς διοικούσας επιτροπής του Κοινωνικού Φαρμακείου που θα
έχει πλέον ως εξής: 1. Αρμόδιος Αντιδήμαρχος για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής κος Δαρδαμάνης
Ιωάννης του Αποστόλου.2. Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος για θέματα υγείας κα  Κωνσταντάκη
Αθηνά  του  Ιωάννη.  3.  Εκπρόσωπος  της  δομής  του  φαρμακείου  του  Γενικού  Νοσοκομείου
Πρέβεζας  κ.  Χρήστος  Νέσσερης.  4.  Εκπρόσωπος  του  ιατρικού  συλλόγου  κ.  Δημήτριος
Σουμαλεύρης - δερματολόγος με αναπληρωτή τον γαστρεντερολόγο κ. Γεωργίου Σπυρίδωνα.
5. Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας δια Βίου Μάθησης
και  Πολιτισμού,  κα  Γιαννούλη  Κλεοπάτρα.6.  Οι  κ.κ.  Χρήστος  –  Ευκλείδης  Φονταράς  του
Γεωργίου και 7.Ηλίας Αλεξανδρής του Δημητρίου, δημοτικοί σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης

Παραδοτέα Υποενότητας 3:

Πίνακας Παραδοτέων Πακέτου Εργασίας, προγραμματισμού υλοποίησης, ανάλυσης σε
άμεσες και λοιπές δαπάνες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΑΚΕΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΕ1
ΠΕ 1.1
Προσλήψεις Προσωπικού

01/02/2018 30/11/2023 2 x 72 = 144 200.000,00 €

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

ΠΕ 1.4
Ημερήσια υπογεγραμμένα 
παρουσιολόγια , Ημερήσιες 
καρτέλες καταγραφής 
εισερχομένων, Ατομικές 
εκθέσεις στελεχών, Αρχείο 
εκπαίδευσης προσωπικού και 
εθελοντών
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ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

30% επί των 
άμεσων 
επιλέξιμων 
δαπανών

60.000,00 €

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 260.000,00 €

Το  αναλυτικό  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του  Πακέτου  Εργασίας  και  των  επί
μέρους Υποενοτήτων - Ενεργειών του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (διάγραμμα
Gantt)

ΔΕΙΚΤΕΣ

Ε.Π.: 8
Α.Π.: 5

ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9IV

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

5502
Αριθμός υποστηριζόμενων
δομών

αριθμός
Λιγότερο 
αναπτυγμένες 
Περιφέρειες

1

5503
Αριθμός ωφελουμένων 
των υποστηριζομένων 
δομών

Αριθμός
Λιγότερο 
αναπτυγμένες 
Περιφέρειες

Άνω των 100

CO22

Aριθμός έργων που 
αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες 
υπηρεσίες σε τοπικό 
επίπεδο

αριθμός
Λιγότερο 
αναπτυγμένες 
Περιφέρειες

1

Τ1636

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΤΟΜΑ
Λιγότερο 
αναπτυγμένες 
Περιφέρειες

Ανω των 100

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ

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)]
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Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για υλοποίηση με Ίδια Μέσα

ΦΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τμήμα/ Μονάδα Θεσμικό Πλαίσιο ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΥ

Απόφαση 
υλοποίησης 
υποέργου

Δήμαρχος 3852/2010

Γεωργάκος
Νικόλαος

από 1/9/2019 έως
30/11/2023

Απόφαση υλοποίησης
υποέργου

Δήμαρχος 3852/2010
Μπαΐλης Χρήστος
από 1/2/2018 έως

31/8/2019
-

Πρόσληψη νέου 
προσωπικού για το 
υποέργο

Υπηρεσία Προσωπικού
του Δήμου

2190/1994
Τσουτσάνη
Αθανασία

ΑΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
535/15

ΑΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
72/2014

Λειτουργία - 

Διαχείριση 

Κοινωνικού 

Φαρμακείου 

Δήμου Πρέβεζας

ο από 5/2016

Οδηγός

Εφαρμογής και

Λειτουργίας

Δομών Παροχής

Βασικών Αγαθών

του Ευρωπαϊκού

Κοινωνικού

Ταμείου

Ιωάννης

Δαρδαμάνης

από 11/10/2019

έως 14/11/2023

ΑΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

492/19

ΑΔΑ:Ψ9ΕΡΩΞΧ-

ΕΚΗ 

417/2019

ΑΔΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙ-
ΚΟΥΣΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αντιδήμαρχος κ.
Ιωάννης Δαρδαμάνης 

