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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    01/06/2017 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  130 
 
 

Πρακτικό της µε αριθµό 14ης/01.06.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 1η του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 
2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,01/06/2017, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 6400/31.05.2017, 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 επτά (27) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.    
        
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών  
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
  3. Περρής Ιωάννης  
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος  
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ  
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Αξιώτης Χρήστος  
12. Βεχλίδη Μαρία   
13. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος   
14. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
15. Βασιλάκη Αικατερίνη  
16. Κοντόσταυλος Γεώργιος  



17. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
18. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
19. Γαβρίλης  Γεώργιος  
20. Καµπάκας Αντώνης  
21. Βούρλος ∆ηµήτρης  
22. Λυκούδης Αλεβίζος  
23. Βοσκόπουλος Χρήστος  
24. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
25. Κακανάκης Ευάγγελος  
26. Αλεξοπούλου Μαρία  
 
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
 
ΘΕΜΑ:  Απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου 

• 1. Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• 2. Παροχή Συσσιτίου ∆ήµου Καισαριανής 
• 3. Κοινωνικό Φαρµακείο  ∆ήµου Καισαριανής 

 
∆ήµου Καισαριανής, της Πράξης «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου 
Καισαριανής» µε κωδικό ΟΠΣ  5001603 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Αττική 2014-2020». 
 
 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τις  εισηγήσεις µε 
αριθ.πρωτ: 6488(Υποέργο 1) , 6489(Υποέργο 2) και 6490 (Υποέργο 3)   του 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Πολυχρονάκη 
Συµεών οι   οποίες έχουν ως εξής:    
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ1 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & 

ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Ταχ. Κώδικας : 16121 

Πληροφορίες: κα Ψιλοπάτη 
Τηλέφωνο : 2107292601-7 

Fax : 2107292621 
Email :programmata@kessariani.gr 

  

 

 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, 01 ΙΟΥNΙΟΥ 2017 

Α.Π.:  
 

 

 

 
 

 Προς:   

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ 
Αττική 2014-2020 

Λ. Συγγρού 98-100, 5ος Όροφος 
ΤΚ 11741 ΑΘΗΝΑ 

 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο» της 

Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, 

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καισαριανής»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001603. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο 

2. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 

3. Τη με αριθμ. 2889/17-11-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: Δομές Παροχής Βασικών 

Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καισαριανής» με 

κωδικό ΟΠΣ 5001603 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».  

4. Τη με αριθμ. 140/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής. 

 

Αποφασίζουμε  

 

την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο» της Πράξης «Δομές Παροχής 

Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 

Καισαριανής» με κωδικό ΟΠΣ 5001603 από το Δήμο Καισαριανής, ως ακολούθως: 

 

                                                           
1

 

 

  Δεν αφορά αρχαιολογικά έργα 
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Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ 

 Οι δράσεις θα υλοποιηθούν από τρία υποέργα: Ι. Κοινωνικό Παντοπωλείο, ΙΙ. Κοινωνικό Συσσίτιο, 
ΙΙΙ. Κοινωνικό Φαρμακείο με την εξής αλληλουχία ενεργειών: 
α)  Διαδικασία στελέχωσης  μέσω προσλήψεων νέου προσωπικού σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο 
των δράσεων ΕΣΠΑ και με όρους Α.Σ.Ε.Π. 
β)  Διαμόρφωση χώρων υποδοχής και υλοποίησης των δράσεων με επαρκείς κτιριακές υποδομές 
και εξοπλισμό οι οποίοι θα πληρούν τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, θα είναι προσβάσιμοι με τα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και θα τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. 
γ) Επικοινωνιακό έργο όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 του παρόντος. 
δ) Θέσπιση κριτηρίων ένταξης και δημιουργία ενός Μητρώου Ωφελουμένων και 
ε)  Παροχή Υπηρεσιών. Η δημιουργία του Μητρώου Ωφελουμένων αλλά και ο γενικός συντονισμός 

υλοποίησης των δράσεων θα πραγματοποιηθούν από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία 

έχει την γνώση και εμπειρία εφαρμογής σχετικών δράσεων όπως το πρόγραμμα ΤΕΒΑ αλλά και 

Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Συσσιτίου και Φαρμακείου 

Η λειτουργικότητα της Πράξης εξασφαλίζεται: 
α) Από την επαρκή στελέχωση της κάθε δομής. 
β) Από την χρηματοδότησή της. 
γ) Από την επικοινωνιακή δραστηριότητα για την αποδοτική πληροφόρηση του κοινού για την 
ενίσχυση της συμμετοχής αλλά και για την διάδοση των αποτελεσμάτων. 
δ) Από την με συγκεκριμμένες προδιαγραφές λειτουργία με μετρήσιμα αποτελέσματα. 
ε) Από την συνέργεια των δομών με την τοπική κοινωνία. 
στ) Από την αλληλοσυμπληρωματικότητα με τις ήδη υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες του Δήμου. 
ζ) Από την βιωσιμότητά της και μετά το τέλος της χρηματοδότησης. 
 

Κάποιες από τις ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας που θα περιγραφούν και παρακάτω: 
α) Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελούμενων για την 
συμμετοχή τους στα προγράμματα της Πράξης καθώς και πληροφοριακού υλικού με τους στόχους και 
την πηγή χρηματοδότησης αυτής σε εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε τοπικό Τύπο, σε τοπικές 
δημοσιογραφικές ιστοσελίδες και στο Portal του Δήμου Καισαριανής ενώ θα τοποθετηθεί σχετική αφίσα  
σε όλους τους δημόσιους χώρους, στα σχολεία, σε καταστήματα και σε επιλεγμένα σημεία στην πόλη. 
β) Εκδόσεις και διανομές έντυπου υλικού. Φυλλάδια και αφίσες για κάθε δράση - δομή. 
γ) Τοποθέτηση infokiosk σε κεντρικά σημεία στο Δημαρχείο και σε υπηρεσίες του Δήμου. 
δ)  Ενίσχυση της πληροφόρησης της δράσης με συνεχή ροή ενημέρωσης από τα γραφεία του 
Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και τις Οργανωμένες Κοινωνικές Δομές του Δήμου όλων των δυνητικά 
ωφελούμενων που γνωρίζουν μέσω των κοινωνικών δραστηριοτήτων τους και των βάσεων δεδομένων 
τους. Θα ειδοποιηθούν προσωπικώς τόσο τηλεφωνικά  όσο και με αποστολή SMS όλοι οι εγγεγραμμένοι 
- ωφελούμενοι του Προγράμματος ΤΕΒΑ, της  Κάρτας Αλληλεγγύης και του Μητρώου Απόρων του 
Δήμου. 
ε) Συνεργασία με φορείς αλληλεγγύης και εθελοντισμού. 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ Ι – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Κοινωνικό Παντοπωλείο. 
 Αφορά στη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής 
υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, κ.λπ., σε 
ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Το Παντοπωλείο θα είναι συνδεδεμένο  
με την τοπική κοινωνία,  ελληνικές βιομηχανίες ή βιοτεχνίες καθώς και με τοπικές επιχειρήσεις, την 
Λαϊκή Αγορά, την Αγορά Παραγωγών και με συλλογικούς φορείς αλληλεγγύης της πόλης για την 
συλλογή των προϊόντων που θα διανέμει. Θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο και το απαραίτητο 
προσωπικό σε κτίριο που έχει εκμισθώσει ο Δήμος βάση της 278/2015 απόφασης του Δημοτικού 
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Συμβουλίου Καισαριανής  το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπογραφής της σύμβασης και 
πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγαστεί σε μισθωμένο χώρο σε κεντρική οδό της πόλης ώστε να 
είναι εύκολα προσβάσιμο και με το Λεωφορείο. Ο χώρος θα τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις 
προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και θα διαμορφωθεί κατάλληλα για την συγκέντρωση, αποθήκευση και 
διανομή των τροφίμων στους ωφελούμενους.  
θα διατίθενται:  

 

 

 κλπ για την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης.  
 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα λειτουργεί με δυο άτομα προσωπικό, ένα Κοινωνικό Λειτουργό ή 
άλλο άτομο  (ως συντονιστής) και ένα Βοηθητικό Προσωπικό, με σταθερό ωράριο από Δευτέρα 
έως Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00μ.μ.  
 

Οι απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου (1) περιλαμβάνουν την οργάνωση και 

διοίκηση του υποέργου, την εύρεση και διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών, τη στελέχωση του, 

την εύρεση και επιλογή των ωφελουμένων, την διοικητική και οικονομική υποστήριξη του έργου εκ 

των έσω, την κατάρτιση του προσωπικού, τις Ενέργειες Ευαισθητοποίησης, Δημοσιότητας και 

Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του. 

