
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ορθή επανάληψη   
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                    ως προς τον πίνακα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                    Αριθ.Αποφ.427/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 33/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

   ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
               ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 

  Στην Πρέβεζα,  σήμερα  Πέμπτη  13 Αυγούστου 2020 και  ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών)

η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.14615/07-08-2020 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα

παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1. Αργυρός Λεωνίδας   -   Αντιπρόεδρος   1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος   
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  
     3. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος  
     4. Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος
     5.  Κορωναίος Κοσμάς    -    Αναπλ. μέλος
     6. Ροπόκης Ευάγγελος    -   Τακτικό μέλος  
     7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος 
     8.  Νίτσας Γεώργιος       -    Τακτικό μέλος

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Μπόμπορη Σταύρο, δημοτικό υπάλληλο.

  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος
Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής  του Δήμου Πρέβεζας (αρ.υπαλ. Β.Πάνη) που
έχει ως εξής: 

 «....Έχοντας υπόψη : 

1. To Ν.4674/2020 (  ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020 ) περί Στρατηγικής αναπτυξιακής προοπτικής των
Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  ρύθμιση  ζητημάτων  αρμοδιότητας  Υπουργείου
Εσωτερικών  και  άλλες  διατάξεις,  άρθρο  117 περί  Ρύθμισης  αρμοδιοτήτων  Οικονομικής
Επιτροπής, παρ.  2. όπου στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν.  3852/2010 (Α'  87)
προστίθεται περίπτωση κβ', ως εξής:

«κβ. (Η Οικονομική Επιτροπή) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου
για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από
εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.».

2. το άρθρο 75 του Κώδικα  Δήμων και  Κοινοτήτων (ν.  3463/2006) που η συμβουλευτική
στήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και
παράνομης  εμπορίας  και  διακίνησης  αποτελεί  αρμοδιότητα  των  οργανισμών  τοπικής

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3852%2F2010
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αυτοδιοίκησης. Επομένως και η ενίσχυση δομών αντιμετώπισης της έμφυλης βίας εντάσσεται
στις τοπικές πολιτικές κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης των Δήμων

3. την με αριθ. πρωτ. 614/4-3-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου που εντάσσεται η
Πράξη: «Λειτουργία  δομών και  υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  προς όφελος των
γυναικών  και  για  την  καταπολέμηση  της  βίας  –  Λειτουργία  Κέντρου  Συμβουλευτικής
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000604 στο
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ήπειρος  2014-2020»,  από  1/12/2015  έως 30/11/2018 με
προϋπολογισμό  178.751,76  €  για  την  τριετία  και  που  αφορούσε  σε  μισθοδοσία  των
στελεχών του κέντρου και σε λειτουργικά έξοδα της δομής.

4. την  με  αριθμό  72/2016  ΑΔΣ  περί  αποδοχής  ένταξης  της  Πράξης  «Λειτουργία
δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και
για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης
γυναικών  θυμάτων  βίας  του  Δήμου  Πρέβεζας»  στον  Άξονα  Προτεραιότητας
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΕΝΤΑΞΗ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 20120» με Κωδικό ΟΠΣ 5000604, χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης της Πρέξης από 1/12/2015 έως 30/ 11/2018 και προϋπολογισμό 178.751,76 €,
όπου εγκρίνει τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών
θυμάτων  βίας  Δήμου  Πρέβεζας  έως  την  30η  Νοεμβρίου  2018  σύμφωνα  με  το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης και  την ανανέωση των συμβάσεων εξαρτημένης
εργασίας  ορισμένου  χρόνου  των  εργαζομένων  στο  Κέντρο  Συμβουλευτικής  Δήμου
Πρέβεζας , ήτοι:

I. Πουλιάνου Σταυρούλας του Κωνσταντίνου ΠΕ Ψυχολόγων
II. Κατσανού Ακριβής του Σωτηρίου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και
III. Κωνσταντινίδη  Σοφίας  του  Δημητρίου  ΠΕ  Κοινωνικών  Επιστημών,  από  την  1η

Μαρτίου 2016
      με την ίδια σχέση εργασίας.

