
                                                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    19/12/2016 
                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:        13762       
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η  15/12/2016 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  259 

 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 29ης/15.12.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, της 15ης του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 15/12/2016, ηµέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  18.30 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.13301 /09.12.2016, 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. Αξιώτης Χρήστος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Βεχλίδη Μαρία 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Αλεξοπούλου Μαρία 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
15. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
16. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
17. Γαβρίλης  Γεώργιος  
18. Καµπάκας Αντώνης  
19. Λυκούδης Αλεβίζος  



20. Βοσκόπουλος Χρήστος  
21. Μαζαράκη Έλλη  
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: Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «∆οµή Παροχής 
Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, 
Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  µε κωδικό ΟΠΣ (MIS): 
5001603, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.   

 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση των 
προϊσταµένων κυρίας Ψιλοπάτη Ουρανίας και κύριου Ματζιούρη Γεώργιου   η   
οποία έχει ως εξής:    

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 12/12/2016 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  ΑΡ.ΠΡΩΤ    13419 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5001603, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.   

 

 

Εισήγηση(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

 

Με την αριθ. 2889/17-11-2016  (ΑΔΑ: 7ΣΥΧ7Λ7-9ΚΤ) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, η 

Πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, 

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001603, εντάχθηκε 

στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της 



Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-

2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  
(Σχετ: Κωδικός Πρόσκλησης Περιφέρειας: ΑΤΤ024, Α/Α ΟΠΣ: 1555, απόφαση ∆Σ για υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης 140/5-7-
2016)  
 

Η εγκεκριµένη πράξη, συνολικού προϋπολογίσου 477.360,00 € αφορά στη λειτουργία της 

Δοµής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου και 

Κοινωνικό Φαρμακείο ∆ήµου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, µε προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της 

πράξης την 1η Ιανουαρίου 2017 και προτεινόμενη ημερομηνία λήξης της πράξης την 31η 

∆εκεµβρίου 2019. 

Οι επιλέξιµες δαπάνες της πράξης περιλαμβάνουν: α) τις άµεσες δαπάνες προσωπικού, 

συνολικού ποσού 367.200 ευρώ β) τις λοιπές δαπάνες 110.160 ευρώ οι οποίες θα 

αποζημιωθούν ως κατ' αποκοπή ποσοστό 30% επί των επιλέξιµων άµεσων δαπανών 

προσωπικού.  

 

 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης :  

 

Λειτουργία 3 δομών(υποέργων) για 3 έτη, Δευτέρα -Παρασκευή, 9 π.μ – 5μμ. 

 

Υποέργο 1:Κοινωνικό Παντοπωλείο  

 

Συγκεντρώνει, αποθηκεύει, διανέμει βασικά αγαθά διαβίωσης. Παρέχει σε τουλάχιστον 100 

οικογένειες του Δήμου, που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από 

φτώχεια, σταθερά σε τακτά διαστήματα τρόφιμα & είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, 

είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης & υπόδησης, οικιακού 

εξοπλισμού, παιχνίδια κλπ καινούρια ή μη, είδη ψυχαγωγίας. Οι ωφελούμενοι δεν 

περιλαμβάνονται στους δικαιούχους του Προγράμματος του ΤΕΒΑ κι επιλέγονται βάσει 

κριτηρίων και αποδεικτικών στοιχείων. Τα αγαθά συγκεντρώνονται από χορηγίες/ δωρεές 

επιχειρήσεων, συλλογικών φορέων και πολιτών από τυχόν περισσευούμενα είδη του 

προγράμματος ΤΕΒΑ κι από προμήθειες με δαπάνες της δομής. Η δομή αξιοποιείται στη 

διανομή αγαθών του ΤΕΒΑ. Στεγάζεται σε προσβάσιμο, λειτουργικό χώρο επί της οδού 

Κοιμήσεως Θεοτόκου   . Στελεχώνεται από δύο (2) άτομα, έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό 

ΠΕ/ΤΕ και (1) Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ. Εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του 

Δήμου. Συνεργάζεται με το Κέντρο Κοινότητας και το δημοτικό δίκτυο κοινωνικών 

υπηρεσιών, ώστε οι ενέργειες που αφορούν στην ομάδα στόχου να είναι συντονισμένες 

στη βάση της ολιστικής προσέγγισης αναγκών. Τηρεί αρχείο καταγραφής/ παρακολούθησης 

ωφελουμένων. 

