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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η  5/ 7/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  140  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 15ης/ 5.7.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την   5 η του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 
2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 5 /7/2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 7400/1.7.2016, πρόσκληση  του Προέδρου 
του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι δύο (22) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Βεχλίδη Μαρία 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Μαζαράκη Έλλη 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Αλεξοπούλου Μαρία 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Αξιώτης Χρήστος  
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
14. Βασιλάκη Αικατερίνη  
15. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
16. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
17. Καµπάκας Αντώνης  
18. Βούρλος ∆ηµήτρης  
19. Λυκούδης Αλεβίζος  



20. Βοσκόπουλος Χρήστος  
21. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
 
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Υποβολή πρότασης για την επιχορήγηση του έργου (πράξη ) µε την 
ονοµασία : «∆οµές παροχής βασικών αγαθών : Κοινωνικό παντοπωλείο , 
Παροχή συσσιτίου , Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Καισαριανής». 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  την  εισήγηση της 
προϊσταµένης τµήµατος κοινωνικών υπηρεσιών κ. Ψιλοπάτη Ουρανίας  η   
οποία έχει ως εξής:    
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
∆/ση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Κοινωνικών Υπηρεσιών                          
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 213 2010794 
 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

***** 
Θέµα: Υποβολή πρότασης για την επιχορήγηση του έργου (Πράξη) µε 

την ονοµασία: 
«∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Καισαριανής». 
 

Συνοδευτικά κείµενα: 
1. Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων της Περιφέρειας Αττικής (ΑΤΤ024, Α/Α 

ΟΠΣ:1555) 

2. Ο Οδηγός Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών 

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   4 /07/2016  
Αριθ. Πρωτ.:  7434                   



Με την αριθµ. πρωτ. 2187/7.6.2016 πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΤΤ024, Α/Α 
ΟΠΣ:1555) της Περιφέρειας Αττικής, καλούνται µεταξύ άλλων δικαιούχων οι ΟΤΑ 
Α’ Βαθµού να υποβάλουν προτάσεις προκειµένου να ενταχθούν και να 
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράµµατος 
«Αττική 2014-1020»/άξονας προτεραιότητας 09, µε τίτλο «∆οµή παροχής Βασικών 
αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο». 

Σύµφωνα µε τον Οδηγό Εφαρµογής & Λειτουργίας ∆οµών Παροχής Βασικών 
αγαθών, οι δοµές παροχής βασικών αγαθών απευθύνονται σε «άτοµα/νοικοκυριά που 
διαµένουν στον ∆ήµο, 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 µπορεί να θεσπίζει ο ∆ήµος σε συνεργασία µε την Κοινωνική του Υπηρεσία 
και ανάλογα µε τη δυναµικότητα και τις δυνατότητές του». 

Με τα δεδοµένα που συγκεντρώνει η Κοινωνική Υπηρεσία, το φαινόµενο της 
φτώχιας είναι εκτεταµένο στην πόλη της Καισαριανής, µε ολοένα και εντεινόµενες 
διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. 

Στο µητρώο της Υπηρεσίας, είναι σήµερα εγγεγραµµένες πάνω από  340 οικογένειες 
που υποστηρίζονται από κάποιες ή όλες τις δράσεις του ∆ήµου Καισαριανής. Οι 
δράσεις αυτές εξασφαλίζονται υλικά από πόρους του ∆ήµου Καισαριανής, τη 
διάθεση προϊόντων από τη Λαϊκή Αγορά και την Αγορά Παραγωγών στο ∆ήµο µας, 
αλλά και τη σηµαντική συνεισφορά επαγγελµατιών, πολιτών και συλλογικών φορέων 
της πόλης. 

Στο συσσίτιο του ∆ήµου σιτίζονται πάνω από 70 οικογένειες στην πόλη (περίπου 140 
ηµερήσιες µερίδες φαγητού), ενώ ταυτόχρονα και σε συνεργασία µε την εκπαιδευτική 
κοινότητα προσφέρεται καθηµερινά γεύµα σε πάνω από 35 µαθητές των σχολείων 
µας. 

Επιπρόσθετα στο πρόγραµµα διανοµής προϊόντων του ΤΕΒΑ, είναι εγγεγραµµένες 
πάνω από 450 οικογένειες. 

Η πρότασή µας είναι να αιτηθούµε στο ∆ήµο Καισαριανής και για τις 3 δοµών που 
περιγράφονται στην Πράξη «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών», δηλαδή i. Κοινωνικό 
Παντοπωλείο ii.  Παροχή Συσσιτίου iii. Κοινωνικό Φαρµακείο και την στέγαση και 
λειτουργία τους σε ξεχωριστούς χώρους. 

Για την κτηριακή υποδοµή θα αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις του συσσιτίου του 
∆ήµου στα «Ξύλινα», καθώς και το κτήριο που θα εκµισθώσει ο ∆ήµος, βάση της 
278/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καισαριανής (στο τελικό στάδιο της 
υπογραφής σύµβασης), που πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές. 

 

Οι δαπάνες λειτουργίας που αναλαµβάνει η Πράξη να χρηµατοδοτήσει 
περιλαµβάνουν: 

• τις άμεσες δαπάνες προσωπικού (δηλαδή συμβάσεις ορισμένου χρόνου 

πλήρους ή μερικής απασχόλησης και συμβάσεις έργου, οι οποίες 



(συμβάσεις έργου) αφορούν σε φυσικά πρόσωπα για την παροχή 

συγκεκριμένων υπηρεσιών και μόνο), και 

• τις λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της Πράξης όπως, προμήθεια αγαθών, 

γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμβάσεις παροχής 

υπηρεσιών, π.χ. για καθαριότητα ή φύλαξη, δαπάνες δημοσιότητας, κλπ. Οι 

λοιπές δαπάνες θα αποζημιωθούν ως κατ΄ αποκοπή ποσοστό 30% επί των 

επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 14.2 του 

Κανονισμού του ΕΚΤ 1304/2013 και την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ1822/Β/24.08.2015). 