4. το  με  αριθμό  3229/26/11/2018  έγγραφο  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Περιφέρειας  Ηπείρου  με  θέμα  την  παράταση
χρηματοδότησης  δομών  στήριξης  γυναικών  θυμάτων  βίας,  όπου  μετά  το  με  αρ.
πρωτ. 117366/5-11-2018 έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ με θέμα "Παράταση λειτουργίας δομών και
διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του Θεματικού
Στόχου  9  των  ΠΕΠ  (Θεματικός  Στόχος  9  :  Προώθηση  της  κοινωνικής ένταξης,
καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων), κρίνεται σκόπιμη η παράταση
συγχρηματοδότησης των Κέντρων Συμβουλευτικής κατά δύο (2) έτη στο πλαίσιο
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

5. την με αριθμό  615/2018 ΑΔΣ Πρέβεζας όπου υποβάλαμε αίτημα  τροποποίησης της
απόφασης ένταξης της πράξης για παράταση χρηματοδότησης της λειτουργίας του Κέντρου
Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  γυναικών  θυμάτων  βίας  Δήμου  Πρέβεζας  από  την  1η
Δεκεμβρίου 2018 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020

6. την αριθμ. 3319/30.11.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου όπου έγινε τροποποίηση
της Πράξης με τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς
όφελος  των  γυναικών  και  για  την  καταπολέμηση  της  βίας-Λειτουργία  Κέντρου
Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  γυναικών  θυμάτων  βίας  του  Δήμου  Πρέβεζας»,  με  κωδικό
ΟΠΣ5000604 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», από 01.12.2018 έως
30.11.2020

7. την με αριθμό 618/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, όπου έγινε
αποδοχή  τροποποίησης  της  παράτασης  λειτουργίας  της  συγχρηματοδοτούμενης  από  το
Ε.Κ.Τ. Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος
των γυναικών - Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας
του Δήμου Πρέβεζας» για τη χρονική περίοδο από 01.12.2018 έως 30.11.2020 και β) με την
παράταση  συμβάσεων  των  τριών  (3)  εργαζομένων  του  Κέντρου,  για  το  ίδιο  χρονικό
διάστημα
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8. την με αριθμό 777/2018 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Δημάρχου Πρέβεζας που
αποτελεί τροποποίηση της 139/2016 ΑΥΙΜ 

9. το  έγγραφο  με  αριθμό  9859/5-6-2020  της  Ε.Υ.Δ.  Ε.Π.  Περιφέρειας  Ηπείρου  όπου
καλούμαστε να υποβάλουμε αίτημα τροποποίησης των στοιχείων της ενταγμένης πράξης της
δομής Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας ως προς :
 τη  χρονική  διάρκεια  του  φυσικού  αντικειμένου  της  με  καταληκτική  ημερομηνία  την

30η/11/2023
 το συνολικό προϋπολογισμό της πράξης από 1/12/2015 έως και 30/112023.
 την  υφιστάμενη  Απόφαση  Υλοποίησης  με  ίδια  Μέσα,  της  οποίας  καλούμαστε  να

υποβάλλουμε  σχέδιο  τροποποίησης  με  ενσωματωμένες  τις  αντίστοιχες  αλλαγές  σε
χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό.

Εισηγούμαστε 

α) την υποβολή αιτήματος παράτασης της χρηματοδότησης της Δομής Κέντρο Συμβουλευτικής
Δήμου  Πρέβεζας,  έως  τις  30/11/2023  για  την  ολοκλήρωση  του  Φυσικού  Αντικειμένου  της
Πράξης και έως τις  31/12/2023 για την ολοκλήρωση του οικονομικού της αντικειμένου,  με
συνολικό προϋπολογισμό 600.000,00 €, που καλύπτει την περίοδο από την 1η/12/2015 έως και
την 30η/11/2023.

β) Στο αίτημά μας για τη χρηματοδότηση της δομής και στον προϋπολογισμό που υποβάλλουμε
έχουμε συμπεριλάβει -και εκ νέου διατυπώνουμε το αίτημα - για πλήρη στελέχωση της δομής
σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων που αρχικά τέθηκαν
από την πρόσκληση με αύξοντα αριθμό: 09 και Κωδικό Πρόσκλησης: 07.08.09.69.02.03.09/
ΕΥΕ.ΓΓΙΦ με Α.Π.: 194/ 25-01-2012 , όπου ορίζεται ότι για τη λειτουργία των Συμβουλευτικών
Κέντρων απαιτείται η απασχόληση κατ’ ελάχιστο τεσσάρων (4) στελεχών, στις ειδικότητες των
οποίων  συμπεριλαμβάνεται  θέση  1  ΠΕ  Νομικής  με  μεταπτυχιακό  τίτλο  ετήσιας  τουλάχιστον
φοίτησης σε θέματα φύλου και ισότητας ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στην  περίπτωση  που  δεν  υπάρξουν  υποψήφιοι/ες  με  τα  παραπάνω  προσόντα,  δίνεται  η
δυνατότητα πρόσληψης ενός υποψηφίου ΠΕ Νομικής

Άλλωστε,  παραμένουν  οι  ίδιες  αναγκαιότητες  στελέχωσης  των  κέντρων  και  στην  τρέχουσα
προγραμματική,  καθώς σύμφωνα με  την με αρ.  πρωτ.  464/19-2-2016 Πρόσκληση της ΕΥΔ
Περιφέρειας Ηπείρου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και
Καταπολέμηση Διακρίσεων στην οποία έχουμε ενταχθεί τονίζεται ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας
των Συμβουλευτικών Κέντρων που θα αναπτυχθούν από τους Δήμους θα πρέπει να συνεχίσουν
να  περιλαμβάνονται  υποχρεωτικές  δράσεις  και  υπηρεσίες  που  υποδεικνύονται  από  την
αναγκαιότητα διασφάλισης του ολοκληρωμένου χαρακτήρα των παρεμβάσεων. 

