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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

      Εκ  του υπ’ αριθ. 16/5-7-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

 
Αριθ.αποφ. 203/2018 

Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης µε Ίδια 
Μέσα (ΑΥΙΜ) ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: «Συγκρότηση 
και Λειτουργία ∆οµής Κοινωνικού Φαρµακείου» 
της Πράξης: «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, 
Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Μεγαρέων». 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 5 Ιουλίου 2017 
ηµέρα Πέµπτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 12143/29-6-2018 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 21 ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζάλης Αθανάσιος-Αντιπρόεδρος  Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Λέλης Μελέτιος 

Κοσµόπουλος Ελευθεριος  Ρήγα Ιωάννα 
∆ήµας Ιωάννης  Σταµούλης Ιωάννης 
Κορώσης Σπυρίδων  Βογιατζή Εµµανουέλα 
Καράµπελας Κων/νος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. 
Παπανίκος ∆ηµήτριος  Πιλίλης Σωτήριος 
Φυλακτός Κων/νος  Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Καστάνη Αικατερίνη  ∆ρένης Αθανάσιος 
Κολάτας Ιωάννης  Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Ρήγα Ελένη  Κόττας Βασίλειος 

Παπαπανούσης Νικόλαος  Γρίβα Παναγιώτα 
Πολυχρόνης Ιερόθεος  --------------- 
Σωτηρίου Γεώργιος  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 

∆ρυµούσης Κων/νος  ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων  

Μαρινάκης Ιωάννης  -------------- 
Βαρελάς Κλεάνθης  Λιώτας ∆ηµοσθένης  - Πρόεδρος 

Μπερδελής Γεώργιος  ∆ηµοτικής  Κοινότητας Νέας Περάµου  

Μαργέτης Παναγιώτης   
Χοροζάνης Αντώνιος    
Μιχάλαρος Ιωάννης   
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        Λόγω απουσίας της Προέδρου κας  Μαυροειδή Βασιλικής,  ο Αντιπρόεδρος  
 κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
       Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος. 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 184/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα αποφάσισε όπως το 23ο θέµα της ηµερησίας 
διατάξεως συζητηθεί ως 2ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως.  
����������������������������������.. 

 
Ακολούθως o κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 26ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειµένου και υπενθυµίζει στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 183/2017– Α∆Α: 6ΦΘ0ΩΚΠ-ΕΟΧ-απόφασή τους περί : 
«Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου 2:  «Συγκρότηση και 
λειτουργία ∆οµής Κοινωνικού Φαρµακείου» της Πράξης: «∆οµή Παροχής Βασικών 
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου,  Κοινωνικό Φαρµακείο» µε 
κωδικό ΟΠΣ 5001587 » µε την οποία «την απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα 
του Υποέργου 2: «Συγκρότηση και λειτουργία ∆οµής Κοινωνικού Φαρµακείου» 
της Πράξης: «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή 
Συσσιτίου,  Κοινωνικό Φαρµακείο» µε κωδικό ΟΠΣ «5001587»». 

Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του  ∆ηµ. Σ/λίου 
την υπ’ αριθ. Πρωτ. 12238/02-02-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της ∆/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισµού και Τουρισµού  του  
∆ήµου µας κας Τανή Ελένης, η οποία έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου 2:       
             «Συγκρότηση και λειτουργία ∆οµής Κοινωνικού Φαρµακείου» της    
               Πράξης: «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό  
               Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο»  
Με την υπ΄αριθ. 183/2017 (Α∆Α:6ΦΘ0ΩΚΠ-ΕΟΧ) απόφασή του το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ενέκρινε την απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου 2: 
Συγκρότηση και Λειτουργία ∆οµής Κοινωνικού Φαρµακείου» της Πράξης: «∆οµές 
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, 
Κοινωνικό Φαρµακείο». Σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση και συγκεκριµένα  

1) στην σελίδα επτά (7) και στην δεύτερη παράγραφο «Η δοµή βρίσκεται στην 
οδό Πλούτωνος 3 στα Μέγαρα. Το κτήριο, στο οποίο στεγάζεται και η 
Κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου Μεγαρέων, είναι σε ισόγειο και είναι 
προσβάσιµο σε Α. Μ. Ε. Α. Το κοινωνικό φαρµακείο είναι 10m2, διαθέτει 
ράφια, ψυγείο και air cοndition» και 