αριθ.338/΄2019,  με
ΑΔΑ:ΩΞ7ΕΩΞΧ-Θ70
ΑΠΟΦ
ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ,  ΑΠΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019

Εντεταλμένη 
δημοτική 
σύμβουλος και 
Αντιδήμαρχος 

Αθηνά

Κωνσταντάκη 

από 11/10/2019

έως 14/11/2023

ΑΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

8/2020

498/2019

Εντεταλμένη δημοτική
σύμβουλος σε θέματα

Πρόνοιας

Ελευθερία Αγγέλη
από 1/2/2018 έως

31/8/2019
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Παρακολούθηση 
της Υλοποίησης και 
Ολοκλήρωσης του 
φυσικού 
αντικειμένου του 
υποέργου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔ
ΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Β.Μ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ΔΙΕΥ

ΘΥΝΤΡΙΑ

3852/2010
Κλεοπάτρα
Γιαννούλη

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

298/2016

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 1/2/2018

έως 19/2/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ 298/2016

Προγραμματισμός
Αυτοτελές Τμήμα
Προγραμματισμού

3852/2010 Βαγιούλα Πάνη
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ 298/2016

Τεχνικές Υπηρεσίες
Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών
3852/2010

Αλέξανδρος Σκούρας
από 1/2/2018 έως

31/8/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ 298/2016

Οικονομική 
Διαχείριση

Οικονομική υπηρεσία 3852/2010
Παναγιώτης
Σταματέλος

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ 298/2016

Τεχνικές Υπηρεσίες
Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών
3852/2010

Μωραΐτη
Κωνσταντίνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ 298/2016

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  1/2/2018έως

14/11/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ

226/2020

Οικονομική 
Διαχείριση

Οικονομική υπηρεσία 3852/2010

Νιτσάκη Θεοδώρα
από 1/2/2018 έως 

12/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ 298/2016

Νομική Υποστήριξη Νομική υπηρεσία 3852/2010 Τάσσης Απόστολος
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ 298/2016

Παράλληλα, με την με αριθμό 363/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, έχει οριστεί
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών και Υπηρεσιών, της οποίας το έργο οργανώνεται ως εξής:

i. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του υποέργου, η διατύπωση παρατηρήσεων επί των
παραδοτέων του και η επίβλεψη για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων αυτών.
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ii. Η  προσωρινή  και  οριστική  (ποσοτική  και  ποιοτική)  παραλαβή  των  παραδοτέων  και  του
υποέργου.

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  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)» , το Π.Δ 28/1980, περί εκτελέσεως
έργων και προμηθειών στους ΟΤΑ καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/2016/φεκ 147/8-8-16,τ.Α΄,
όπως ισχύουν.

Ως  Υπεύθυνη  του Υποέργου  ορίζεται   η   προϊσταμένη  της  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Β.Μ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κλεοπάτρα Γιαννούλη
Η Υπεύθυνη 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.
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Επάρκεια θεσμικού και νομικού πλαισίου για την υλοποίηση της δράσης

1.α  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.

1.β  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.

1.γ Με την αριθ.535/2015/Αριθ.Πρωτ.37014/21-12-2015 απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε
1.γ.Α) 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

1.γ.B) 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

1.δ έχει  συσταθεί  ομάδα  έργου  για  παρακολούθηση  και  επιχειρησιακό  σχεδιασμό  κοινωνικών
δομών με την αριθ. 298/2016 (ΑΔΑ: Ω448ΩΞΧ-Β6Λ) Απόφαση 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  έχουν  υλοποιήσει  :τις  προσλήψεις  προσωπικού
(διοικητική  υπηρεσία)  και  τις  ανανεώσεις  των  συμβάσεών  τους  ανά  έτος,  τις  ενέργειες  για
απασχόληση  εξωτερικών  συνεργατών  με  συμβάσεις  παροχής  ανεξάρτητων  υπηρεσιών(  δ/νση
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Κοινωνικής Πολιτικής..),την οικονομική διαχείριση, τις προμήθειες υλικών και διαφόρων αγαθών
(Κοινωνική και Οικονομική Υπηρεσία).Την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου,συντονισμό,
διαχείριση θα έχει η υπηρεσία Προγραμματισμού (Τ.Δ.Ε, μηνιαία δελτία κ.α). H ομάδα έργου  θα
φροντίσει για την σωστή και έγκαιρη υλοποίηση της πράξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