Ειδικότερα,  οι  δράσεις  υποστήριξης  και  αρωγής  των  Κέντρων  Συμβουλευτικής  αφορούν
ενδεικτικά, ανάμεσα σε άλλα σε: 

 Υπηρεσίες ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης για θέματα έμφυλης βίας. 
 Υπηρεσίες  νομικής  συμβουλευτικής  και  πληροφόρησης  για  δικαιώματα  των

γυναικών-θυμάτων βίας,  τη σχετική νομοθεσία,  τις  απαιτούμενες  διαδικασίες
για την υποβολή καταγγελίας, μήνυσης κ.λπ. 

 Υπηρεσίες  παραπομπής  ή/και  συνοδείας  (όταν  απαιτείται)  των  γυναικών-
θυμάτων βίας στους ξενώνες  φιλοξενίας  κακοποιημένων γυναικών και  των παιδιών
τους, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο κ.λπ. 

Επίσης, στην  με  αριθ.  πρωτ.  614/4-3-2016  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Ηπείρου  που
εντάσσεται η Πράξη, αναφέρεται ότι:
Η Πράξη αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας και αναβάθμιση των Συμβουλευτικών Κέντρων
τοπικής  εμβέλειας,  και  ειδικότερα  του  Συμβουλευτικού  Κέντρου  Πρέβεζας.  με  στόχο  την
πρόληψη  και  την  καταπολέμηση  της  έμφυλης  βίας  κατά  των  γυναικών.  Το  Συμβουλευτικό
Κέντρο  λειτουργεί  συμπληρωματικά  με  το  πανελλαδικό  δίκτυο  υποστηρικτικών  δομών
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(Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες φιλοξενίας και Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900), όπως επίσης
και  με  την  Πράξη:  «Οριζόντιες  παρεμβάσεις  εθνικής  εμβέλειας»  για  την  πρόληψη  και  την
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών
πρώτης γραμμής και  άμεσης αρωγής και  συμβουλευτικής στήριξης  σε γυναίκες-θύματα βίας
ή/και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.)
Έρχεται, δε, ο Κανονισμός Λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων που έχει εκπονήσει το
Δίκτυο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (με ΑΔΑ: 6ΟΨΟ465ΧΘ7-Ι20) στο διακριτό
τμήμα IX. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ και X. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - Σύμβουλος
νομικής  στήριξης,  όπου παρουσιάζονται  αναλυτικά  οι  αρμοδιότητες  του  συμβούλου  νομικής
στήριξης. 

Η πλήρης στελέχωση της δομής, λόγω δημοσιονομικής πολιτικής και μνημονίου δεν στάθηκε
ποτέ δυνατή από την έναρξη λειτουργίας της.
Έτσι αρχικά προσελήφθησαν 2 στελέχη κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος και στη συνέχεια
προστέθηκε η Κοινωνική Επιστήμονας. Η αναγκαιότητα της πρόσληψης νομικού εκφραζόταν
κάθε  φορά  από  τα  στελέχη  του  κέντρου,  αλλά  και  από  την  υπεύθυνη  του  ΚΕΘΙ  που
παρακολουθεί το Κέντρο Συμβουλευτικής. 
Λόγω της φύσης του αντικειμένου και άσχετα από την ικανότητα και την εμπειρία των στελεχών
του Κέντρου ή τη δικτύωση με το Δικηγορικό Σύλλογο ή τη δυνατότητα λήψης εξωτερικής
νομικής βοήθειας, είναι διαφορετική η άμεση, φυσική παρουσία νομικού εκείνη ακριβώς την
ώρα που προσφεύγει στο κέντρο αυτός που χρειάζεται βοήθεια και γνωρίζει σε βάθος το νομικό
πλαίσιο  και  τη  διαδικασία  που  πρέπει  να  ακολουθήσει  και  τους  λεπτούς  χειρισμούς  στους
οποίους πρέπει να προβεί - οι Νομικοί των Συμβουλευτικών Κέντρων επιμορφώνονται μέσω
ειδικών προγραμμάτων και  για  την προσέγγιση και  τον χειρισμό των περιστατικών από την
οπτική  του  φύλλου  και  μπορούν  να  διαχειριστούν  τις  ιδιαίτερες  ανάγκες  των  γυναικών  /
ωφελούμενων  του  Κέντρου,  κάτι  που  ένας  δικηγόρος  χωρίς  τη  συγκεκριμένη  ειδίκευση  ή
εμπειρία, δεν μπορεί να διαχειριστεί - αλλά και στην ποιοτική παρέμβαση που καλείται να κάνει
το Κέντρο Συμβουλευτικής στην τοπική κοινωνία, με παρέμβαση σε διαδικασίες, λειτουργίες και
περαιτέρω χειρισμούς, συνέχιση διαδικασιών, ώστε από κάθε περιστατικό να μπορεί να μένει η
προστιθέμενη  αξία  του  που  διαπαιδαγωγεί  και  διαμορφώνει  πρότυπα  και  καταστάσεις. 