2) στην σελίδα εννέα (9) και στην τέταρτη παράγραφο «Το Κοινωνικό 
Φαρµακείο θα λειτουργεί µε σταθερό ωράριο από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, 
από τις 09:00π.µ. έως τις 17:00µ»  

Λόγω ενοικίασης από τον ∆ήµο ενός ακινήτου για την στέγαση του ∆ιευρυµένου 
Κέντρου Κοινότητας µε Παράρτηµα ΡΟΜΑ και µε βάση τον οδηγό λειτουργίας των 
«∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, 
Κοινωνικό Φαρµακείο», σύµφωνα µε τον οποίο γύρω από το Κέντρο Κοινότητας 
µπορούν να στεγαστούν και οι ∆οµές βασικών Αγαθών Κοινωνικό 
Παντοπωλείο/Παροχή Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρµακείο  
εισηγούµαι όπως τροποποιηθεί η απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα στα 
κάτωθι: 

1) όσο αφορά στον χώρο στέγασης του Κοινωνικού Φαρµακείου  
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3) «Η δοµή βρίσκεται στην οδό Π.Ε.Ο.Α.Κ. και Μινώας στα Μέγαρα σε κτίριο 
όπου στεγάζεται το ∆ιευρυµένο Κέντρο Κοινότητας µε Παράρτηµα Ροµά και 
η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Μεγαρέων. Η εν λόγω δοµή βρίσκεται  σε 
ισόγειο διακριτό χώρο και είναι προσβάσιµο σε Α. Μ. Ε. Α. Το κοινωνικό 
φαρµακείο είναι 15m2, διαθέτει ράφια, ψυγείο και air cοndition» και 

2) όσον αφορά στο ωράριο λειτουργίας «Το Κοινωνικό Φαρµακείο του ∆ήµου 
Μεγαρέων θα λειτουργεί µε σταθερό ωράριο από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 
από τις 08:00 έως τις 16:00».                             

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες». 
 

Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εκθέτει στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
την αναγκαιότητα των ανωτέρω τροποποιήσεων της απόφασης υλοποίησης µε 
ίδια µέσα του Υποέργου 2: «Συγκρότηση και λειτουργία ∆οµής Κοινωνικού 
Φαρµακείου» της Πράξης: «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου,  Κοινωνικό Φαρµακείο» µε κωδικό ΟΠΣ 
5001587»  

 .Το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις και επειδή κρίνει επιβεβληµένη την τροποποίηση 
της ανωτέρω απόφασης. 

Αφού είδε & τις ∆/ξεις  του άρθρου  65 του Ν. 3852/10. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
   Α) Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 183/2013 – Α∆Α: ΩΝ7ΑΩΚΠ-

0ΦΦ -   απόφασή του περί <<Έγκρισης απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του 
Υποέργου 2:  «Συγκρότηση και λειτουργία ∆οµής Κοινωνικού Φαρµακείου» 
της Πράξης: «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή 
Συσσιτίου,  Κοινωνικό Φαρµακείο» µε κωδικό ΟΠΣ 5001587>>, η οποία  
τροποποιηµένη απόφαση έχει ως εξής: 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι∆ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» 
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

«∆ΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χρ. Μωραΐτου και Γ. 

Μαυρουκάκη Μέγαρα 19100 
Πληροφορίες: Ελένη Τανή  
                       Βασιλική Μητσοπούλου 
Τηλ/νο: 22960-82895,22960-24527 
Fax: 22960-82895, 22960-82374  
Email: dmegara@megara.gr,  
            pronoiameg@gmail.com   

 
 

Προς:   
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

 
ΘΕΜΑ: Απόφαση  Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα του Υποέργου 2: 
«Συγκρότηση Και λειτουργία ∆οµής Κοινωνικού Φαρµακείου» της 
Πράξης: «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο» µε κωδικό ΟΠΣ «5001587» 
από το ∆ήµο Μεγαρέων. 
 