 

Υποέργο 2: Παροχή Συσσιτίου 

 

Συλλέγει, παρασκευάζει, συσκευάζει και διανέμει καθημερινά γεύματα: 

Παρέχει καθημερινά γεύμα σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενους που διαβιούν φτωχικά και 

δεν μπορούν να παρασκευάσουν φαγητό, λόγω έλλειψης υποδομών (διακοπή 

ηλεκτροδότησης κ.α.) ή αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης (χρόνια ασθένεια, προχωρημένο 

γήρας), οι οποίοι επιλέγονται βάσει κριτηρίων και αποδεικτικών στοιχείων, με 

προτεραιότητα στα υποσιτιζόμενα παιδιά. Συλλέγει πλεονάζοντα προϊόντα από εργαστήρια 

παραγωγής τροφίμων κλπ ή και παρασκευάζει γεύματα των οποίων οι πρώτες ύλες 

προέρχονται από χορηγίες/ δωρεές επιχειρήσεων, συλλογικών φορέων, πολιτών, από τυχόν 

αδιάθετα προϊόντα του προγράμματος ΤΕΒΑ και από προμήθειες με δαπάνες της δομής. Σε 

προσβάσιμο χώρο επί της οδού Τέρμα Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως (Ξύλινα) στεγάζονται 

διοικητικές υπηρεσίες, μαγειρείο και αίθουσα εστίασης.  



Στελεχώνεται από (4) τέσσερεις υπαλλήλους, έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ/ΤΕ, έναν (1) 

Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ, έναν (1) Μάγειρα ΔΕ ,έναν (1)  Βοηθό Μάγειρα ΥΕ. 

Εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Συνεργάζεται με το Κέντρο 

Κοινότητας και το δημοτικό δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε οι ενέργειες που αφορούν 

στην ομάδα στόχου να είναι συντονισμένες στη βάση της ολιστικής προσέγγισης αναγκών. 

Τηρεί αρχείο καταγραφής/ παρακολούθησης ωφελουμένων. 

 

Υποέργο 3: Κοινωνικό Φαρμακείο 

 

Συγκεντρώνει, αποθηκεύει και διανέμει φάρμακα και άλλα είδη φροντίδας υγείας 

Παρέχει σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενους του Δήμου, φάρμακα, παραφαρμακευτικά 

προϊόντα, υγειονομικό υλικό και άλλα είδη απαραίτητα για την φροντίδα ασθενών. 

Διασυνδέεται / διαμεσολαβεί για την πρόσβαση των ωφελουμένων σε υπηρεσίες υγείας 

και θεραπευτικά μέσα. Υλοποιεί δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας και εκπαιδεύει 

πολίτες στην αξιοποίηση πλεονασμάτων φαρμάκων κλπ. Τα αγαθά προέρχονται από 

χορηγίες, δωρεές και συνεργασίες με υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, 

διαδημοτικά δίκτυα για την υγεία, ανθρωπιστικές, επιχειρήσεις, φαρμακεία, τοπικούς 

φορείς και πολίτες και παρέχονται βάσει διαπιστωμένων αναγκών και οδηγιών θεραπόντων 

ιατρών. Η δομή στεγάζεται στο επί της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου    κτήριο προσβάσιμο για 

όλους, λειτουργικό και εξοπλισμένο. Στελεχώνεται από δύο (2) άτομα, έναν (1) 

Φαρμακοποιό και έναν Βοηθό Φαρμακοποιού ΔΕ (1).Εποπτεύεται από την Κοινωνική 

Υπηρεσία του Δήμου. Συνεργάζεται με το Κέντρο Κοινότητας και το δημοτικό δίκτυο 

κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε οι ενέργειες που αφορούν στην ομάδα στόχου να είναι 

συντονισμένες στη βάση της ολιστικής προσέγγισης αναγκών. Τηρεί αρχείο καταγραφής/ 

παρακολούθησης ωφελουμένων. 