 

Π.Ε. :  Λειτουργία Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Το κοινωνικό παντοπωλείο είναι Δομή που θα λειτουργήσει ο Δήμος και θα  διανέμει, σε τακτική 
βάση, σε ωφελούμενα άτομα, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη βασικής υλικής συνδρομής, 
ψυχαγωγίας κ.α. Η διανομή των ειδών θα γίνεται σε σταθερή και τακτική βάση στους 
ωφελούμενους που τα έχουν ανάγκη. Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η δομή είναι 
μεμονωμένα άτομα και νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από 
φτώχεια (άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο που λειτουργεί η δομή, 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων  των χωρών και ανιθαγενών, καθώς και οι 
δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας). Η χρηματοδότηση του θα προέρχεται από 
συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014 – 2020. Για την 
εξασφάλιση της λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου, ο Δήμος θα υλοποιεί όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίζει δωρεές (όπως εισφορές πολιτών σε είδος, 
εισφορές συλλογικών φορέων,  προσφορές από εταιρείες, πλεονάζοντα τρόφιμα κ.α.).  
 
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  

   Αντιμετώπιση επισιτιστικού προβλήματος των ωφελουμένων 

   Αντιμετώπιση έλλειψης βασικών υλικών (είδη υγιεινής, ένδυσης κ.α.)των ωφελουμένων 

   Ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωση των ωφελουμένων  

   Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες 

   Πρόσβαση των ΑμΕΑ σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες  

   Δημιουργία δικτύου στήριξης των ωφελουμένων 

   Ανάπτυξη μηχανισμού στήριξης των ωφελουμένων 

   Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας (πολιτών, αυτοαπασχολούμενων και εταιριών) 
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Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

1.1 Εργασίες διαμόρφωσης χώρων και προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την 

εύρυθμη λειτουργία της Δομής (εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, παραλαβή 

προσφορών, αξιολόγηση προσφορών, υπογραφή σύμβασης, ολοκλήρωση προμήθειας 

εξοπλισμού και παραλαβή κλπ) 

1.2 Διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για 

την στελέχωση της Δομής (δημοσίευση πρόσκλησης, συλλογή αιτήσεων, αξιολόγηση 

& βαθμολόγηση αιτήσεων βάσει των κριτηρίων όπως αναλυτικά θα αναφέρονται στο 

Παράρτημα της ανακοίνωσης, ανάρτηση των πινάκων και σχετικού πρακτικού με 

δικαίωμα ένστασης, Έλεγχος γνησιότητας τυπικών προσόντων – ποινικού μητρώου, 

πρόσληψη προσωπικού, αναγγελία πρόσληψης) 

1.3 Εφαρμογή διαδικασιών για την επιλογή των ωφελουμένων της Δομής (δημοσίευση 

πρόσκλησης με τα ζητούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής, παραλαβή των 

αιτήσεων, αξιολόγηση των αιτήσεων, επιλογή ωφελουμένων)  

1.4 Εργασίες και Παρακολούθηση της Δομής: Υποδοχή και εξυπηρέτηση ωφελουμένων, 

καταγραφή εισερχομένων στη δομή, καταγραφή καταλόγου εισερχομένων προϊόντων 

ανά πηγή, φροντίδα χώρου λειτουργίας της Δομής, καταχώρηση των αναγκαίων 

στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΥΔΕΠ. 

1.5 Δράσεις Δημοσιότητας και Δικτύωσης (Υλοποίηση των Σχεδίων Δικτύωσης και 

Δημοσιότητας για την γνωστοποίηση της λειτουργίας της δομής στους δυνητικά 

ωφελούμενους και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση της κοινότητας, την προσέλκυση εθελοντών, ατόμων και 

συλλογικών φορέων, τη συνεργασία με επιχειρήσεις για εξεύρεση δωρεών, χορηγιών 

κλπ και τη διασύνδεση και συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου για την 

παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης στους ωφελούμενους). 

 
Παραδοτέα:  
Π.1 : Φάκελος διαδικασιών στελέχωσης της Δομής (στο Φάκελο περιλαμβάνονται όλα τα 

έγγραφα της διαδικασίας πρόσληψης  ή/και αντικατάστασης του προσωπικού μέχρι και τη 
λήξη λειτουργίας της Δομής) 

Π.2 :Φάκελος Ωφελουμένων (Κατάλογος ωφελουμένων, έγγραφα τεκμηρίωσης επιλογής και    

αντικατάστασης των ωφελουμένων) 

 
Π.3 : Φάκελος Πράξης {Ειδικότερα: Κατάλογο με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των 

στελεχών της δομής. Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια στελεχών της δομής. 

Ημερήσιες καρτέλες καταγραφής εισερχομένων στη δομή (σύνολο εισερχόμενων ανεξάρτητα 

αν είναι ωφελούμενοι ή όχι). Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών και 

προϊόντων σε ωφελούμενους. Έντυπο και ψηφιακό υλικό συναντήσεων – συνεργασιών 

δικτύωσης με αναφορά των στοιχείων των συμμετεχόντων, ημερομηνία, ημερήσια διάταξη, 

έγγραφα συμφωνιών, site, κλπ ανάλογα με το είδος της δράσης). Κατάλογος εισερχομένων 

προϊόντων ανά πηγή (αγορά, χορηγία, δωρεά καθώς και στοιχεία προμηθευτή/χορηγού) και 

ανά κατηγορία ειδών, παραστατικά δαπανών, εκτυπώσεις από την ηλεκτρονική εφαρμογή 

παρακολούθησης ΦΑ και ΟΑ της ΕΥΔΕΠ) 
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Π.4 : Υλικό Δημοσιότητας & Δικτύωσης (Έντυπο και ψηφιακό υλικό από δράσεις δημοσιότητας 
(φωτογραφίες, προσκλήσεις, φυλλάδια, λίστες αποδεκτών, λίστες συμμετεχόντων, 
διανεμηθέν υλικό, κλπ ανάλογα με το είδος της δράσης). Υλικό που παράχθηκε από τα 
στελέχη της δομής. 

Π.5 :  Απολογιστική Έκθεση Πράξης 
 

 

 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ2 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΕ 1  

Π1.1.  

Π1.2.  

Π1.3. 
Π1.4. 

Π1.5.  

 

1/11/2016 31/10/2019 79 117.000€ 117.000€ 

ΣΥΝΟΛΑ    117.000€ 117.000€ 

 

Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των Πακέτων Εργασίας και των επί μέρους ενεργειών  

του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (διάγραμμα Gantt ή παρόμοιο) 

 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -  ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε 39.000€ και θα χρηματοδοτηθεί από (όπως 

προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης). 

Ο αναλυτικός Π/Ϋ και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/ κατηγοριών δαπανών 

(ανθρώπινων πόρων, υλικών μέσων, προμηθειών/υπηρεσιών, έμμεσων δαπανών) αποτυπώνονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.ν .  

[Εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα προσδιορισμού δαπανών βάσει απλοποιημένου κόστους, τεκμηριώνεται/ 

περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού τους, λαμβάνοντας υπόψη το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) και τις σχετικές Οδηγίες] 

[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)] 

 

                                                           
2
  Συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωπομήνες  
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Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί/εφαρμοστεί από το Εγχειρίδιο Διαδικασιών  / 

Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Καισαριανής για τη διοίκηση και διαχείριση του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου  (Απόφαση ΔΣ 151/2016). 

 οι αρμόδιες Υπηρεσίες/όργανα για την παρακολούθηση και πιστοποίηση/παραλαβή του φυσικού 

αντικειμένου, την οικονομική διαχείριση κλπ.    

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
για υλοποίηση με Ίδια Μέσα 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τμήμα/ Μονάδα Θεσμικό Πλαίσιο3 ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 

ΟΡΙΣΜΟΥ 

Απόφαση υλοποίησης Υποέργου 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
Ν 3852/2010 ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ  

Πρόσληψη νέου προσωπικού για 
το Υποέργο  (εάν απαιτείται ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΙΣΧΥΟΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΤΖΙΟΥΡΗΣ 
 

Παρακολούθηση της Υλοποίησης 
και Ολοκλήρωσης του Υποέργου 

ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΠΡΑΞΗΣ 

 

ΙΣΧΥΟΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΟΥΡΑΝΙΑ 

ΨΙΛΟΠΑΤΗ 

 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 

ΟΡΙΣΜΟΥ 

……………….. 