Έχοντας υπ’ όψιν: 
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• Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το ∆ικαιούχο 

• Τη µε αριθµ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική 
Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

• Τη µε αριθµ. 125/2017  σχετική Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Μεγαρέων. 

• Τη µε αριθµ. 2864/17-11-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «∆οµή 
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, 
Κοινωνικό Φαρµακείο» και MIS 5001587 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020»  

Αποφασίζουµε  

την υλοποίηση µε ίδια µέσα του Υποέργου 2:  «Συγκρότηση Και λειτουργία 
∆οµής Κοινωνικού Φαρµακείου» της Πράξης: «∆οµή Παροχής Βασικών 
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό 
Φαρµακείο» µε κωδικό ΟΠΣ «5001587»  από το ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ως 
ακολούθως: 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ∆ΕΙΚΤΕΣ 

• ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Η Πράξη στοχεύει στην υποστήριξη οµάδων του πληθυσµού που πλήττονται ή 
απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό µέσω ενός πλέγµατος 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο ∆ήµο Μεγαρέων. Ειδικότερα στοχεύει: 

• στην αντιµετώπιση του φαινοµένου της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού για µεγάλο µέρος του πληθυσµού που έχει πληγεί από την 
οικονοµική κρίση. 

• στην υποβοήθηση του ∆ήµου Μεγαρέων για την παροχή επισιτιστικής και 
υλικής βοήθειας στις ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσµού και για την εν 
γένει επέκταση του δικτύου δοµών για την αναβάθµιση των υπηρεσιών 
άµεσης κοινωνικής βοήθειας 

• στην αποτελεσµατικότερη ενεργοποίηση των πολιτών σε θέµατα που 
αφορούν στην κοινωνική αλληλεγγύη, την προώθηση σχέσεων 
αλληλοβοήθειας, διανθρώπινης συνεργασίας, κοινωνικής συνοχής και 
ανθρωπιστικής στήριξης µε αυτόνοµες δράσεις αλλά και συνεργαζόµενη µε 
τοπικούς φορείς 

• στην ενδυνάµωση και κοινωνική ενσωµάτωση των ευπαθών κοινωνικά 
οµάδων και ειδικότερα των ευρισκόµενων σε κατάσταση φτώχειας ατόµων 
στο ∆ήµο Μεγαρέων, µέσα από ενέργειες υποστήριξης σε είδη βασικής 
ανάγκης αλλά και πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από τις 
Κοινωνικές ∆οµές που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της Πράξης. 

Συγκεκριµένα η πράξη αφορά στη λειτουργία, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις που ορίζει η Πρόσκληση ΑΤΤ024, Α.Π.:2640/05.07.2016 
(Α/Α ΟΠΣ: 1555) της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής και ο 
σχετικός Οδηγός Εφαρµογής, για τη λειτουργία των παρακάτω κοινωνικών δοµών 
άµεσης αντιµετώπισης της φτώχειας: 

• Συγκρότηση και λειτουργία ∆οµής Σίτισης και Βασικών Αγαθών (Υποέργο 1) 

• Συγκρότηση και λειτουργία ∆οµής Κοινωνικού Φαρµακείου (Υποέργο 2) 

των οποίων τη λειτουργία θα  αναλάβει ο ∆ήµος Μεγαρέων, στο πλαίσιο των 
απαιτήσεων της Πρόκλησης ΑΤΤ024. 
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Μέσω των παραπάνω κοινωνικών δοµών θα παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής 
υποστήριξης, υλικής  και επισιτιστικής βοήθειας σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού 
του ∆ήµου και πρωτίστως αυτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. 
Παράλληλα οι ωφελούµενοι θα ενηµερώνονται για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και 
όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, θα παραπέµπονται στο ∆ήµο έτσι ώστε να 
καταγράφονται οι ανάγκες τους, να συντάσσεται ή να επικαιροποιείται το 
κοινωνικό τους ιστορικού καθώς και να παρακολουθούνται µε στόχο την 
ενδυνάµωση και την κοινωνική ενσωµάτωση τους.  