 

 

Για την υλοποίηση της Πράξης  προβλέπεται η πρόσληψη (8) οκτώ ατόμων. Για τη 

διαδικασία πρόσληψης του παραπάνω προσωπικού ακολουθούνται οι διαδικασίες που 

προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις με σύμβαση ΙΔΟΧ από τους ΟΤΑ για 

δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ, με όρους ΑΣΕΠ. 

Στο άρθρο 74 του Ν.4430/2016 αναφέρεται η θεσμοθέτηση των κριτηρίων της 

μοριοδότησης για τις προσλήψεις   ΙΔΟΧ.  

 

 

Στον υπό έγκριση προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου μας του οικονομικού έτους 2017 θα 

εγγραφούν  μετά από αναμόρφωση οι αναγκαίες πιστώσεις για την μισθοδοσία του 

παραπάνω προσωπικού στους ΚΑ:  

Μισθοδοσία υποέργου «Κοινωνικό Φαρμακείο», 2 άτομα, ΚΑ 15.6041.0002 ποσό 32.400 

ευρώ 

Μισθοδοσία υποέργου «Παροχή Συσσιτίου», 4 άτομα,  ΚΑ 15. 6041.0003, ποσό  60.000 

ευρώ  

Μισθοδοσία υποέργου «Κοινωνικό Παντοπωλείο» 2 άτομα,ΚΑ 15. 6041.0004, ποσό 30.000 

ευρώ  

 

 

 

 

 

 

 



Το προσωπικό ανά αριθμό, ειδικότητα και υποέργο της Πράξης είναι το εξής:  

 
Αριθμ

ός 

ατόμω

ν  

Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης  

 

Υποέργο  

1 

(ένα)  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας  

με άδεια άσκησης 

επαγγέλματος  

Από την υπογραφή της και για 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών με δυνατότητα ανανέωσης 

Κοινωνικό 

Παντοπωλείο  

1 

(ένα) 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ 

 

Από την υπογραφή της και για 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών με δυνατότητα ανανέωσης 

Κοινωνικό 

Παντοπωλείο 

1 

(ένα) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας  

με άδεια άσκησης 

επαγγέλματος 

Από την υπογραφή της και για 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών με δυνατότητα ανανέωσης 

Παροχή Συσσιτίου 

1 

(ένα) 
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ 

Από την υπογραφή της και για 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών με δυνατότητα ανανέωσης 

Παροχή Συσσιτίου 

1 

(ένα) 
ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ ΥΕ 

Από την υπογραφή της και για 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών με δυνατότητα ανανέωσης 

Παροχή Συσσιτίου 

1 

(ένα) 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ 

 

Από την υπογραφή της και για 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών με δυνατότητα ανανέωσης 

Παροχή Συσσιτίου 

1 

(ένα) 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΠΕ 

Από την υπογραφή της και για 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών με δυνατότητα ανανέωσης 

Κοινωνικό 

Φαρμακείο 

1 

(ένα) 

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ 

ΔΕ 

Από την υπογραφή της και για 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών με δυνατότητα ανανέωσης 

Κοινωνικό 

Φαρμακείο 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως λάβει 

απόφαση για την πρόσληψη του προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της παραπάνω Πράξης. 