Οικονομική Διαχείριση 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΙΣΧΥΟΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟ

ΥΛΟΣ 

 

 

Ο Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης  

Ορίζεται από τον Δικαιούχο με απόφαση που λαμβάνεται από ΔΣ του Δήμου. Ο Μηχανισμός έχει τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 

Παρακολουθεί και ελέγχει τα παραδοτέα της Πράξης. Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από τον Μηχανισμό 

Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης, ο οποίος εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις εντός δέκα 

(10) ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Υπεύθυνος Έργου και οι απασχολούμενοι για την υλοποίηση 

                                                           
3
  Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα 

οργανωτική δομή/αρμοδιότητα  (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ) 
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του υποέργου οφείλουν να συμμορφωθούν με τις παρατηρήσεις του Μηχανισμού εντός πέντε (5) ημερών 

από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλουν τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και 

συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές. 

Παρακολουθεί την εξέλιξη του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

Έχει την ευθύνη για την διασφάλιση της ποιότητας του έργου (παραγόμενα παραδοτέα, έγγραφα, κ.α.) 

 

 

Θα ακολουθήσουν επιμέρους ομάδες ορισμού και ανάρτηση βιογραφικών σημειωμάτων με την τελική 

Απόφαση Δημάρχου για το Υποέργο 1. 

 

 

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 και Β.2   

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 
 

 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

 Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Παράρτημα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

 Άλλα (Αποφάσεις Ορισμού Επιτροπών Παραλαβής, Υπευθύνου κλπ.) 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Α 

Εξάμηνο 

Β 

Εξάμηνο 

Γ 

Εξάμηνο 

Δ 

Εξάμηνο 

Ε 

Εξάμηνο 

ΣΤ 

Εξάμηνο 

1 Απόφαση Ένταξης 

      

2 

Κτηριακές Εργασίες και προμήθεια 

εξοπλισμού 

      

3 Στελέχωση της Δομής 

      

4 Επιλογή ωφελουμένων 

      

5 Φάκελος Πράξης 

      
 

6 Δημοσιότητα και Δικτύωση 

      

7 Απολογιστική Έκθεση Πράξης 
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Πίνακας Β  Σύνολο Προϋπολογισμού4 

 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ5 Κόστος 
Άλλων 

Άμεσων 
Δαπανών6 

Σύνολο 
Έμμεσων 
Δαπανών7 

Σύνολο  

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

Τακτικού 
Προσωπικού 

Κόστος 
Τακτικού 

Προσωπικού 

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

Έκτακτου 
Προσωπικού 

Κόστος 
Έκτακτου 

Προσωπικού 

Κόστος 
Προμηθειών 

Κόστος 
Εξωτερικών 
Υπηρεσιών 

 

ΠΕ 1 

ΠΕ1.1.  

ΠΕ1.2.  

ΠΕ1.3. 

ΠΕ1.4. 
ΠΕ1.5.   

 

7  72 90.000 €   

 

27.000€ 117.000€ 

ΣΥΝΟΛΑ 7 Α/Μ  72 Α/Μ 90.000 €    27.000€ 117.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ  90.000 €     

                                                           
4

 

 

  Η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να προβλέπει στην Πρόσκληση ως αποδεκτό ένα ποσοστό μεταφοράς ποσών (το πολύ έως 20% των εγκριθέντων) μεταξύ των ΠΕ και μεταξύ των 
Κατηγοριών Δαπανών κατά την υλοποίηση του Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρρεάζεται η φύση και οι στόχοι της Πράξης/του Υποέργου  
5
  Τα Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα δεν δύναται να περιλαμβάνουν αναθέσεις άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (πρόχειρος 

διαγωνισμός). Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει να αποτελούν διακριτά υποέργα. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.  
6
   Άλλες Δαπάνες όπως δημοσιότητας, ταξιδιών κλπ θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου 

7
  Σύμφωνα με το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β :   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ   
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Πίνακας Β.1  Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό   
 

 (A) (B) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) (Η) (Θ)8
 

α/α Ονοματεπώνυμο9 Ειδικότητα 

Τρόπος απασχόλησης: 
α) Ποσοστό (…%) του 

συμβατικού χρόνου  
β) υπερωριακή απασχόληση 

γ) πρόσθετη απασχόληση 
 Να αναφερθεί η σχετική νομική 

βάση  

Εργασίες –
Καθήκοντα- 

Ρόλος  

Πακέτα Εργασίας 
/Παραδοτέα 

Χρονική 
διάρκεια 

(από-έως)   

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

σε Α/Μ 
 

Μικτό  
Μηνιαίο  
 Κόστος  

Κόστος (€) 

1 
ΨΙΛΟΠΑΤΗ 

ΟΥΡΑΝΙΑ 

ΤΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

Ποσοστό 10% του συμβατικού χρόνου  

 
 

ΠΕ1 
 

3,5 

 

0 

  
 

  

2 ΖΙΟΥΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

Ποσοστό 10% του συμβατικού χρόνου  

 

ΠΕ1 
 

3,5 

 

0 

  
 

  

        Σύνολο  0€ 

 

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

 

α/α Ειδικότητα 
Σχέση 

Απασχόλησης 

Τρόπος πρόσληψης/ Πακέτα Εργασίας / 
Παραδοτέα 

Χρονοδιάγραμμα 
(από –έως) 

Χρόνος 
Κόστος (€) 

Νομική Βάση (μήνες) 

1 
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΟΡΟΥΣ 
ΑΣΕΠ/ Ν.2190/1994  

ΠΕ1  1/11/2016-31/10/2019  
36 46.800€ 

2 
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΟΡΟΥΣ 
ΑΣΕΠ/ Ν.2190/1994  

ΠΕ1  1/11/2016-31/10/2019  
36 43.200€ 

      Σύνολο 90.000,00 € 

 
 

 

                                                           
8
  (Θ) = (Ζ) x (Η)  

 
9
  Συμπληρώνεται προαιρετικά το ονοματεπώνυμο των στελεχών/μελών της Ομάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου του Υποέργου. 
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Πίνακας Β.3  Λοιπές Δαπάνες   
 

 

 

 
Για τις λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση του Υποέργου όπως, προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, 

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δαπάνες δημοσιότητας, 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).  

α/α Περιγραφή  
Συμμετοχή σε 

Πακέτα 
Εργασίας 

Διαδικασία 
Ανάθεσης/ 

 θεσμικό πλαίσιο 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσοστό 
Τιμή μονάδας  

 
Κόστος (€)  

 
Παρατηρήσεις 

1 
Λοιπές Δαπάνες   ΠΕ1  Ν.4412/2016 Άνευ 30% Αποκοπή 

27.000, 00 € 
Σύμφωνα με την 
ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020 

      Σύνολο  
27.000,00€ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ1 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & 

ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Ταχ. Κώδικας : 16121 

Πληροφορίες: κα Ψιλοπάτη 
Τηλέφωνο : 2107292601-7 

Fax : 2107292621 
Email :programmata@kessariani.gr 

  

 

 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, 01 ΙΟΥNΙΟΥ 2017 

Α.Π.:  
 

 

 

 
 

 Προς:   

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ 
Αττική 2014-2020 

Λ. Συγγρού 98-100, 5ος Όροφος 
ΤΚ 11741 ΑΘΗΝΑ 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Παροχή Συσσιτίου» της Πράξης 

«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό 

Φαρμακείο Δήμου Καισαριανής»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001603. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο 

2. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 

3. Τη με αριθμ. 2889/17-11-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: Δομές Παροχής Βασικών 

Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καισαριανής» με 

κωδικό ΟΠΣ 5001603 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».  

4. Τη με αριθμ. 140/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής. 

 

Αποφασίζουμε  

την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Παροχή Συσσιτίου» της Πράξης «Δομές Παροχής 

Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 

Καισαριανής» με κωδικό ΟΠΣ 5001603 από το Δήμο Καισαριανής, ως ακολούθως: 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ 

 Οι δράσεις θα υλοποιηθούν από τρία υποέργα: Ι. Κοινωνικό Παντοπωλείο, ΙΙ. Κοινωνικό Συσσίτιο, 
ΙΙΙ. Κοινωνικό Φαρμακείο με την εξής αλληλουχία ενεργειών: 
α)  Διαδικασία στελέχωσης  μέσω προσλήψεων νέου προσωπικού σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο 
των δράσεων ΕΣΠΑ και με όρους Α.Σ.Ε.Π. 