Για την παροχή των προαναφερόµενων υπηρεσιών θα δηµιουργηθούν 7 νέες 
θέσεις εργασίας ενώ για την εκτέλεση των ενεργειών που περιγράφονται στη 
συνέχεια της παρούσης, στο πλαίσιο των Υποέργων της Πράξης και µέχρι την 
ολοκλήρωσή της, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 416.520,00€ 

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 

Έχει διάρκεια 36 µηνών (τριών ετών) από την ηµεροµηνία ανάληψης της κύριας 
νοµικής δέσµευσης, η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 
έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Απόφαση Ένταξης της Πράξης. 
Ειδικότερα, η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου του Υποέργου έχει  
ηµεροµηνία έναρξης την 17 Ιουλίου 2017 και ως  ηµεροµηνία  λήξης  την  16 
Ιουλίου 2020.    Ολοκλήρωση Οικονοµικού Αντικειµένου  την  30 Νοεµβρίου 
2020.      

Το Υποέργο 2, θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: «Συγκρότηση και λειτουργία 
∆οµής Κοινωνικού Φαρµακείου» 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  

Ωφελούµενοι των υπηρεσιών που θα παρέχει η δοµή του Κοινωνικού Φαρµακείου 
είναι άτοµα/νοικοκυριά που διαµένουν στον ∆ήµο Μεγαρέων, 
συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµα διαµενόντων πολιτών των 3ων χωρών ή 
ανιθαγενών), τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, 
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, καθώς και οι 
δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας. 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
(τί περιλαµβάνει, πώς υλοποιείται, παραδοτέα κλπ.) 

• ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ 

Ο ∆ήµος Μεγαρέων είναι ένας µεγάλος σε έκταση δήµος της περιφέρειας Αττικής,  
µε έκταση 303,33 τετραγωνικά χιλιόµετρα, καθώς προέκυψε από τη συνένωση 
των προϋπαρχόντων ∆ήµων Μεγαρέων και Νέας Περάµου (σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα Καλλικράτης, ΦΕΚ 87 – 7/6/2010) και µε µόνιµο πληθυσµό περίπου 
37.000 κατοίκων σύµφωνα µε την απογραφή του 2011.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

Αναγκαιότητα Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρµακείο 

Κατανοώντας την επιδείνωση της καθηµερινότητάς που επέφερε η οικονοµική 
κρίση και µε στόχο την ανακούφιση των συµπολιτών που έχουν ανάγκη, σκοπός 
είναι η λειτουργία της ∆οµής του Κοινωνικού Φαρµακείου µε στόχο την 
εξυπηρέτηση περισσότερων από 100 ωφελούµενων. 
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Η δοµή βρίσκεται στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου (Π.Ε.Ο.Α.Κ.) και 
Μινώας στα Μέγαρα σε κτίριο όπου στεγάζεται το ∆ιευρυµένο Κέντρο Κοινότητας 
µε Παράρτηµα Ροµά και η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Μεγαρέων. Η εν λόγω 
δοµή βρίσκεται  σε ισόγειο διακριτό χώρο και είναι προσβάσιµο σε Α. Μ. Ε. Α. Το 
κοινωνικό φαρµακείο είναι 15m2, διαθέτει ράφια, ψυγείο και air cοndition. 

Οι ωφελούµενοι, εφόσον αξιολογηθούν θετικά από το ∆ήµο, θα µπορούν να έχουν 
πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κοινωνικού Φαρµακείου κατόπιν προσωπικής 
επικοινωνίας µε τους υπεύθυνους της ∆οµής και η διανοµή των ειδών θα 
πραγµατοποιείται µία φορά το µήνα, σύµφωνα µε το προγραµµατισµό που θα 
υπάρξει και ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των προϊόντων.  

Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών προτεινόµενου Υποέργου 2 

Σύµφωνα µε την πρόσκληση ΑΤΤ024, ως Κοινωνικό Φαρµακείο ορίζεται η δοµή η 
οποία παρέχει, σε ωφελούµενα άτοµα, δωρεάν φάρµακα, υγειονοµικό υλικό και 
παραφαρµακευτικά προϊόντα, τα οποία θα εξασφαλίζει µέσω συγκεκριµένων 
συνεργασιών µε φαρµακοβιοµηχανίες και τοπικούς φαρµακευτικούς συλλόγους, 
καθώς και από τη συµµετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων 
και πολιτών. Το Κοινωνικό Φαρµακείο λειτουργεί µε σταθερό ωράριο, µε το 
απαιτούµενο προσωπικό και συνδέεται µε τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την 
τοπική κοινωνία για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων. Μέσω της 
λειτουργίας της δοµής, θα παρέχονται και υπηρεσίες υποστήριξης και 
πληροφόρησης µε στόχο την ενδυνάµωση και κοινωνική ενσωµάτωση των 
ωφελουµένων. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της προαναφερόµενης πρόσκλησης, κατά την υλοποίηση 
του παρόντος Υποέργου 2, θα προχωρήσει στη  λειτουργία δοµής Κοινωνικού 
Φαρµακείου στο ∆ήµο Μεγαρέων αποσκοπώντας στην κάλυψη των 
φαρµακευτικών αναγκών των ατόµων της περιοχής που ζουν κάτω από τα όρια 
της φτώχειας, ώστε να είναι ευχερέστερη η κοινωνική και προνοιακή τους 
αποκατάσταση.  

Τη λειτουργία του Κοινωνικού Φαρµακείου αναλαµβάνει ο ∆ήµος Μεγαρέων 
σύµφωνα µε τις ακόλουθες προδιαγραφές:  

• Παροχή δωρεάν φαρµάκων (συνταγογραφούµενων ή µη), υγειονοµικού 
υλικού και παραφαρµακευτικών προϊόντων σε τουλάχιστον 100 
ωφελούµενους κάθε µήνα. 

• Σταδιακή ασφαλιστική κάλυψη των απόρων µέσα από τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες, καθώς προβλέπεται να εντοπιστούν πολίτες, οι οποίοι 
δικαιούνται βιβλιάρια πρόνοιας και δεν το γνωρίζουν. Ταυτόχρονα, µε την 
εγγραφή του δικαιούχου στο Φαρµακείο, αναµένεται να ξεκινήσουν 
υποστηρικτικές διαδικασίες από το ∆ήµο αναφορικά µε την έκδοση 
Βιβλιαρίου Απορίας για πρόσβαση στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. 

• Λειτουργία και ως σηµείου πρώτης καταγραφής της ανάγκης 
ψυχοκοινωνικής ενδυνάµωσης και υποστήριξης των ωφελούµενων  οι 
οποίοι θα παραπέµπονται στο ∆ήµο, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.  

Ειδικότερα, ο Κοινωνικός Λειτουργός θα έρχεται σε επαφή µε τους 
ωφελούµενους κατοίκους του ∆ήµου Μεγαρέων και θα ακολουθεί τα παρακάτω 
µεθοδολογικά βήµατα: 
• ∆ηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και κατανόησης. 
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• Καταγραφή κοινωνικού ιστορικού ωφελουµένου (ψυχοκοινωνικές, 
οικογενειακές, υγειονοµικές, εργασιακές, εκπαιδευτικές ανάγκες). 

• Παραποµπή του ωφελουµένου σε υπάρχουσες κοινωνικές υπηρεσίες-
δοµές για την υποστήριξή του (π.χ. Κοινωνική Υπηρεσία ∆ήµου, ΟΑΕ∆, 
ΕΣΥ, ΜΚΟ, Παρόχους επαγγελµατικής κατάρτισης, Πιστοποιηµένα κέντρα 
συµβουλευτικής κλπ). 

• Παρακολούθηση (followup) της πορείας του ωφελούµενου και 
επικαιροποίηση του ατοµικού του ιστορικού. 