 

 

Η Πράξη χρηµατοδοτεί µόνο την ελάχιστη απαιτούµενη στελέχωση µε προσωπικό 
ανά κατηγορία δοµής. Εάν για την οµαλή λειτουργία της δοµής απαιτείται επιπλέον 
προσωπικό, αυτό πρέπει να καλυφθεί µε άλλους τρόπους (π.χ. µετακίνηση 
υπάρχοντος τακτικού προσωπικού από υπηρεσίες του ∆ήµου, κ.λπ.). Τα ποσά για τις 
άµεσες δαπάνες προσωπικού σε δοµές που θα υποστηρίζουν παραπάνω από 150 
ωφελούµενους (ασφαλής εκτίµηση µε βάση τους σηµερινούς εγγεγραµµένους στο 
µητρώο της Κοινωνικής Υπηρεσίας) ορίζονται όπως παρακάτω: 
 

Για λειτουργία συσσιτίου ή παντοπωλείου και συσσιτίου µαζί, για πάνω από 150 ωφελούµενους 

Προσωπικό Άτοµα
(5) Μήνες Μισθός Σύνολο 

∆ιοικητικό προσωπικό 1 12 1.200,00 € 14.400,00 € 
Κοινωνικός λειτουργός 
(ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 
µε           άδεια           άσκησης 
επαγγέλµατος) ή άλλη 
απαραίτητη ειδικότητα (π.χ. 
δεύτερος  µάγειρας) ανάλογα 
µε τις ανάγκες 
(συντονιστής) 

 

1 

 

12 

 

1.300,00 € 

 

15.600,00 € 

Μάγειρας 1 12 1.300,00 € 15.600,00 € 
Βοηθός µάγειρα 1 12 1.200,00 € 14.400,00 € 
Βοηθητικό   προσωπικό   ή 
καθαριότητας 

 

1 
 

12 
 

1.200,00 € 
 

14.400,00 € 
  Σύνολο ∆απανών προσωπικού 74.400,00 € 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ελάχιστοι ωφελούµενοι 100 άτοµα) 

Προσωπικό Άτοµα 
(2) 

Μήνες Μισθός Σύνολο 

Φαρµακοποιός 1 12 1.400,00 € 16.800,00 € 
Κοινωνικός λειτουργός     
(ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής  Εργασίας 
µε    άδεια    άσκησης 
επαγγέλµατος)          ή 
βοηθός φαρµακοποιού 
(συντονιστής) 

 

1 

 

12 

 

1.300,00 € 

 

15.600,00 € 



 
Επί των ποσών αυτών υπολογίζεται πρόσθετα 30% χρηµατοδότηση που αφορά τις 
λοιπές δαπάνες υλοποίησης της Πράξης, που τονίζουµε ότι µπορούν να 
συµπεριλάβουν σύµφωνα µε τους όρους και την προµήθεια αγαθών. 
 

Η διαδικασία στελέχωσης των δοµών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε δύο τρόπους: 

 

• Μετακίνηση υφιστάμενου προσωπικού των προβλεπόμενων ειδικοτήτων με 

βάση τις προβλεπόμενες - για τέτοια ζητήματα - διαδικασίες του Δικαιούχου, 

ή/και 

• Προσλήψεις νέου προσωπικού. 

 

Στην περίπτωση του ∆ήµου Καισαριανής µε δεδοµένες τιε πολύ µεγάλες ελλείψεις 
ειδικά στην στελέχωση των κοινωνικών δοµών του ∆ήµου, κρίνεται απαραίτητο να 
προχωρήσουµε στην προσλήψεων υπαλλήλων, ακολουθούνται οι διαδικασίες που 
προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις προσλήψεις προσωπικού µε 
σύµβαση Ι∆ΟΧ από τους ΟΤΑ και τα Νοµικά τους πρόσωπα για 
συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΣΠΑ δράσεις, µε όρους ΑΣΕΠ. 

Οι αναλυτικοί όροι υλοποίησης του προγράµµατος παρουσιάζονται στον συνηµµένο 
«Οδηγό Εφαρµογής και Λειτουργίας ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών». 

 

Βάση των παραπάνω καλούµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καισαριανής να 
αποφασίσει θετικά για την υποβολής πρότασης ένταξης στην Πράξη, στην 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής και να εξουσιοδοτήσει 
το ∆ήµαρχο για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων. 

 

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Κοινωνικών Υπηρεσιών 

του ∆ήµου Καισαριανής 

 

Ψιλοπάτη Ουρανία 

    
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
  
 

Σύνολο ∆απανών προσωπικού 32.400,00 € 
 



 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει  την υποβολή πρότασης για την επιχορήγηση του έργου (πράξη ) µε 
την ονοµασία : «∆οµές παροχής βασικών αγαθών : Κοινωνικό παντοπωλείο , 
Παροχή συσσιτίου , Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Καισαριανής» στην Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής και  εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο 
για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων. 

 

 

 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12) 
Αξιώτης Χρήστος 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου 
Στέλλα  15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16) Κατσαρέλης Νικόδηµος  17) 
Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 18)Καµπάκας Αντώνιος  19) Βούρλος ∆ηµήτριος  
20) Λυκούδης Αλεβίζος 21) Βοσκόπουλος Χρήστος 22) Αντωνόπουλος 
∆ηµήτριος .  
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ       6/7/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

 
ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 
 