Ειδικότερα,  η  πανδημία  του κορωναιού και  των συνθηκών εγκλεισμού,  όπου αυξήθηκαν  τα
περιστατικά  ενδοοικογενειακής  βίας  και  πληθώρα  περιστατικών  εξυπηρετούνταν  άμεσα  και
συχνά από  απόσταση ή  τηλεφωνικώς,  καταδεικνύει  την  αναγκαιότητα  πλήρωσης  της  θέσης
νομικού, στο στελεχικό δυναμικό της δομής. 

γ) Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων εισηγούμαστε την τροποποίηση της με αριθμό 777/2018
Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Δημάρχου Πρέβεζας (που αποτελεί τροποποίηση της
139/2016 ΑΥΙΜ ) σχέδιο της οποίας σας υποβάλλουμε ως παράρτημα στην εισήγησή μας, .

δ) Ζητούμε την έγκρισή σας για την υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης
Ένταξης  της  Πράξης  και  τροποποιημένου  Τεχνικού  Δελτίου  Πράξης,  με  ενσωματωμένες  τις
αντίστοιχες αλλαγές  σε στελέχωση, χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό......».
 

      Ο  Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 την εισήγηση της υπηρεσίας

 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,

 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει   την υποβολή αιτήματος παράτασης της χρηματοδότησης της Δομής Κέντρο

Συμβουλευτικής  Δήμου  Πρέβεζας,  έως  τις  30/11/2023  για  την  ολοκλήρωση  του

Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης και έως τις 31/12/2023 για την ολοκλήρωση του

οικονομικού  της  αντικειμένου,  με  συνολικό  προϋπολογισμό  600.000,00  €,  που

καλύπτει την περίοδο από την 1η/12/2015 έως και την 30η/11/2023.

2. Εγκρίνει   την υποβολή αιτήματος  για πλήρη στελέχωση της δομής με πλήρωση της

θέσης του ΠΕ Νομικής όπως αρχικά προβλεπόταν.

3. Εγκρίνει  την  τροποποίηση  της  με  αριθμό  777/2018  Απόφασης  Υλοποίησης  με  Ίδια

Μέσα  του  Δημάρχου  Πρέβεζας  (που  αποτελεί  τροποποίηση  της  139/2016  ΑΥΙΜ  )

σχέδιο της οποίας υποβάλλεται ως παράρτημα στην απόφαση  

4. Εγκρίνουμε   την υποβολή   αιτήματος  τροποποίησης  της  Απόφασης  Ένταξης  της

Πράξης  και  τροποποιημένου Τεχνικού  Δελτίου  Πράξης,  με  ενσωματωμένες  όλες  τις

προαναφερθείσες  αλλαγές σε στελέχωση, χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση :  Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 Πρέβεζα, /   /2020
Ταχ. Κώδικας : 48100  Πρέβεζα Αρ. Πρωτ. : 
Πληροφορίες : Βάγια Πάνη
Τηλέφωνο : 2682360647
Fax :          2682360640
E-mail:    pani@1485.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του 
Υποέργου « Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών  Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 
θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζαςθυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας» με Α/Α 1 της Πράξης «Λειτουργία δομών Λειτουργία δομών 
και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για 
την καταπολέμηση της βίας »την καταπολέμηση της βίας » και Κωδ. ΟΠΣ 5000604 Ε.Π. «Ήπειρος  2014-
2020 ».

ΑΠΟΦΑΣΗ    ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

( ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 777/2018 ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΎΣΕ ΤΗΝ

139/2016 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ )

Έχοντας υπ’ όψιν:      

1.1.την αριθ. πρωτ. 614/4-3-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εντάσσεται
η Πράξη: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 
όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία 
Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου 
Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000604 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος
2014-2020», από 1/12/2015 έως 30/11/2018 με προϋπολογισμό 178.751,76 € .