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
Προμήθεια 
φαρμάκων

3 Κοινωνική στήριξη

4
Δικτύωση και 
συνεργασία

5
Ενημέρωση – 
ευαισθητοποίηση – 
δημοσιότητα

6
Παρακολούθηση 
παραδοτέων

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Tην 1η Φεβρουαρίου 2018 προσλήφθηκε το απαραίτητο προσωπικό
και το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Πρέβεζας έκτοτε στεγάζεται στο χώρο του ΚΑΠΗ  Δήμου
Πρέβεζας.
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Πίνακας Β.1  Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό  

(A) (B) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) (Η) (

α/
α

Ονοματεπών
υμο

Ειδικότ
ητα

Τρόπος απασχόλησης:
α) Ποσοστό (…%) του

συμβατικού χρόνου 
β) υπερωριακή

απασχόληση
γ) πρόσθετη
απασχόληση

 Να αναφερθεί η
σχετική νομική βάση 

Εργασίες
–

Καθήκον
τα-

Ρόλος 

Πακέτα
Εργασίας /
Παραδοτέα

Χρονι
κή

διάρκε
ια

(από-
έως)  

Εκτιμώμενη
απασχόληση σε

/Μ
Α/Μ

Μικτό
Μηνια

ίο 
 Κόστ

ος 

Κ
ό

1
ΚλεοπτΖουρουφίδου 

Μαρία

ΤΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡ
ΓΩΝ

0,72
Υπεύθυν
η έργου
ως 
Δ/ντρια 
Κοιν.Προ
στασίας,Π
αιδείας 
και Δ.Β.Μ
και 
Πολιτισμο
ύ

 ΠΕ 1 
Από

15-11-
2017

8

0

0

Ποσοστό (…%) του
συμβατικού χρόνου 

Σε όλα τα 
παραδοτέα 

Έως
31-12-
2023

0

1
ΚλεοπτΚλεοπάτρα 

Γιαννούλη

ΠΕ 1 
Διοικητικ
ού

0,72
Ποσοστό (…%) του
συμβατικού χρόνου 

Δ/ντρια 
Κοιν.Προ
στασίας,Π
αιδείας 
και Δ.Β.Μ
και 
Πολιτισμο
ύ

 ΠΕ 1 
Σε όλα τα 
παραδοτέα

Από
15-11-
2017
έως 

31-12-
2023

10 0

2
Κων/να 
Μωραϊτη

ΠΕ 
Τοπογρά
φων 
Μηχανικώ
ν 

0,12 Ποσοστό (…%) 
του συμβατικού 
χρόνου 

Συντονισμό
ς για 
τεχνικές 
εργασίες 
-προδιαγρ.
τεχν.του 
Κοινωνικου
παντοπωλε
ίου  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 
Διοικητικ
ού

0,12Ποσοστό (…%) 
του συμβατικού 
χρόνου 

Προσλήψει
ς 
προσωπικο
ύ, άδειες, 
κ.λ.π

ΠΕ 1 

Από
15-11-
2017
Έως

14-11-
2023

4 0

4
Γεώργιος 
Σακκάς 

ΠΕ 
γεωπόνω
ν 

0,51Ποσοστό (…%) 
του συμβατικού 
χρόνου 

Παρακολού
θηση 
έργου

ΠΕ 1 
σε όλα τα 
παραδοτέα 

Από
15-11-
2017
Έως
19-2-
2020

7 0 0

Σελ. 17 / 20

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: 6ΟΦΟΩΞΧ-5ΧΝ



(A) (B) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) (Η) (

α/
α

Ονοματεπών
υμο

Ειδικότ
ητα

Τρόπος απασχόλησης:
α) Ποσοστό (…%) του

συμβατικού χρόνου 
β) υπερωριακή

απασχόληση
γ) πρόσθετη
απασχόληση

 Να αναφερθεί η
σχετική νομική βάση 

Εργασίες
–

Καθήκον
τα-

Ρόλος 

Πακέτα
Εργασίας /
Παραδοτέα

Χρονι
κή

διάρκε
ια

(από-
έως)  