                                                           
1

 

  Δεν αφορά αρχαιολογικά έργα 
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β)  Διαμόρφωση χώρων υποδοχής και υλοποίησης των δράσεων με επαρκείς κτιριακές υποδομές 
και εξοπλισμό οι οποίοι θα πληρούν τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, θα είναι προσβάσιμοι με τα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και θα τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. 
γ) Επικοινωνιακό έργο όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 του παρόντος. 
δ) Θέσπιση κριτηρίων ένταξης και δημιουργία ενός Μητρώου Ωφελουμένων και 
ε)  Παροχή Υπηρεσιών. Η δημιουργία του Μητρώου Ωφελουμένων αλλά και ο γενικός συντονισμός 

υλοποίησης των δράσεων θα πραγματοποιηθούν από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία 

έχει την γνώση και εμπειρία εφαρμογής σχετικών δράσεων όπως το πρόγραμμα ΤΕΒΑ αλλά και 

Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Συσσιτίου και Φαρμακείου 

Η λειτουργικότητα της Πράξης εξασφαλίζεται: 
α) Από την επαρκή στελέχωση της κάθε δομής. 
β) Από την χρηματοδότησή της. 
γ) Από την επικοινωνιακή δραστηριότητα για την αποδοτική πληροφόρηση του κοινού για την 
ενίσχυση της συμμετοχής αλλά και για την διάδοση των αποτελεσμάτων. 
δ) Από την με συγκεκριμμένες προδιαγραφές λειτουργία με μετρήσιμα αποτελέσματα. 
ε) Από την συνέργεια των δομών με την τοπική κοινωνία. 
στ) Από την αλληλοσυμπληρωματικότητα με τις ήδη υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες του Δήμου. 
ζ) Από την βιωσιμότητά της και μετά το τέλος της χρηματοδότησης. 
 
Κάποιες από τις ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας που θα περιγραφούν και παρακάτω: 
α) Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελούμενων για την 
συμμετοχή τους στα προγράμματα της Πράξης καθώς και πληροφοριακού υλικού με τους στόχους και 
την πηγή χρηματοδότησης αυτής σε εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε τοπικό Τύπο, σε τοπικές 
δημοσιογραφικές ιστοσελίδες και στο Portal του Δήμου Καισαριανής ενώ θα τοποθετηθεί σχετική αφίσα  
σε όλους τους δημόσιους χώρους, στα σχολεία, σε καταστήματα και σε επιλεγμένα σημεία στην πόλη. 
β) Εκδόσεις και διανομές έντυπου υλικού. Φυλλάδια και αφίσες για κάθε δράση - δομή. 
γ) Τοποθέτηση infokiosk σε κεντρικά σημεία στο Δημαρχείο και σε υπηρεσίες του Δήμου. 
δ)  Ενίσχυση της πληροφόρησης της δράσης με συνεχή ροή ενημέρωσης από τα γραφεία του 
Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και τις Οργανωμένες Κοινωνικές Δομές του Δήμου όλων των δυνητικά 
ωφελούμενων που γνωρίζουν μέσω των κοινωνικών δραστηριοτήτων τους και των βάσεων δεδομένων 
τους. Θα ειδοποιηθούν προσωπικώς τόσο τηλεφωνικά  όσο και με αποστολή SMS όλοι οι εγγεγραμμένοι 
- ωφελούμενοι του Προγράμματος ΤΕΒΑ, της  Κάρτας Αλληλεγγύης και του Μητρώου Απόρων του 
Δήμου. 
ε) Συνεργασία με φορείς αλληλεγγύης και εθελοντισμού. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ 

Αφορά στην παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική βάση σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες 
που τα έχουν ανάγκη. Η παρασκευή και παροχή συσσιτίων θα πραγματοποιείται σε πλήρη 
συμφωνία με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.Το Συσσίτιο θα είναι συνδεδεμένο με  επιχειρήσεις, 
καταστήματα,  την Λαϊκή Αγορά, την Αγορά Παραγωγών,  με συλλογικούς φορείς αλληλεγγύης της 
πόλης και την τοπική κοινωνία για την προμήθεια των υλικών για την σίτιση των ωφελούμενων. Θα 
λειτουργεί με σταθερό ωράριο και το απαραίτητο προσωπικό στις εγκαταστάσεις του Δήμου στα 
«Ξύλινα», στο τέρμα της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή ώστε να είναι εύκολα 

προσβάσιμο και με το Λεωφορείο. Ο χώρος θα τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 

και θα διαμορφωθεί κατάλληλα για την συγκέντρωση, αποθήκευση και διανομή του συσσιτίου στους 
ωφελούμενους.  

 
Η Δομή Παροχής Συσσιτίου θα λειτουργεί με τέσσερα άτομα προσωπικό, ένα Κοινωνικό Λειτουργό, έναν 

Μάγειρα, έναν Βοηθό Μάγειρα και ένα βοηθητικό προσωπικό ή καθαριότητας, με σταθερό ωράριο από 

Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00μ.μ.  
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Οι απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου (2) περιλαμβάνουν την οργάνωση και 

διοίκηση του υποέργου, την εύρεση και διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών, τη στελέχωση του, 

την εύρεση και επιλογή των ωφελουμένων, την διοικητική και οικονομική υποστήριξη του έργου 

με ίδια μέσα, την κατάρτιση του προσωπικού, τις Ενέργειες Ευαισθητοποίησης, Δημοσιότητας και 

Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του. 

 

Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας 

 

Π.Ε. 1 : Λειτουργία Δομής Παροχής Συσσιτίου  

Η Δομή Παροχής Συσσιτίου που θα λειτουργήσει ο Δήμος και θα  διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα 

άτομα, έτοιμα γεύματα. Η διανομή των γευμάτων θα γίνεται σε σταθερή και τακτική βάση στους 

ωφελούμενους που τα έχουν ανάγκη. Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η δομή είναι μεμονωμένα 

άτομα και νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια 

(άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα 

διαμενόντων  των χωρών και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας). Η 

χρηματοδότηση της Δομής θα προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αττικής 2014 – 2020. Για την εξασφάλιση της λειτουργίας της Δομής Παροχής Συσσιτίου, ο 

Δήμος θα υλοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.  

  
 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  
   Αντιμετώπιση επισιτιστικού προβλήματος των ωφελουμένων 

   Ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωση των ωφελουμένων  

   Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 

   Πρόσβαση των ΑμΕΑ σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες  

   Δημιουργία δικτύου στήριξης των ωφελουμένων 

   Ανάπτυξη μηχανισμού στήριξης των ωφελουμένων 

   Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας (πολιτών, αυτοαπασχολούμενων και εταιριών) 

 

 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

1.1 Εργασίες διαμόρφωσης χώρων και προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την εύρυθμη 

λειτουργία της Δομής (εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, παραλαβή προσφορών, αξιολόγηση 

προσφορών, υπογραφή σύμβασης, ολοκλήρωση προμήθειας εξοπλισμού και παραλαβή κλπ) 

1.2 Διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την 

στελέχωση της Δομής (δημοσίευση πρόσκλησης, συλλογή αιτήσεων, αξιολόγηση & 

βαθμολόγηση αιτήσεων βάσει των κριτηρίων όπως αναλυτικά θα αναφέρονται στο Παράρτημα 

της ανακοίνωσης, ανάρτηση των πινάκων και σχετικού πρακτικού με δικαίωμα ένστασης, 

Έλεγχος γνησιότητας τυπικών προσόντων – ποινικού μητρώου, πρόσληψη προσωπικού, 

αναγγελία πρόσληψης) 

1.3 Εφαρμογή διαδικασιών για την επιλογή των ωφελουμένων της Δομής (δημοσίευση 

πρόσκλησης με τα ζητούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής, παραλαβή των 

αιτήσεων, αξιολόγηση των αιτήσεων, επιλογή ωφελουμένων)  

1.4 Εργασίες και Παρακολούθηση της Δομής: Υποδοχή και εξυπηρέτηση ωφελουμένων, 

καταγραφή εισερχομένων στη δομή, καταγραφή καταλόγου εισερχομένων προϊόντων ανά 
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πηγή, φροντίδα χώρου λειτουργίας της Δομής, καταχώρηση των αναγκαίων στοιχείων στην 

ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΥΔΕΠ. 

1.5 Δράσεις Δημοσιότητας και Δικτύωσης (Υλοποίηση των Σχεδίων Δικτύωσης και Δημοσιότητας 

για την γνωστοποίηση της λειτουργίας της δομής στους δυνητικά ωφελούμενους και στην 

ευρύτερη τοπική κοινωνία, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας, την 

προσέλκυση εθελοντών, ατόμων και συλλογικών φορέων, τη συνεργασία με επιχειρήσεις για 

εξεύρεση δωρεών, χορηγιών κλπ και τη διασύνδεση και συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας 

του Δήμου για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης στους 

ωφελούμενους). 

 

Παραδοτέα:  

 

Π.1 : Φάκελος διαδικασιών στελέχωσης της Δομής (στο Φάκελο περιλαμβάνονται όλα τα έγγραφα της 

διαδικασίας πρόσληψης  ή/και αντικατάστασης του προσωπικού μέχρι και τη λήξη λειτουργίας της Δομής) 

Π.2 :Φάκελος Ωφελουμένων (Κατάλογος ωφελουμένων, έγγραφα τεκμηρίωσης επιλογής και    

αντικατάστασης των ωφελουμένων) 

 

Π.3 : Φάκελος Πράξης {Ειδικότερα: Κατάλογο με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών της δομής. 

Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια στελεχών της δομής. Ημερήσιες καρτέλες καταγραφής εισερχομένων 

στη δομή (σύνολο εισερχόμενων ανεξάρτητα αν είναι ωφελούμενοι ή όχι). Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την 

παροχή γευμάτων σε ωφελούμενους. Έντυπο και ψηφιακό υλικό συναντήσεων – συνεργασιών δικτύωσης με 

αναφορά των στοιχείων των συμμετεχόντων, ημερομηνία, ημερήσια διάταξη, έγγραφα συμφωνιών, site, κλπ 

ανάλογα με το είδος της δράσης). Κατάλογος εισερχομένων προϊόντων ανά πηγή (αγορά, χορηγία, δωρεά καθώς 

και στοιχεία προμηθευτή/χορηγού) και ανά κατηγορία ειδών, παραστατικά δαπανών, εκτυπώσεις από την 

ηλεκτρονική εφαρμογή παρακολούθησης ΦΑ και ΟΑ της ΕΥΔΕΠ) 

 

Π.4 : Υλικό Δημοσιότητας & Δικτύωσης (Έντυπο και ψηφιακό υλικό από δράσεις δημοσιότητας (φωτογραφίες, 

προσκλήσεις, φυλλάδια, λίστες αποδεκτών, λίστες συμμετεχόντων, διανεμηθέν υλικό, κλπ ανάλογα με το είδος 

της δράσης). Υλικό που παράχθηκε από τα στελέχη της δομής. 

Π.5 :  Απολογιστική Έκθεση Πράξης 

 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ2 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΕ 1  

ΠΕ1.1.  

ΠΕ1.2.  

ΠΕ1.3. 
ΠΕ1.4. 

ΠΕ1.5.  

 

1/11/2016 31/10/2019 141 234.000,00 € 234.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ    234.000,00 € 234.000,00 € 

 

                                                           
2
  Συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωπομήνες  
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Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των Πακέτων Εργασίας και των επί μέρους ενεργειών  

του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (διάγραμμα Gantt ή παρόμοιο) 

 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -  ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε 234.000€ και θα χρηματοδοτηθεί από (όπως 

προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης). 

Ο αναλυτικός Π/Ϋ και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/ κατηγοριών δαπανών 

(ανθρώπινων πόρων, υλικών μέσων, προμηθειών/υπηρεσιών, έμμεσων δαπανών) αποτυπώνονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.ν .  

[Εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα προσδιορισμού δαπανών βάσει απλοποιημένου κόστους, τεκμηριώνεται/ 

περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού τους, λαμβάνοντας υπόψη το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) και τις σχετικές Οδηγίες] 

[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)] 

 

 

Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί/εφαρμοστεί από το Εγχειρίδιο Διαδικασιών  / 

Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Καισαριανής για τη διοίκηση και διαχείριση του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου  (Απόφαση ΔΣ 151/2016). 

 οι αρμόδιες Υπηρεσίες/όργανα για την παρακολούθηση και πιστοποίηση/παραλαβή του φυσικού 

αντικειμένου, την οικονομική διαχείριση κλπ.    

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
για υλοποίηση με Ίδια Μέσα 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τμήμα/ Μονάδα Θεσμικό Πλαίσιο3 ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 

ΟΡΙΣΜΟΥ 

Απόφαση υλοποίησης Υποέργου 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
Ν 3852/2010 ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ  

Πρόσληψη νέου προσωπικού για 
το Υποέργο  (εάν απαιτείται ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΙΣΧΥΟΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΤΖΙΟΥΡΗΣ 
 

Παρακολούθηση της Υλοποίησης 
και Ολοκλήρωσης του Υποέργου 

ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΙΣΧΥΟΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΟΥΡΑΝΙΑ 

ΨΙΛΟΠΑΤΗ 

 

 

                                                           
3
  Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα 

οργανωτική δομή/αρμοδιότητα  (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ) 
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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΠΡΑΞΗΣ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 

ΟΡΙΣΜΟΥ 

……………….. 

Οικονομική Διαχείριση 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΙΣΧΥΟΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟ

ΥΛΟΣ 

 

 

Ο Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης  

Ορίζεται από τον Δικαιούχο με απόφαση που λαμβάνεται από ΔΣ του Δήμου. Ο Μηχανισμός έχει τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 

Παρακολουθεί και ελέγχει τα παραδοτέα της Πράξης. Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από τον Μηχανισμό 

Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης, ο οποίος εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις εντός δέκα 

(10) ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Υπεύθυνος Έργου και οι απασχολούμενοι για την υλοποίηση 

του υποέργου οφείλουν να συμμορφωθούν με τις παρατηρήσεις του Μηχανισμού εντός πέντε (5) ημερών 

από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλουν τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και 

συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές. 

Παρακολουθεί την εξέλιξη του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

Έχει την ευθύνη για την διασφάλιση της ποιότητας του έργου (παραγόμενα παραδοτέα, έγγραφα, κ.α.) 

 

 

Θα ακολουθήσουν επιμέρους ομάδες ορισμού και ανάρτηση βιογραφικών σημειωμάτων με την τελική 

Απόφαση Δημάρχου για το Υποέργο 1. 

 

 

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 και Β.2   

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

 Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Παράρτημα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

 Άλλα (Αποφάσεις Ορισμού Επιτροπών Παραλαβής, Υπευθύνου κλπ.) 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Α 

Εξάμηνο 

Β 

Εξάμηνο 

Γ 

Εξάμηνο 

Δ 

Εξάμηνο 

Ε 

Εξάμηνο 

ΣΤ 

Εξάμηνο 

1 Απόφαση Ένταξης 

      

2 

Κτηριακές Εργασίες και προμήθεια 

εξοπλισμού 

      

3 Στελέχωση της Δομής 

      

4 Επιλογή ωφελουμένων 

      

5 Φάκελος Πράξης 

      
 

6 Δημοσιότητα και Δικτύωση 

      

7 Απολογιστική Έκθεση Πράξης 
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Πίνακας Β  Σύνολο Προϋπολογισμού4 

 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ5 Κόστος 
Άλλων 

Άμεσων 
Δαπανών6 

Σύνολο 
Έμμεσων 
Δαπανών7 

Σύνολο  

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

Τακτικού 
Προσωπικού 

Κόστος 
Τακτικού 

Προσωπικού 

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

Έκτακτου 
Προσωπικού 

Κόστος 
Έκτακτου 

Προσωπικού 

Κόστος 
Προμηθειών 

Κόστος 
Εξωτερικών 
Υπηρεσιών 

 

ΠΕ 1 

ΠΕ1.1.  

ΠΕ1.2.  

ΠΕ1.3. 

ΠΕ1.4. 
ΠΕ1.5.  

7 Α/Μ  134 180.000,00 €   

 

54.000,00 234.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ 
7 Α/Μ  134 Α/Μ 180,000,00 €    

54.000,00 
€ 

234.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ  ……. €     

                                                           
4

 

  Η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να προβλέπει στην Πρόσκληση ως αποδεκτό ένα ποσοστό μεταφοράς ποσών (το πολύ έως 20% των εγκριθέντων) μεταξύ των ΠΕ και μεταξύ των 
Κατηγοριών Δαπανών κατά την υλοποίηση του Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρρεάζεται η φύση και οι στόχοι της Πράξης/του Υποέργου  
5
  Τα Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα δεν δύναται να περιλαμβάνουν αναθέσεις άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (πρόχειρος 

διαγωνισμός). Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει να αποτελούν διακριτά υποέργα. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.  
6
   Άλλες Δαπάνες όπως δημοσιότητας, ταξιδιών κλπ θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου 

7
  Σύμφωνα με το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β :   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ   



 

 

 
Έντυπο:  Ε.Ι.1_5  
Έκδοση: 1η  
Ημ/νια Έκδοσης: 30.10.2015  

- 10 -  

Πίνακας Β.1  Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό   
 

 (A) (B) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) (Η) (Θ)8
 

α/α Ονοματεπώνυμο9 Ειδικότητα 

Τρόπος απασχόλησης: 
α) Ποσοστό (…%) του 

συμβατικού χρόνου  
β) υπερωριακή απασχόληση 

γ) πρόσθετη απασχόληση 
 Να αναφερθεί η σχετική νομική 

βάση  

Εργασίες –
Καθήκοντα- 

Ρόλος  

Πακέτα Εργασίας 
/Παραδοτέα 

Χρονική 
διάρκεια 

(από-έως)   