2.2.τnν με αριθμό 139/2016 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «
            Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας τουΛειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του
      Δήμου Πρέβεζας      Δήμου Πρέβεζας» με Α/Α 1 της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της 
      Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση          Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση    
       της  βίας       της  βίας» με Κωδ. ΟΠΣ 5000604 Ε.Π. «Ήπειρος  2014-2020 ».  

3.3.το  με  αριθ.  πρωτ.:  3229/26-11-2018  έγγραφο  της  Ειδικής  Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου περί παράτασης χρηματοδότησης δομών
στήριξης γυναικών θυμάτων βίας  (σχετ.:  "το με αρ.  πρωτ.  117366/5.11.2018
έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ με θέμα "Παράταση λειτουργίας Δομών και διερεύνηση
των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  συγχρηματοδοτούμενων  στο  πλαίσιο  του
Θεματικού  Στόχου  9  των  ΠΕΠ"),  όπου  κρίνεται  σκόπιμη  η  παράταση
συγχρηματοδότησης από 1/12/2018 έως 30/11/2018.

4.4.την με αριθμό    615/2018 ΑΔΣ Πρέβεζας που εγκρίνει την υποβολή αιτήματος
τροποποίησης της απόφασης ένταξης  για παράταση χρηματοδότησης της 
πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 
θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζαςθυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας» από 1/12/2018 έως 30/11/2020, με 

ΠΡΑΞΗ«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και 
για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων
βίας σε τοπικό επίπεδο», ΚΩΔ. ΟΠΣ 5000604, ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 1 «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου ΠρέβεζαςΣυμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας.»
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παράλληλη παράταση των των συμβάσεων  εργασίας ορισμένου χρόνου των 
εργαζομένων στο Κέντρο Συμβουλευτικής Δήμου Πρέβεζας , ήτοι:

I. Πουλιάνου Σταυρούλας του Κωνσταντίνου ΠΕ Ψυχολόγων,
II. Κατσανού Ακριβής του Σωτηρίου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και
III. Κωνσταντινίδη Σοφίας του Δημητρίου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, για το ανωτέρω 
διάστημα και συγκεκριμένα από την 1η Δεκεμβρίου 2018 έως και 30 Νοεμβρίου 2018, με 
την ίδια σχέση εργασίας.

5.5.    το σχέδιο τροποποίησης της  με αριθμό 139/2016 Απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας 
περί Υλοποίησης με Ίδια Μέσα που υποβλήθηκε με το αίτημα τροποποίησης της  
απόφασης ένταξης της Πράξης και το Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την με παράταση 
του χρόνου υλοποίησης του έργου έως και τις 30/11/2020 και αύξηση του 
προϋπολογισμού του έργου σε 301.000,00 €.
6.6.   την με αριθ. πρωτ. 3319/30-11-2018  Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου όπου 
τροποποιείται η Πράξη:  «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – 
Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου
Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000604 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-
2020», με προϋπολογισμό  301.000,00 € , από 1/12/2018 έως  30/11/2020 .
7.7.    την με αριθμό 618/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας που:

1. αποδέχεται την τροποποίηση της συγχρηματοδοτούμενης από το Ε.Κ.Τ. Πράξης : 
«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών 
και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 301.000,00€, με Κωδικό 
ΟΠΣ 5000604, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» από την 1η 
Δεκεμβρίου 2018 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020
2. εγκρίνει την Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα όπου καθορίζεται το τροποποιημένο
χρονοδιάγραμμα  και  ο  προϋπολογισμός  του  έργου  και  ορίζει  την  οριστικοποίηση  και
ανάρτησή της,
3.  εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Χρήστο Μπαΐλη, για την υπογραφή της και για
να προβαίνει εφεξής σε αντίστοιχες τροποποιήσεις των Αποφάσεων Υλοποίησης της Πράξης
με Ίδια Μέσα για αντίστοιχους λόγους.
    4. εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των
         εργαζομένων στο Κέντρο Συμβουλευτικής Δήμου Πρέβεζας , ήτοι:
I. Πουλιάνου Σταυρούλας του Κωνσταντίνου ΠΕ Ψυχολόγων
II. Κατσανού Ακριβής του Σωτηρίου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και
III. Κωνσταντινίδη Σοφίας του Δημητρίου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών,
από την 1η Δεκεμβρίου 2018 έως και 30 Νοεμβρίου 2020 με την ίδια σχέση.

8.8.     την με αριθμό 777/2018 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Δημάρχου
        Πρέβεζας που αποτελεί τροποποίηση της 139/2016 ΑΥΙΜ  
9.9.   το έγγραφο με αριθμό 9859/5-6-2020 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου όπου
      καλούμαστε να υποβάλουμε αίτημα τροποποίησης των στοιχείων της ενταγμένης
       πράξης της δομής Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας ως προς :
 τη χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου της με καταληκτική ημερομηνία

την 30η/11/2023
 το συνολικό προϋπολογισμό της πράξης από 1/12/2015 έως και 30/112023.
 την υφιστάμενη Απόφαση Υλοποίησης με ίδια Μέσα, της οποίας καλούμαστε

να  υποβάλλουμε  σχέδιο  τροποποίησης  με  ενσωματωμένες  τις  αντίστοιχες
αλλαγές σε χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό.