Επιπλέον, το Κοινωνικό Φαρµακείο θα υλοποιεί συγκεκριµένες δράσεις 
δικτύωσης για την συλλογή προϊόντων που θα διατίθενται στη ∆οµή προκειµένου 
να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο σταθερής ροής προϊόντων καθ’ όλη την διάρκεια του 
έργου και ειδικότερα στοχεύει στη σύναψη συνεργασιών µε: 

• Φαρµακευτικές εταιρίες που κατασκευάζουν ή διακινούν  τα είδη που 
διαθέτει το κοινωνικό Φαρµακείο   

Το προσωπικό του Κοινωνικού Φαρµακείου θα καταγράψει αρχικά όλες τις 
σχετικές εταιρείες της πόλης (Φαρµακεία, φαρµακαποθήκες κλπ) καθώς και 
επαγγελµατικούς συλλόγους της περιοχής και στην συνεχεία θα επικοινωνήσει 
µαζί τους προκειµένου να οριστικοποιηθεί η συµµετοχή τους ή όχι στην 
συλλογική αυτή προσπάθεια κοινωνικής προσφοράς, ο τρόπος και η συχνότητα 
συλλογής των προϊόντων κ.ά.  

• ατοµικούς φορείς (π.χ. ιδιώτες, νοικοκυριά του ∆ήµου Μεγαρέων). Ο 
∆ικαιούχος θα προβεί σε καµπάνιες ενηµέρωσης του κοινού διανέµοντας 
µέσω των εθελοντών του αφίσες, φυλλάδια, καθώς και την εξασφάλιση 
χρόνου σε τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς αφιλοκερδώς για την 
προβολή της πρωτοβουλίας µε στόχο την εξασφάλιση της συµµετοχής τους 
στο δίκτυο συλλογής προϊόντων που θα διατίθενται στο Κοινωνικό 
Φαρµακείο.          

• συλλογικούς φορείς (π.χ. σχολεία, σύλλογοι). Ο ∆ικαιούχος θα προβεί σε 
ενέργειες ενηµέρωσης επί της πρωτοβουλίας σε σχολεία και συλλόγους του 
∆ήµου Μεγαρέων µε στόχο την δηµιουργία ενός δικτύου συλλογής 
φαρµακευτικού, παραφαρµακευτικού και υγειονοµικού υλικού που θα 
διατίθενται στη ∆οµή σε µηνιαία βάση καθ’ όλη  την διάρκεια του  έργου 
από κάθε σχολείο σε  συνεννόηση πάντα µε το εκπαιδευτικό προσωπικό 
και τον σύλλογο γονέων και κηδεµόνων κάθε σχολείου που θα θέλει να 
συµµετάσχει στην συλλογική προσπάθεια για την σταθερή διασφάλιση της 
ροής προϊόντων στο Κοινωνικό  Φαρµακείο.   

Ειδικότερα, το Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Μεγαρέων στοχεύει στη διασφάλιση 
της σταθερής τροφοδοσίας τουλάχιστον 100 ωφελούµενων κάθε µήνα τους 
οποίους αναµένεται να προµηθεύει µε φαρµακευτικό υλικό τουλάχιστον µία φορά 
τον µήνα, ή όσες φορές κρίνεται δυνατόν να γίνει σύµφωνα µε τις ανάγκες του 
ωφελούµενου και την επάρκεια του υλικού. Οι ωφελούµενοι θα επιλέγονται από το 
∆ήµο, βάσει συγκεκριµένων οικονοµικοκοινωνικών κριτηρίων προκειµένου να 
εξασφαλίζεται η ισονοµία και η αξιοπρέπεια των ωφελουµένων.  

Στο πλαίσιο αυτό και αποσκοπώντας στην ευρύτερη και αποτελεσµατικότερη 
ενηµέρωση και προσέλκυση ωφελουµένων, o ∆ήµος Μεγαρέων θα προβεί στις 
ακόλουθες ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας: 
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• Αποστολή ∆ελτίων Τύπου ανά τακτά χρονικά διαστήµατα καθ΄ όλη την 
διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος σε εφηµερίδες, περιοδικά, 
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικές εφηµερίδες, ραδιόφωνα 
κτλ του ∆ήµου Μεγαρέων µε πληροφορίες για το έργο, το αντικείµενο και 
τους στόχους του, προκειµένου να ενηµερωθούν οι δυνητικά ωφελούµενοι 
καθώς και να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία του ∆ήµου Μεγαρέων και 

• Ανάρτηση καταχωρήσεων σε τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα και 
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, twitter, YouTubeκ.α) 

Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 ο ∆ήµος Μεγαρέων και ∆ικαιούχος της Πράξης, θα 
προβεί στην απασχόληση δύο (2) ατόµων που θα προσληφθούν µε την 
συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, βάσει συγκεκριµένης 
διαδικασίας και κριτηρίων µοριοδότησης τα οποία ορίζονται στην Πρόσκληση 
ΑΤΤ024, Α.Π.:2640/05.07.2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1555) της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής και στο σχετικό Οδηγό Εφαρµογής. 