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

σε Α/Μ 
 

Μικτό  
Μηνιαίο  
 Κόστος  

Κόστος (€) 

1 
ΨΙΛΟΠΑΤΗ 

ΟΥΡΑΝΙΑ 

ΤΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

Ποσοστό 10% του συμβατικού χρόνου  

 
 

ΠΕ1 
 

3,5 

 

0 

  
 

  

2 ΖΙΟΥΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

Ποσοστό 10% του συμβατικού χρόνου  

 

ΠΕ1 
 

3,5 

 

0 

  
 

  

        Σύνολο  0€ 

 

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

 

α/α Ειδικότητα 
Σχέση 

Απασχόλησης 

Τρόπος πρόσληψης/ Πακέτα Εργασίας / 
Παραδοτέα 

Χρονοδιάγραμμα 
(από –έως) 

Χρόνος 
Κόστος (€) 

Νομική Βάση (μήνες) 

1 
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΟΡΟΥΣ 
ΑΣΕΠ/ Ν.2190/1994  

ΠΕ1  1/11/2016-31/10/2019  
36 46.800€ 

2 
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΟΡΟΥΣ 
ΑΣΕΠ/ Ν.2190/1994  

ΠΕ1  1/11/2016-31/10/2019  
36 46.800 € 

3 
ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΟΡΟΥΣ 
ΑΣΕΠ/ Ν.2190/1994  

ΠΕ1  1/11/2016-31/10/2019  
36 43.200,00 € 

4 
 

ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΟΡΟΥΣ 
ΑΣΕΠ/ Ν.2190/1994  

ΠΕ1 1/11/2016-31/10/2019  
36 43.200,00 € 

                                                           
8
  (Θ) = (Ζ) x (Η)  

 
9
  Συμπληρώνεται προαιρετικά το ονοματεπώνυμο των στελεχών/μελών της Ομάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου του Υποέργου. 
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α/α Ειδικότητα 
Σχέση 

Απασχόλησης 
Τρόπος πρόσληψης/ 

Πακέτα Εργασίας / 

Παραδοτέα 

Χρονοδιάγραμμα 

(από –έως) 
Χρόνος Κόστος (€) 

      Σύνολο 180.000,00 € 

 

 

Πίνακας Β.3  Λοιπές Δαπάνες   

 

 

 

 

Για τις λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση του Υποέργου όπως, προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, 

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δαπάνες δημοσιότητας, 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).  

 

α/α Περιγραφή  
Συμμετοχή σε 

Πακέτα 
Εργασίας 

Διαδικασία 
Ανάθεσης/ 

 θεσμικό πλαίσιο 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσοστό 
Τιμή μονάδας  

 
Κόστος (€)  

 
Παρατηρήσεις 

1 
Λοιπές Δαπάνες   ΠΕ1  Ν.4412/2016 Άνευ 30% Αποκοπή 

54.000,00 € 
Σύμφωνα με την 
ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020 

      Σύνολο  
54.000,00€ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ1 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & 

ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Ταχ. Κώδικας : 16121 

Πληροφορίες: κα Ψιλοπάτη 
Τηλέφωνο : 2107292601-7 

Fax : 2107292621 
Email :programmata@kessariani.gr 

  

 

 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, 01 ΙΟΥNΙΟΥ 2017 

Α.Π.:  
 

 

 

 
 

 Προς:   

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ 
Αττική 2014-2020 

Λ. Συγγρού 98-100, 5ος Όροφος 
ΤΚ 11741 ΑΘΗΝΑ 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 3 «Κοινωνικό Φαρμακείο» της Πράξης 

«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό 

Φαρμακείο Δήμου Καισαριανής»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001603. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο 

2. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 

3. Τη με αριθμ. 2889/17-11-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: Δομές Παροχής Βασικών 

Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καισαριανής» με 

κωδικό ΟΠΣ 5001603 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».  

4. Τη με αριθμ. 140/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής. 

 

Αποφασίζουμε  

την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 3 «Κοινωνικό Φαρμακείο» της Πράξης «Δομές Παροχής 

Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 

Καισαριανής» με κωδικό ΟΠΣ 5001603 από το Δήμο Καισαριανής, ως ακολούθως: 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ 

 Οι δράσεις θα υλοποιηθούν από τρία υποέργα: Ι. Κοινωνικό Παντοπωλείο, ΙΙ. Κοινωνικό Συσσίτιο, 
ΙΙΙ. Κοινωνικό Φαρμακείο με την εξής αλληλουχία ενεργειών: 
α)  Διαδικασία στελέχωσης  μέσω προσλήψεων νέου προσωπικού σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο 
των δράσεων ΕΣΠΑ και με όρους Α.Σ.Ε.Π. 

                                                           
1

 

  Δεν αφορά αρχαιολογικά έργα 
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β)  Διαμόρφωση χώρων υποδοχής και υλοποίησης των δράσεων με επαρκείς κτιριακές υποδομές 
και εξοπλισμό οι οποίοι θα πληρούν τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, θα είναι προσβάσιμοι με τα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και θα τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. 
γ) Επικοινωνιακό έργο όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 του παρόντος. 
δ) Θέσπιση κριτηρίων ένταξης και δημιουργία ενός Μητρώου Ωφελουμένων και 
ε)  Παροχή Υπηρεσιών. Η δημιουργία του Μητρώου Ωφελουμένων αλλά και ο γενικός συντονισμός 

υλοποίησης των δράσεων θα πραγματοποιηθούν από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία 

έχει την γνώση και εμπειρία εφαρμογής σχετικών δράσεων όπως το πρόγραμμα ΤΕΒΑ αλλά και 

Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Συσσιτίου και Φαρμακείου 

Η λειτουργικότητα της Πράξης εξασφαλίζεται: 
α) Από την επαρκή στελέχωση της κάθε δομής. 
β) Από την χρηματοδότησή της. 
γ) Από την επικοινωνιακή δραστηριότητα για την αποδοτική πληροφόρηση του κοινού για την 
ενίσχυση της συμμετοχής αλλά και για την διάδοση των αποτελεσμάτων. 
δ) Από την με συγκεκριμμένες προδιαγραφές λειτουργία με μετρήσιμα αποτελέσματα. 
ε) Από την συνέργεια των δομών με την τοπική κοινωνία. 
στ) Από την αλληλοσυμπληρωματικότητα με τις ήδη υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες του Δήμου. 
ζ) Από την βιωσιμότητά της και μετά το τέλος της χρηματοδότησης. 
 
Κάποιες από τις ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας που θα περιγραφούν και παρακάτω: 
α) Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελούμενων για την 
συμμετοχή τους στα προγράμματα της Πράξης καθώς και πληροφοριακού υλικού με τους στόχους και 
την πηγή χρηματοδότησης αυτής σε εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε τοπικό Τύπο, σε τοπικές 
δημοσιογραφικές ιστοσελίδες και στο Portal του Δήμου Καισαριανής ενώ θα τοποθετηθεί σχετική αφίσα  
σε όλους τους δημόσιους χώρους, στα σχολεία, σε καταστήματα και σε επιλεγμένα σημεία στην πόλη. 
β) Εκδόσεις και διανομές έντυπου υλικού. Φυλλάδια και αφίσες για κάθε δράση - δομή. 
γ) Τοποθέτηση infokiosk σε κεντρικά σημεία στο Δημαρχείο και σε υπηρεσίες του Δήμου. 
δ)  Ενίσχυση της πληροφόρησης της δράσης με συνεχή ροή ενημέρωσης από τα γραφεία του 
Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και τις Οργανωμένες Κοινωνικές Δομές του Δήμου όλων των δυνητικά 
ωφελούμενων που γνωρίζουν μέσω των κοινωνικών δραστηριοτήτων τους και των βάσεων δεδομένων 
τους. Θα ειδοποιηθούν προσωπικώς τόσο τηλεφωνικά  όσο και με αποστολή SMS όλοι οι εγγεγραμμένοι 
- ωφελούμενοι του Προγράμματος ΤΕΒΑ, της  Κάρτας Αλληλεγγύης και του Μητρώου Απόρων του 
Δήμου. 
ε) Συνεργασία με φορείς αλληλεγγύης και εθελοντισμού. 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

Αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και 
παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή 

απειλούνται από φτώχεια ή στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία 
του Δήμου και ανάλογα με τις δυνατότητες. Το σχετικό φαρμακευτικό υλικό θα εξασφαλίζεται μέσω 

συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και 

από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών. Το Φαρμακείο θα λειτουργεί με 
σταθερό ωράριο και το απαραίτητο προσωπικό σε κτίριο που έχει εκμισθώσει ο Δήμος (βάσει της 278/2015 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής)  και πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ώστε να 
είναι εύκολα προσβάσιμο και με το Λεωφορείο. Ο χώρος θα τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις 

προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και θα διαμορφωθεί κατάλληλα για την συγκέντρωση, αποθήκευση και διανομή των 
φαρμάκων στους ωφελούμενους.  

Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα λειτουργεί με δυο άτομα προσωπικό, ένα Φαρμακοποιό και ένα Κοινωνικό 

Λειτουργό ή Βοηθό Φαρμακοποιού (συντονιστής), με σταθερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 

09:00π.μ. έως τις 17:00μ.μ. 
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Οι ωφελούμενοι που θα εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Φαρμακείο θα είναι άτομα/νοικοκυριά που 

διαμένουν στον Δήμο Καισαριανής, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή 

ανιθαγενών, τα οποία θα επιλεχθούν από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τους 

υπαλλήλους της Δομής, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και σχετικών στοιχείων που 

θα αποδεικνύουν ότι 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 καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας). 

Οι απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου (3) περιλαμβάνουν την οργάνωση και διοίκηση 

του υποέργου, την εύρεση και διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών, τη στελέχωση του, την εύρεση και 

επιλογή των ωφελουμένων, την διοικητική και οικονομική υποστήριξη του έργου εκ των έσω, την κατάρτιση 

του προσωπικού, τις Ενέργειες Ευαισθητοποίησης, Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του. 

 

Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας 

 

Π.Ε. Λειτουργία Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου 

Το Κοινωνικό Φαρμακείο είναι Δομή που θα λειτουργήσει ο Δήμος και θα  διανέμει, σε τακτική βάση, σε 

ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα. Η διανομή των 

ειδών θα γίνεται σε σταθερή και τακτική βάση στους ωφελούμενους που τα έχουν ανάγκη. Ωφελούμενοι των 

υπηρεσιών που παρέχει η δομή είναι μεμονωμένα άτομα και νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση 

φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο που λειτουργεί η δομή, 

συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων  των χωρών και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / 

αιτούντες διεθνούς προστασίας). Η χρηματοδότηση του θα προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014 – 2020. Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του Κοινωνικού 

Φαρμακείου, ο Δήμος θα υλοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσουν χορηγίες σε 

συνεργασία με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους. 

  

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  

   Αντιμετώπιση της ελλιπούς προμήθειας φαρμακευτικού υλικού των ωφελουμένων 

   Ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωση των ωφελουμένων  

   Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 

   Πρόσβαση των ΑμΕΑ σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες  

   Δημιουργία δικτύου στήριξης των ωφελουμένων 

   Ανάπτυξη μηχανισμού στήριξης των ωφελουμένων 

   Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας (πολιτών, αυτοαπασχολούμενων και εταιριών) 

 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

1.1 Εργασίες διαμόρφωσης χώρων και προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την εύρυθμη 

λειτουργία της Δομής (εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, παραλαβή προσφορών, αξιολόγηση 

προσφορών, υπογραφή σύμβασης, ολοκλήρωση προμήθειας εξοπλισμού και παραλαβή κλπ) 

1.2 Διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την 

στελέχωση της Δομής (δημοσίευση πρόσκλησης, συλλογή αιτήσεων, αξιολόγηση & 

βαθμολόγηση αιτήσεων βάσει των κριτηρίων όπως αναλυτικά θα αναφέρονται στο Παράρτημα 

της ανακοίνωσης, ανάρτηση των πινάκων και σχετικού πρακτικού με δικαίωμα ένστασης, 
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Έλεγχος γνησιότητας τυπικών προσόντων – ποινικού μητρώου, πρόσληψη προσωπικού, 

αναγγελία πρόσληψης) 

1.3 Εφαρμογή διαδικασιών για την επιλογή των ωφελουμένων της Δομής (δημοσίευση 

πρόσκλησης με τα ζητούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής, παραλαβή των 

αιτήσεων, αξιολόγηση των αιτήσεων, επιλογή ωφελουμένων)  

1.4 Εργασίες και Παρακολούθηση της Δομής: Υποδοχή και εξυπηρέτηση ωφελουμένων, 

καταγραφή εισερχομένων στη δομή, καταγραφή καταλόγου εισερχομένων προϊόντων ανά 

πηγή, φροντίδα χώρου λειτουργίας της Δομής, καταχώρηση των αναγκαίων στοιχείων στην 

ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΥΔΕΠ. 

1.5 Δράσεις Δημοσιότητας και Δικτύωσης (Υλοποίηση των Σχεδίων Δικτύωσης και Δημοσιότητας 

για την γνωστοποίηση της λειτουργίας της δομής στους δυνητικά ωφελούμενους και στην 

ευρύτερη τοπική κοινωνία, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας, την 

προσέλκυση εθελοντών, ατόμων και συλλογικών φορέων, τη συνεργασία με επιχειρήσεις για 

εξεύρεση δωρεών, χορηγιών κλπ και τη διασύνδεση και συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας 

του Δήμου για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης στους 

ωφελούμενους). 

 

Παραδοτέα:  

Π.1 : Φάκελος διαδικασιών στελέχωσης της Δομής (στο Φάκελο περιλαμβάνονται όλα τα έγγραφα της 

διαδικασίας πρόσληψης  ή/και αντικατάστασης του προσωπικού μέχρι και τη λήξη λειτουργίας της 

Δομής) 

Π.2 :Φάκελος Ωφελουμένων (Κατάλογος ωφελουμένων, έγγραφα τεκμηρίωσης επιλογής και    

αντικατάστασης των ωφελουμένων) 

 

Π.3 : Φάκελος Πράξης {Ειδικότερα: Κατάλογο με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών της 

δομής. Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια στελεχών της δομής. Ημερήσιες καρτέλες 

καταγραφής εισερχομένων στη δομή (σύνολο εισερχόμενων ανεξάρτητα αν είναι ωφελούμενοι ή όχι). 

Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σε ωφελούμενους. Έντυπο και 

ψηφιακό υλικό συναντήσεων – συνεργασιών δικτύωσης με αναφορά των στοιχείων των 

συμμετεχόντων, ημερομηνία, ημερήσια διάταξη, έγγραφα συμφωνιών, site, κλπ ανάλογα με το είδος 

της δράσης). Κατάλογος εισερχομένων προϊόντων ανά πηγή (αγορά, χορηγία, δωρεά καθώς και 

στοιχεία προμηθευτή/χορηγού) και ανά κατηγορία ειδών, παραστατικά δαπανών, εκτυπώσεις από την 

ηλεκτρονική εφαρμογή παρακολούθησης ΦΑ και ΟΑ της ΕΥΔΕΠ) 

 

Π.4 : Υλικό Δημοσιότητας & Δικτύωσης (Έντυπο και ψηφιακό υλικό από δράσεις δημοσιότητας 

(φωτογραφίες, προσκλήσεις, φυλλάδια, λίστες αποδεκτών, λίστες συμμετεχόντων, διανεμηθέν υλικό, 

κλπ ανάλογα με το είδος της δράσης). Υλικό που παράχθηκε από τα στελέχη της δομής. 

Π.5 :  Απολογιστική Έκθεση Πράξης 

 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ2 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

                                                           
2
  Συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωπομήνες  
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ΠΕ 1  

ΠΕ1.1.  

ΠΕ1.2.  

ΠΕ1.3. 

ΠΕ1.4. 
ΠΕ1.5.   

1/11/2016 31/10/2019 79 126.360,00 € 126.360,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ    126.360,00 € 126.360,00 € 

 

Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των Πακέτων Εργασίας και των επί μέρους ενεργειών  

του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (διάγραμμα Gantt ή παρόμοιο) 

 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -  ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε 126.360€ και θα χρηματοδοτηθεί από (όπως 

προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης). 

Ο αναλυτικός Π/Ϋ και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/ κατηγοριών δαπανών 

(ανθρώπινων πόρων, υλικών μέσων, προμηθειών/υπηρεσιών, έμμεσων δαπανών) αποτυπώνονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.ν .  

[Εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα προσδιορισμού δαπανών βάσει απλοποιημένου κόστους, τεκμηριώνεται/ 

περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού τους, λαμβάνοντας υπόψη το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) και τις σχετικές Οδηγίες] 

[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)] 

 

 

Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί/εφαρμοστεί από το Εγχειρίδιο Διαδικασιών  / 

Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Καισαριανής για τη διοίκηση και διαχείριση του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου  (Απόφαση ΔΣ 151/2016). 

 οι αρμόδιες Υπηρεσίες/όργανα για την παρακολούθηση και πιστοποίηση/παραλαβή του φυσικού 

αντικειμένου, την οικονομική διαχείριση κλπ.    