10.10.την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕ
 

την 777/2018 (που αποτέλεσε τροποποίηση της139/2016 ) Απόφαση Υλοποίησης 
με Ίδια Μέσα του ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, για το Υποέργο « Λειτουργία Κέντρου  Λειτουργία Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου ΠρέβεζαςΣυμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας» με Α/Α 1 
της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 
όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας »όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας » και Κωδ. ΟΠΣ 5000604 
Ε.Π. «Ήπειρος  2014-2020 »
ως προς:

ΠΡΑΞΗ«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και 
για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων
βίας σε τοπικό επίπεδο», ΚΩΔ. ΟΠΣ 5000604, ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 1 «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου ΠρέβεζαςΣυμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας.»
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I. Τη χρονική διάρκεια του Υποέργου, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του  
οποίου έχει έναρξη την 15η Δεκεμβρίου 2015  και λήξη την 30η Νοεμβρίου 2023,  
αυξάνοντας σε οκτώ ( 8 ) έτη τη διάρκεια υλοποίησης, και αυξάνοντας παράλληλη 
τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των εργαζομένων σ' αυτό ( σε 96 ανθρωπομήνες )
για τον καθένα, με παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων  μέχρι και τις 30 
Νοεμβρίου 2023, με την ίδια σχέση εργασίας. (ΑΡΘΡΟ 4:Χρονική διάρκεια 
Υποέργου)

II. Τον Προϋπολογισμό του υποέργου, που μέχρι την ολοκλήρωσή του, ανέρχεται 
στο πόσο των 600.000,00 ευρώ ( ΑΡΘΡΟ 3: Προϋπολογισμός δαπανών )

Η κατανομή των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης αποτυπώνεται στους πίνακες που 
ακολουθούν1:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΑΠΑΝΗΣ( όπως Τμήμα Ζ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΤΔΠ)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ

11. ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

12. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

13. ΜΗ
ΕΠΙΛΕΞΙ

ΜΗ
ΔΗΜΟΣΙ

Α
ΔΑΠΑΝΗ

14. ΑΙΤΙΟ
ΛΟΓΗΣΗ

ΜΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜ
ΟΤΗΤΑΣ

Α
. Δ

Α
Π

Α
Ν

Ε
Σ

 Β
Α

Σ
Ε

Ι 
Π

Α
Ρ

Α
Σ

Τ
Α

Τ
ΙΚ

Ω
Ν Α1. ΆΜΕΣΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
Βάσει 
παραστατικών

 Ποσό 
χωρίς 
ΦΠΑ

541.863,94 € 541.863,94  €

 ΦΠΑ

Α.2 . 
ΕΜΜΕΣΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
Βάσει 
παραστατικών

2.Ποσό 
χωρίς 
ΦΠΑ

51.318,27 € 51.318,27 €

ii.  ΦΠΑ 6.817,79 € 6.817,79 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

Β
. Δ

Α
Π

Α
Ν

Ε
Σ

 Β
Α

Σ
Ε

Ι 
Α

Π
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

Μ
Ε

Ν
Ο

Υ

Β.1.ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει 
τυποποιημένης 
κλίμακας κόστους ανά 
μονάδα

Β2. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει κατ’ 
αποκοπή ποσού (Lump 
Sum)

Β.3. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει 
ποσοστού (%) επί των 
άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών προσωπικού

Β.4. ΕΜΜΕΣΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει 
ποσοστού (%) επί των 
άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών της πράξης ή 
επί των άμεσων 
επιλέξιμων δαπανών 
προσωπικού

1

 

ΠΡΑΞΗ«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και 
για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων
βίας σε τοπικό επίπεδο», ΚΩΔ. ΟΠΣ 5000604, ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 1 «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου ΠρέβεζαςΣυμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας.»
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Κ
Ο

Σ
Τ

Ο
Υ

Σ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΒΑΣΕΙ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ

6. ΣΥΝΟΛΑ 600.000,00 600.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV:  : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΑΠΑΝΗΣ( όπως Παράρτημα: Τμήμα Η-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΤΔΠ)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1.1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

Α.  ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

     (ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)