Εκτιμώμενη
απασχόληση σε

/Μ
Α/Μ

Μικτό
Μηνια

ίο 
 Κόστ

ος 

Κ
ό

5

Ευαγγελία

Ιωάννου
ΠΕ 
Πολιτικών
Μηχανικώ
ν

0,51Ποσοστό (…%) 
του συμβατικού 
χρόνου 

Παρακολού
θηση 
έργου

ΠΕ 1 
σε όλα τα 
παραδοτέα 

από
20/2/2

020
έως

31-12-
2023

7 0

6
Βαγιούλα 
Πάνη

ΔΕ 
Διοικητικ
ός 

0,51Ποσοστό (…%) 
του συμβατικού 
χρόνου 

Διοικητική 
στήριξη
Παρακολού
θηση 
έργου

ΠΕ 1 σε όλα
τα 
παραδοτέα 

Από
15-11-
2017
Έως

31-12-
2023

10 0 0

7
Αλέξανδρος 
Σκούρας

Ειδικός 
συνεργάτ
ης 

0,12Ποσοστό (…%) 
του συμβατικού 
χρόνου 

Τεχνικός 
σύμβουλος 3 0 0

8
Παναγιώτης 
Σταματέλος 

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

Υπεύθυνος
προμηθειώ
ν 

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  
Λογαριασ
μού

Από
15-11-
2017
Έως

31-12-
2023

9

Σύνολ
ο 

0
,

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

α/
α

Ειδικότητ
α

Σχέση
Απασχ
όλησης

Τρόπος
πρόσληψης

/
Πακέτα

Εργασίας /
Παραδοτέα

Χρονοδιάγραμ
μα (από –έως

Χρόνος
Κόστος (€)

Νομική
Βάση (μήνες)

1

ΡΟΥΜΠΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΤΕ
Κοιν.Λειτουργ

ός  

ΙΔΙΩΤ.ΔΙΚ
ΑΙ

ΟΥ ΟΡΙΣΜ
ΧΡΟΝΟΥ 

Ν.2190/94 ΤΕ1 Από 1-2-2018 Έως
30-11-2023 70

2

ΣΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ

ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙ

ΩΝ

ΙΔΙΩΤ.ΔΙΚ
ΑΙ

ΟΥ ΟΡΙΣΜ
ΧΡΟΝΟΥ 

Ν.2190/94 ΠΕ1
Από 1-2-2018 Έως

30-11-2023 70
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α/
α

Ειδικότητ
α

Σχέση
Απασχ
όλησης

Τρόπος
πρόσληψης

/

Πακέτα
Εργασίας /
Παραδοτέα

Χρονοδιάγραμ
μα (από –έως

Χρόνος
Κόστος (€)

ΣΥΝΟΛΟ 140 200.000,000

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

α
/
α

Περιγραφ
ή 

Συμμετοχή σε
Πακέτα

Εργασίας

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητ
α

χρονικό διάστημα
διάθεσης στο έργο

Κόστος Απόσβεσης (€) Παρατηρήσεις

Πίνακας Β.4  Προμηθειών (Νέων Υποδομών – Υλικών μέσων)
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Πίνακας Β.5  Εξωτερικών Υπηρεσιών 

α/
α

Περιγραφή 
Συμμετοχή
σε Πακέτα
Εργασίας

Διαδικασία
Ανάθεσης /

 θεσμικό
πλαίσιο

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα
Τιμή μονάδας Κόστος (€) 

Παρατηρήσεις

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 

Πίνακας Β.7  Έμμεσες Δαπάνες

α/
α

Περιγραφή 
Συμμετοχή
σε Πακέτα
Εργασίας

Διαδικασία
Ανάθεσης /

 θεσμικό
πλαίσιο

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα
Τιμή μονάδας Κόστος (€) 

Παρατηρήσεις

1 Λειτουργικές 
Δαπάνες 
(φάρμακα και 
παραφαρμακευ
τικό υλικό,
αναλώσιμα, 
υλικά 
καθαριότητας, 
δημοσιότητας 
μικροεξοπλισμ
ός όπως 
συρραπτικά 
κλπ) 

ΠΕ1 Νομοθετι
κό πλαίσιο 
ΟΤΑ

Αποκοπή 6 40.000,00

2 Δικτύωση-
δημοσιότητα-
προβολή 
-Λοιπές 
υπηρεσίες 

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

ΕΤΗ 6 20.000,00

Σύνολο 60.000,00
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