
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.641/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 47/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα:  Ανανέωση συμβάσεων των Στελεχών του υποέργου με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα  «Ήπειρος  2014-2020,  Πράξης,  «Δομή  Παροχής  Βασικών  Αγαθών:
Κοινωνικό  Φαρμακείο  -  Κοινωνικό  Παντοπωλείο  Δήμου Πρέβεζας» με  κωδικό  MIS
(ΟΠΣ) 5002328.

    Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη  12 Νοεμβρίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς η Οικονομική

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

αρ.πρωτ.21724/06-11-2020 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. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος
      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος
      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος
      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος
      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος
      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος
      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος

   

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

  Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 50 θέμα  παρουσίασε  την  εισήγηση του  Αυτ.Τμήματος
Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Β.Πάνη),
που έχει ως εξής: 

     «...Έχοντας υπ' όψη :
 Την «Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης» (ΕΣΚΕ) και την Περιφερειακή Στρατηγική

Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας (ΠΕΣΚΕ) της Περιφέρειας Ηπείρου, που εγκρίθηκε με
την με αρ. 3/20-3-15 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

 Το υπ' αριθμ. 21550/31-8-2016  Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης Δομών Δήμου Πρέβεζας
για την καταπολέμηση της φτώχειας

 Τον Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (Ιούνιος 2016) 
 Την  αριθμ.573/2015  ΑΔΣ  Πρέβεζας  περί  «Έγκρισης  δημιουργίας  Κοινωνικού

Παντοπωλείου , Δήμου Πρέβεζας ».

ΑΔΑ: ΨΝΥΖΩΞΧ-Ψ9Π



 την αρ. πρωτ. 2818 /31-8-16  Πρόσκληση, με Κωδικό: 27/2016 της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης  για  την  υποβολή  προτάσεων  στο  πλαίσιο  του  Άξονα  Προτεραιότητας  5
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων» ,
του  Ε.Π.   «Ήπειρος»  2014-2020,  το  οποίο  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο.

 την  με  αριθμό  606/2017  Απόφαση  Υλοποίησης  με  Ίδια  Μέσα  της  Πράξης   «Δομή
Παροχής  Βασικών  Αγαθών:  Κοινωνικό  Φαρμακείο  -  Κοινωνικό  Παντοπωλείο  Δήμου
Πρέβεζας»  και την 714/2017, 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ που τροποποιεί τις ημερομηνίες
έναρξης  και  λήξης  του  έργου   σε  Ημερομηνία  Έναρξης  Υποέργου:  15/11/2017  και
Ημερομηνία Λήξης Υποέργου: 14/11/2020

 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 αριθ.  86/2017  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας για την αποδοχή
ένταξης της Πράξης

 την με αριθμό 608/2018 Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας για την πρόσληψη προσωπικού
για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πρέβεζας

 την  15η/  11 /2017  -  ημερομηνία  πρόσληψης  των  στελεχών  του  Κοινωνικού
Παντοπωλείου   Δήμου  Πρέβεζας-  και  ημερομηνία  ΕΝΑΡΞΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,  σύμφωνα με  την  με  αριθ.  πρωτ.
33153/15-11-2017 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δήμου Πρέβεζας

 την 494/2018 ΑΔΣ Πρέβεζας περί «Ανανέωσης συμβάσεων των Στελεχών του υποέργου
με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της συγχρηματοδοτούμενης
από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Ήπειρος  2014-2020,  Πράξης,  «Δομή  Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο - Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με
κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002328 ».

 την  με  αριθμό  680/2018  με  αριθ.  πρωτ.  24250/14-11-2018  Απόφαση  Δημάρχου
Πρέβεζας περί  ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού για τη λειτουργία  του Κοινωνικού
Παντοπωλείου  στο  Δήμο  Πρέβεζας  που  ανανεώνει  -  παρατείνει  τις  συμβάσεις  των
υπαλλήλων  -  Σακκά  Μικέλας  του  Αναστασίου  ΤΕ  Κοινωνικών  Λειτουργών  και
Μπαρκούζου Άννας του Κωνσταντίνου ΔΕ Βοηθητικό Πρόσωπικό - για την υλοποίηση της
Πράξης  "Κοινωνικό  Παντοπωλείο  Δήμου  Πρέβεζας"  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού
δικαίου  ορισμένου  χρόνου  και  για  χρονικό  διάστημα  από  15/11/2019  έως  και
14/11/2020 με δυνατότητα παράτασης με την παράταση του προγράμματος.

 τις συμβάσεις των εργαζομένων
 τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 3, του Ν.  2190/94 του ΑΣΕΠ, όπως ισχύει.
 τις  διατάξεις  του  Ν.4403/2016,  {τ  Α΄΄  125  ,7.7.2016},  άρθρο  14   και  αφορά  σε

τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4314/2014(τ Α΄165)  παρ.5 τροποποίηση της παρ.4
του αρ.30, ότι  εξαιρούνται της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρου 4), οι συμβάσεις  μίσθωσης έργου
που  χρηματοδοτούνται  στα  πλαίσια  προγραμμάτων  ΕΣΠΑ  ή  άλλων  διεθνών
προγραμμάτων καθώς και  οι  συμβάσεις  εργασίας   που προσλαμβάνεται  για ορισμένο
χρόνο  καθώς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις (των προγραμμάτων)αυτών.