5.Συνολική Δημόσια Δαπάνη
Χωρίς ΦΠΑ Ποσό ΦΠΑ

Α.1.  Άμεσες δαπάνες 

προσωπικού

541.863,94  €

       Α.1.1  Άμεσες δαπάνες 
αμειβόμενου από το έργο 
τακτικού προσωπικού του 
φορέα

       Α.1.2  Άμεσες δαπάνες 

εξωτερικών συνεργατών

A.2.  Δαπάνες 

Ταξιδιών/οδοιπορικά

2.709,30 €

A.3.  Δαπάνες δημοσιότητας 18.830,76 €    15.186 € 3.644,76 €

A.4.  Δαπάνες υπεργολαβιών

Α.5.  Χρηματοδοτική στήριξη σε 

τρίτους (π.χ. εκπαιδευτικό 

επίδομα)

Α.6.  Δαπάνες για πόρους που 
διατίθενται από τρίτους, οι 
οποίοι δεν χρησιμοποιούνται
στα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις του 
δικαιούχου

Α.1.8. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 20.202,00 €

Α.1.8.  Άλλες άμεσες δαπάνες 

(πχ αναλώσιμα)

2.100,00 € 1.693,55€ 406,45€

Α.1.8. + (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ ΔΕΗ

ΔΕΥΑ)

14.294,00 € 11.527,42€ 2.766,58€

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ

Σύνολο Σ1:(υποσύνολο άμεσων 
δαπανών 
εξαιρουμένων των 
δαπανών (Α4, Α5, 
Α6)

600.000,00 €

ΠΡΑΞΗ«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και 
για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων
βίας σε τοπικό επίπεδο», ΚΩΔ. ΟΠΣ 5000604, ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 1 «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου ΠρέβεζαςΣυμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας.»
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Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ

Β1. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει 
τυποποιημένης κλίμακας 
κόστους ανά μονάδα

Μοναδιαί
ο Κόστος

Μονάδα
Μέτρησης

Αρι
θμό

ς
Μο
νάδ
ων

5. Συνολική Δημόσια
Δαπάνη (επιλέξιμη δημόσια

δαπάνη)

Β2. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει κατ’ 
αποκοπή ποσού (Lump 
Sum)

Β3. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού
(%) επί των άμεσων 
επιλέξιμων δαπανών 
προσωπικού (εφαρμόζεται 
σε πράξεις ΕΚΤ)

Ποσοστό

≤40%

Β4. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
βάσει ποσοστού (%) επί του 
συνόλου των άμεσων 
επιλέξιμων δαπανών ή επί 
των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών προσωπικού

≤15%,
≤25%,
≤7%

6. ΣΥΝΟΛΑ

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία και προϋπολογισμός για τη Λειτουργία του Κέντρου 
Συμβουλευτικής Δήμου Πρέβεζας από 1/12/2015 έως και 30/11/2023 παρουσιάζεται σαν 
παράρτημα του Σχεδίου της Απόφασης

Κατά τα άλλα ισχύουν τα όσα προβλέπονται  στην με αριθμό  139/2016 Απόφαση
Δημάρχου

o Δήμαρχος Πρέβεζας

 

Νικόλαος Γεωργάκος

ΠΡΑΞΗ«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και 
για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων
βίας σε τοπικό επίπεδο», ΚΩΔ. ΟΠΣ 5000604, ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 1 «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου ΠρέβεζαςΣυμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας.»
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ 1/12/2015 ΕΩΣ 30/11/2023

ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Α1.1
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Α1.1
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ

Α1.2
ΤΑΞΙΔΙΑ

/ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

Α1.3
ΔΗΜΟΣΙΟ-

ΤΗΤΑ

Α1.8
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

Α1.8
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Α1.8
ΛΟΓΑΡΙΑ-
ΣΜΟΙ ΟΤΕ
ΔΕΗ ΔΕΥΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΑ

1/12/2015 – 
31/12/2015

4.273,66 € 4.273,66 €

 1/1/2016 – 
31/12/2016

55.240,78 € 710,00 € 55.950,78 €

 1/1/2017 – 
31/12/2017

54.686,28 € 163,00 € 195,92 € 1.813,00 € 1.173,50 €

Από 1/6/2017 ορίζεται 3.000,00 
Ετήσιο  μίσθωμα (μηνιαίο 
μίσθωμα 250 € συν 3,6% έξοδα 
χαρτοσήμου, στο κληροδότημα 
που στεγάζεται το Κέντρο 
Συμβουλευτικής        ΑΔΣ) 
244/2016 ΑΟΕ

58.031,70 €

 1/1/2018 -  
31/12/2018

55.298,68 € 418,4 200,00 € 3.108,00 € 1.620,50 € 60.645,58 €

1/1/2019 – 
31/12/2019

68.465,51 € 709,30 € 1.028,08 € 3.108,00 € 700,00 € 2.300,00 € 76.310,89 €

1/1/2020 – 
31/7/2020

37.558,63 €

1/8/2020 – 
31/12/2020

26.898,80 € 1.300,00 € 309,30 € 466,00 € 3.108,00 € 700,00 € 2.300,00 € 72.640,73 €