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
για υλοποίηση με Ίδια Μέσα 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τμήμα/ Μονάδα Θεσμικό Πλαίσιο3 ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 

ΟΡΙΣΜΟΥ 

Απόφαση υλοποίησης Υποέργου 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
Ν 3852/2010 ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ  

                                                           
3
  Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα 

οργανωτική δομή/αρμοδιότητα  (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ) 
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Πρόσληψη νέου προσωπικού για 
το Υποέργο  (εάν απαιτείται ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΙΣΧΥΟΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΤΖΙΟΥΡΗΣ 
 

Παρακολούθηση της Υλοποίησης 
και Ολοκλήρωσης του Υποέργου 

ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΠΡΑΞΗΣ 

 

ΙΣΧΥΟΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΟΥΡΑΝΙΑ 

ΨΙΛΟΠΑΤΗ 

 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 

ΟΡΙΣΜΟΥ 

……………….. 

Οικονομική Διαχείριση 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΙΣΧΥΟΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟ

ΥΛΟΣ 

 

 

Ο Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης  

Ορίζεται από τον Δικαιούχο με απόφαση που λαμβάνεται από ΔΣ του Δήμου. Ο Μηχανισμός έχει τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 

Παρακολουθεί και ελέγχει τα παραδοτέα της Πράξης. Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από τον Μηχανισμό 

Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης, ο οποίος εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις εντός δέκα 

(10) ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Υπεύθυνος Έργου και οι απασχολούμενοι για την υλοποίηση 

του υποέργου οφείλουν να συμμορφωθούν με τις παρατηρήσεις του Μηχανισμού εντός πέντε (5) ημερών 

από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλουν τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και 

συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές. 

Παρακολουθεί την εξέλιξη του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

Έχει την ευθύνη για την διασφάλιση της ποιότητας του έργου (παραγόμενα παραδοτέα, έγγραφα, κ.α.) 

 

Θα ακολουθήσουν επιμέρους ομάδες ορισμού και ανάρτηση βιογραφικών σημειωμάτων με την τελική 

Απόφαση Δημάρχου για το Υποέργο 1. 

 

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 και Β.2   

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
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ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

 Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Παράρτημα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

 Άλλα (Αποφάσεις Ορισμού Επιτροπών Παραλαβής, Υπευθύνου κλπ.) 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Α 

Εξάμηνο 

Β 

Εξάμηνο 

Γ 

Εξάμηνο 

Δ 

Εξάμηνο 

Ε 

Εξάμηνο 

ΣΤ 

Εξάμηνο 

1 Απόφαση Ένταξης 

      

2 

Κτηριακές Εργασίες και προμήθεια 

εξοπλισμού 

      

3 Στελέχωση της Δομής 

      

4 Επιλογή ωφελουμένων 

      

5 Φάκελος Πράξης 

      
 

6 Δημοσιότητα και Δικτύωση 

      

7 Απολογιστική Έκθεση Πράξης 
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Πίνακας Β  Σύνολο Προϋπολογισμού4 

 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ5 Κόστος 
Άλλων 

Άμεσων 
Δαπανών6 

Σύνολο 
Έμμεσων 
Δαπανών7 

Σύνολο  

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

Τακτικού 
Προσωπικού 

Κόστος 
Τακτικού 

Προσωπικού 

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

Έκτακτου 
Προσωπικού 

Κόστος 
Έκτακτου 

Προσωπικού 

Κόστος 
Προμηθειών 

Κόστος 
Εξωτερικών 
Υπηρεσιών 

 

ΠΕ 1 

ΠΕ1.1.  

ΠΕ1.2.  

ΠΕ1.3. 

ΠΕ1.4. 
ΠΕ1.5.  

 

7  36 97.200 €   

 

29.160 
126.360,00 

€ 

ΣΥΝΟΛΑ 7 Α/Μ  36 Α/Μ 97.200 €    29.160 € 126.360,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ  97.200 €     

                                                           
4

 

  Η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να προβλέπει στην Πρόσκληση ως αποδεκτό ένα ποσοστό μεταφοράς ποσών (το πολύ έως 20% των εγκριθέντων) μεταξύ των ΠΕ και μεταξύ των 
Κατηγοριών Δαπανών κατά την υλοποίηση του Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρρεάζεται η φύση και οι στόχοι της Πράξης/του Υποέργου  
5
  Τα Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα δεν δύναται να περιλαμβάνουν αναθέσεις άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (πρόχειρος 

διαγωνισμός). Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει να αποτελούν διακριτά υποέργα. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.  
6
   Άλλες Δαπάνες όπως δημοσιότητας, ταξιδιών κλπ θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου 

7
  Σύμφωνα με το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β :   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ   
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Πίνακας Β.1  Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό   
 

 (A) (B) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) (Η) (Θ)8
 

α/α Ονοματεπώνυμο9 Ειδικότητα 

Τρόπος απασχόλησης: 
α) Ποσοστό (…%) του 

συμβατικού χρόνου  
β) υπερωριακή απασχόληση 

γ) πρόσθετη απασχόληση 
 Να αναφερθεί η σχετική νομική 

βάση  

Εργασίες –
Καθήκοντα- 

Ρόλος  

Πακέτα Εργασίας 
/Παραδοτέα 

Χρονική 
διάρκεια 

(από-έως)   

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

σε Α/Μ 
 

Μικτό  
Μηνιαίο  
 Κόστος  

Κόστος (€) 

1 
ΨΙΛΟΠΑΤΗ 

ΟΥΡΑΝΙΑ 

ΤΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

Ποσοστό 10% του συμβατικού χρόνου  

 
 

ΠΕ1 
 

3,5 

 

0 

  
 

  

2 ΖΙΟΥΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

Ποσοστό 10% του συμβατικού χρόνου  

 

ΠΕ1 
 

3,5 

 

0 

  
 

  

        Σύνολο  0€ 

 

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

 

α/α Ειδικότητα 
Σχέση 

Απασχόλησης 

Τρόπος πρόσληψης/ Πακέτα Εργασίας / 
Παραδοτέα 

Χρονοδιάγραμμα 
(από –έως) 

Χρόνος 
Κόστος (€) 

Νομική Βάση (μήνες) 

1 
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΟΡΟΥΣ 
ΑΣΕΠ/ Ν.2190/1994  

ΠΕ1  1/11/2016-31/10/2019  
36 50.400,00 € 

2 

ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ή ΒΟΗΘΟΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ  

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΟΡΟΥΣ 
ΑΣΕΠ/ Ν.2190/1994  

ΠΕ1  1/11/2016-31/10/2019  

36 46.800,00 € 

      Σύνολο 97200,00 € 

 
Πίνακας Β.3  Λοιπές Δαπάνες   

                                                           
8
  (Θ) = (Ζ) x (Η)  

 
9
  Συμπληρώνεται προαιρετικά το ονοματεπώνυμο των στελεχών/μελών της Ομάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου του Υποέργου. 
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Για τις λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση του Υποέργου όπως, προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, 

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δαπάνες δημοσιότητας, 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).  

α/α Περιγραφή  
Συμμετοχή σε 

Πακέτα 
Εργασίας 

Διαδικασία 
Ανάθεσης/ 

 θεσμικό πλαίσιο 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσοστό 
Τιμή μονάδας  

 
Κόστος (€)  

 
Παρατηρήσεις 

1 
Λοιπές Δαπάνες   ΠΕ1  Ν.4412/2016 Άνευ 30% Αποκοπή 

29.160, 00 € 
Σύμφωνα με την 
ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020 

      Σύνολο  
29.160,00€ 
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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 
 

Αποδέχεται  την υλοποίηση µε ίδια µέσα του Υποέργου 
• 1. Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• 2. Παροχή Συσσιτίου ∆ήµου Καισαριανής 
• 3. Κοινωνικό Φαρµακείο  ∆ήµου Καισαριανής 

 
∆ήµου Καισαριανής, της Πράξης «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου 
Καισαριανής» µε κωδικό ΟΠΣ  5001603 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Αττική 2014-2020». 
 
 
 

 

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) 
Αξιώτης Χρήστος 13) Βεχλίδη Μαρία 14) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 15) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  16) Βασιλάκη Αικατερίνη 17)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 18) Κατσαρέλης Νικόδηµος  19) Σοφιανόπουλος Γεώργιο 20) 
Γαβρίλης Γεώργιος 21)Καµπάκας Αντώνιος  22) Βούρλος ∆ηµήτριος  23) 
Λυκούδης Αλεβίζος 24) Βοσκόπουλος Χρήστος 25) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
26) Κακανάκης Ευάγγελος, 27) Αλεξοπούλου Μαρία .  
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      01/06/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 

 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