 την   αριθμ.  3948/6.2.2017  εγκύκλιο  του  ΥΠΕΣΔΔΑ,  Δ/νση  Προσωπικού  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  Τμήμα Προσωπικού ΙΔΑΧ περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού έτους  2017 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, και στα ΝΠΙΔ αυτών, σύμφωνα
με   την  οποία  και  όπως  γνωστοποιήθηκε  και  με  την
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.29/Οικ.26059/10.10.2016,  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Διοικητικής
.Ανασυγκρότησης,  και   τις  διατάξεις  της  παρ.5  του  άρ.14  του  4403/2016,  (ΦΕΚ
125/Α/7.7.2016), προβλέπεται ότι η  πρόσληψη προσωπικού  που απασχολείται κατά τις
διατάξεις του αρ.21 παρ3 του ν.2190/94, στο πλαίσιο υλοποίησης  προγραμμάτων ΕΣΠΑ
ή άλλων προγραμμάτων, εξαιρέθηκε από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
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 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 €». 

 την με αριθμό 616/2020 Απόφασης 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»  [που παρατείνει τη λειτουργία της δομής έως
και  τις  14/11/2023  και  αυξάνει  αντίστοιχα  τον  προϋπολογισμό  της  σε
230.100,00 € και που αποτελεί τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης   με
αριθ. 714/2017 (37136/ 20/12/2017)]

Εισηγούμαστε

1. την  ανανέωση  των  συμβάσεων  των  δύο  (  2  )   στελεχών  της  δομής  Κοινωνικό
Παντοπωλείο  Δήμου  Πρέβεζας:  Σακκά  Μικέλας  του  Αναστασίου  ειδικότητας  ΤΕ
Κοινωνικών  Λειτουργών  και  Μπαρκούζου  Άννας  του  Κωνσταντίνου  ειδικότητας  ΔΕ
Βοηθητικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου, για τρία (3) έτη και
ειδικότερα από 15-11-2020 έως 14-11-2023,  με δυνατότητα ανανέωσης για όσο διαρκεί
το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 του νόμου 2190/94 & 74 του
N. 4430/2016. 

2. την  έκδοση της σχετικής πράξης ανανέωσης των συμβάσεων και τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012.

Για  τη  χρηματοδότηση   της  πράξης  έχουν  δημιουργηθούν  κωδικοί  (Κ.Α.  Μισθοδοσίας
02.60.6041.922  - Κ.Α. Ασφαλιστικών Εισφορών 02.60.6054.922 ) στον προϋπολογισμό του
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Δήμου Πρέβεζας έτους 2020 και 2021, και θα προβλεφθούν κωδικοί στους προϋπολογισμούς
των επόμενων ετών...».
 

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

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

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την αρ. 573/2015 ΑΔΣ (ΑΔΑ 6ΒΔΞΩΞΧ-ΡΤΑ)
 την αρ.   86/2017 ΑΔΣ (ΑΔΑ 75ΜΩΩΞΧ-Δ0Σ)
 την αρ. 494/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ 6ΑΞΝΩΞΧ-8Υ9)
 την αρ. 512/2015 ΑΟΕ (ΑΔΑ  6Χ0ΔΩΞΧ-ΘΤ0)
 την εισήγηση της υπηρεσίας 
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει  την  ανανέωση των συμβάσεων των δύο (2) στελεχών της δομής Κοινωνικό
Παντοπωλείο  Δήμου  Πρέβεζας:  Σακκά  Μικέλας  του  Αναστασίου  ειδικότητας  ΤΕ
Κοινωνικών  Λειτουργών  και  Μπαρκούζου  Άννας  του  Κωνσταντίνου  ειδικότητας  ΔΕ
Βοηθητικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου, για τρία (3) έτη και
ειδικότερα από 15-11-2020 έως 14-11-2023,  με δυνατότητα ανανέωσης για όσο διαρκεί
το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 του νόμου 2190/94 & 74 του
N. 4430/2016.

2. Εγκρίνει την  έκδοση της σχετικής πράξης ανανέωσης των συμβάσεων και τη δημοσίευση
στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  κατά  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  παρ.  9  του  Ν.
4038/2012.

          Για τη χρηματοδότηση  της πράξης έχουν δημιουργηθούν κωδικοί (Κ.Α. Μισθοδοσίας  
          02.60.6041.922  - Κ.Α. Ασφαλιστικών Εισφορών 02.60.6054.922 ) στον προϋπολογισμό
          του Δήμου Πρέβεζας έτους 2020 και 2021, και θα προβλεφθούν κωδικοί στους 
          προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  641/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: ΨΝΥΖΩΞΧ-Ψ9Π
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