1/1/2021 – 
31/12/2021

65.062,12 € 15.600,00 € 400,00 € 5.400,00 € 3.108,00 € 2.300,00 € 91.870,12 €

1/1/2022 – 
31/12/2022

66.477,12 € 15.600,00 € 409,30 € 5.510,00 € 3.108,00 € 700,00 € 2.300,00 € 94.104,42 €

1/1/2023 – 
30/11/2023

61.102,36 € 14.300,00 € 300,00 € 5.320,76 € 2.849,00 € 2.300,00 € 86.172,12 €

ΣΥΝΟΛΑ 495.063,94 € 46.800,00 € 2.709,30 € 18.830,76 € 20.202,00 € 2.100,00 € 14.294,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

541.863,94 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 600.000,00 €

ΠΡΑΞΗ«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 
θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο», ΚΩΔ. ΟΠΣ 5000604, ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 1 «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία 
Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου ΠρέβεζαςΚέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας.»

ΑΔΑ: 6Φ15ΩΞΧ-Ρ64



 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
Σύνολο  προϋπολογισμού έργου  ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  600.000 €, από 1/12/2015 έως και 30/11/2023 με αναλυτικά - κατ' έτος και
ειδικότητα - στοιχεία μισθοδοσίας προσωπικού:

2015
(από  1/12/2015   έως
31/12/2015)

2016 2017 2018 2019 2020
(από 1/1/2020  έως 31/7/2020)

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.273,66 55.240,78 54.686,28 55.298,68 68.465,51 37.558,63

Μισθοδοσία ΠΕ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1.447,39 19.372,75 19.074,12 19.074,12 21.088,82 12.211,13

Μισθοδοσία  ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1378,88 18.458,68 18.173,76 18.173,76 23.713,46 12.846,28

Μισθοδοσία  ΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1447,39 17.409,35 17.438,40 18.050,80 23.663,23 12.501,22

ΣΥΝΟΛΟ 4.273,66 55.240,78 54.686,28 55.298,68 68.465,51 37.558,63

2020
(από 1/7/2020  έως 31/12/2020)

2021 2022 2023
(από 1/1/2023  έως 30/11/2023)

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 28.198,8
(26.898,8  +  1.500,00  =
28.398,8 )

80.662,12
(64.557,12+120 +385=65.062,12
65.062,12+15.600,00=80.662,12)

82.077,12
(64.557,12+1.920=66.477,12
66.477,12+15.600,00=82.077,12)

75.402,36
(59.177,36+1925=61.102,36
61.102,36 +14.300,00= 75.402,36)

Μισθοδοσία ΠΕ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

8.690,65
(1.738,13 χ 5 = 8.690,65)

20.857,56 + 120 κλιμάκιο 
( 60 χ 2 = 120 αλλαγή 18/10/21)

(20.857,56 +720=)
21.577,56

(19.119,43+ 660) = 19.779,43

Μισθοδοσία ΤΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

9.150,7
(1.830,14 Χ 5 = 9.150,7)

21.961,68  
+385 κλιμάκιο 
( 55 χ 7 = 385 )αλλαγή 23/5/21)

(21.961,68+660=)
22.621,68

(20.131,54 + 605) = 20.736,54

Μισθοδοσία ΠΕ 9.057,45
(1.811,49 Χ 5 = 9.057,45)

21.737,88 (21.737,88+540=)
22.277,88

(19.926,39+ 660) = 20.586,39

ΠΡΑΞΗ«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο», ΚΩΔ. ΟΠΣ 5000604, ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 1 «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου 
ΠρέβεζαςΠρέβεζας.»
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

( 60 χ 9 = 540 αλλαγή 28/3/22)

ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 1.300,00
από 1/12/2020

15.600,00 15.600,00 14.300,00

ΣΥΝΟΛΟ 28.198,8 80.662,12 82.077,12 75.402,36

                  ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  
το οποίο επιμερίζεται σε:

541.863,94 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΟΜΗΣ 495.063,94 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ    46.800

                                 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤ ' ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΤΔΠ

2015    4.273,66

2016  55.950,78

2017  58.031,70

2018  60.645,58

2019  76.310,89

2020  72.640,73

2021  91.870,12

2022  94.104,42

2023  86.172,12 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  427/2020.

ΠΡΑΞΗ«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων 
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     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                       ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΑΞΗ«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο», ΚΩΔ. ΟΠΣ 5000604, ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 1 «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου 
ΠρέβεζαςΠρέβεζας.»

15

ΑΔΑ: 6Φ15ΩΞΧ-Ρ64


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ορθή επανάληψη
	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

		2020-09-11T14:57:44+0300
	Athens