 

Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                       Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ     

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΨΙΛΟΠΑΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ                                                               ΜΑΤΖΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

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  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την  πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «∆οµή Παροχής 
Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, 
Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  µε κωδικό ΟΠΣ (MIS): 
5001603, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως αναφέρεται και στην 
ανωτέρω εισήγηση : 

Για την υλοποίηση της Πράξης  προβλέπεται η πρόσληψη (8) οκτώ ατόµων. 
Για τη διαδικασία πρόσληψης  προσωπικού ακολουθούνται οι διαδικασίες που 
προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο για τις προσλήψεις µε σύµβαση Ι∆ΟΧ από τους 
ΟΤΑ για δράσεις συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΣΠΑ, µε όρους ΑΣΕΠ. 
Στο άρθρο 74 του Ν.4430/2016 αναφέρεται η θεσµοθέτηση των κριτηρίων της 
µοριοδότησης για τις προσλήψεις   Ι∆ΟΧ.  
 

Στον υπό έγκριση προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου µας του οικονοµικού 
έτους 2017 θα εγγραφούν  µετά από αναµόρφωση οι αναγκαίες πιστώσεις για 
την µισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού στους ΚΑ:  
Μισθοδοσία υποέργου «Κοινωνικό Φαρµακείο», 2 άτοµα, ΚΑ 15.6041.0002 
ποσό 32.400 ευρώ 
Μισθοδοσία υποέργου «Παροχή Συσσιτίου», 4 άτοµα,  ΚΑ 15. 6041.0003, 
ποσό  60.000 ευρώ  
Μισθοδοσία υποέργου «Κοινωνικό Παντοπωλείο» 2 άτοµα,ΚΑ 15. 6041.0004, 
ποσό 30.000 ευρώ  
 

 

Το προσωπικό ανά αριθµό, ειδικότητα και υποέργο της Πράξης είναι το εξής 
όπως αναφέρεται και εισηγητικά:  
 
Αριθμ

ός 

ατόμω

ν  

Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης  

 

Υποέργο  

1 

(ένα)  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας  

με άδεια άσκησης 

επαγγέλματος  

Από την υπογραφή της και για 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών με δυνατότητα ανανέωσης 

Κοινωνικό 

Παντοπωλείο  

1 

(ένα) 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ 

 

Από την υπογραφή της και για 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών με δυνατότητα ανανέωσης 

Κοινωνικό 

Παντοπωλείο 

1 

(ένα) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας  

με άδεια άσκησης 

επαγγέλματος 

Από την υπογραφή της και για 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών με δυνατότητα ανανέωσης 

Παροχή Συσσιτίου 



Αριθμ

ός 

ατόμω

ν  

Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης  

 

Υποέργο  

1 

(ένα) 
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ 

Από την υπογραφή της και για 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών με δυνατότητα ανανέωσης 

Παροχή Συσσιτίου 

1 

(ένα) 
ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ ΥΕ 

Από την υπογραφή της και για 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών με δυνατότητα ανανέωσης 

Παροχή Συσσιτίου 

1 

(ένα) 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ 

 

Από την υπογραφή της και για 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών με δυνατότητα ανανέωσης 

Παροχή Συσσιτίου 

1 

(ένα) 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΠΕ 

Από την υπογραφή της και για 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών με δυνατότητα ανανέωσης 

Κοινωνικό 

Φαρμακείο 

1 

(ένα) 

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ 

ΔΕ 

Από την υπογραφή της και για 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών με δυνατότητα ανανέωσης 

Κοινωνικό 

Φαρμακείο 

 
 

 

 

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 Ιωάννης 12) 
Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη 
Αικατερίνη 15)Κοντόσταυλος Γεώργιος 16) Κατσαρέλης Νικόδηµος  17) 
Σοφιανόπουλος Γεώργιο 18) Γαβρίλης Γεώργιος 19)Καµπάκας Αντώνιος  20) 
Λυκούδης Αλεβίζος 21) Βοσκόπουλος Χρήστος  22) Μαζαράκη Έλλη  .  
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  16 /12/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

 
ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 
 