Τα 2 στελέχη του Κοινωνικού Φαρµακείου θα κατανεµηθούν ως εξής:  

• 1 Φαρµακοποιός  

• 1 Κοινωνικός Λειτουργός  

Επιπρόσθετα, Θα υλοποιηθούν συγκεκριµένες ενέργειες προσέλκυσης εθελοντών 
πολιτών, οι οποίες θα βασιστούν αφενός στην γενικότερη ενηµέρωση του 
ευρύτερου κοινού για το έργο και αφετέρου στην ενεργοποίηση της τοπικής 
κοινωνίας στην προσπάθεια συγκέντρωσης και ταξινόµησης των προϊόντων που 
θα διατίθενται στο Κοινωνικό Φαρµακείο.  

Πιο αναλυτικά οι ενέργειες προσέλκυσης εθελοντών που θα υιοθετήσει ο ∆ήµος 
Μεγαρέων είναι οι ακόλουθες:  

• Προσέγγιση του ήδη υπάρχοντος δικτύου εθελοντών/ντριών που διαθέτει ο 
∆ήµος και ενηµέρωσή του µέσω παρουσιάσεων επί του έργου και των 
στόχων του.  

• Ανάρτηση καταχωρήσεων σχετικά µε την Πράξη σε ιστοσελίδες εθελοντισµού 
(π.χ.  Εθελοντική Υπηρεσία Ελλάδος)  

• Ανάρτηση καταχωρήσεων σχετικά µε την Πράξη σε όλα τα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (Facebook, twitter, YouTubeκ.α) 

• Αναζήτηση νέων εθελοντών σε υπάρχοντα σχετικά µητρώα µε στόχο την 
ενηµέρωση του κοινού και την υποκίνηση τους για την συµµετοχή τους στην 
Πράξη.  

• Επικοινωνία και συνεργασία µε φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες και 
προγράµµατα σε νέους για την προσέλκυση νέων εθελοντών (π.χ. Γενική 
Γραµµατεία Νέας Γενιάς).  

• Πραγµατοποίηση ενηµερωτικών συναντήσεων σε Γραφεία ∆ιασύνδεσης ΤΕΙ 
- ΑΕΙ και ΙΕΚ που διαθέτουν ειδικότητες κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
σπουδών µε στόχο την ενηµέρωση & κινητοποίηση φοιτητών για συµµετοχή 
στο έργο εθελοντικά. 

• Πραγµατοποίηση συναντήσεων σε σχολεία του ∆ήµου Μεγαρέων για την 
ευαισθητοποίηση τόσο των µαθητών όσο και των καθηγητών σχετικά µε το 
έργο προκειµένου να ενεργοποιηθεί η σχολική κοινότητα προς την 
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κατεύθυνση της προσφοράς είτε προϊόντων είτε παροχής δωρεάν 
υπηρεσιών υπό τη µορφή εθελοντισµού.  

• Ανάρτηση καταχωρήσεων µε γενικές πληροφορίες σε όλα τα website 
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, twitter, YouTubeκ.α). 

Οι δράσεις που αφορούν τα αναλυτικά Πλάνα ∆ηµοσιότητας και ∆ικτύωσης της 
Πράξης, περιγράφονται παρακάτω στα παραρτήµατα του παρόντος. 

 

Το Κοινωνικό Φαρµακείο του ∆ήµου Μεγαρέων θα λειτουργεί µε σταθερό 
ωράριο από ∆ευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 16:00 και θα έχει έδρα 
στο ∆ήµο Μεγαρέων σε τοποθεσία εύκολα προσβάσιµη από τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς. Παράλληλα, στην πρόσοψη της κοινωνικής δοµής θα υπάρχει ειδική 
σήµανση (πινακίδα) η οποία θα καλύπτει τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος IV: 
«ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» της 
προαναφερόµενης πρόσκλησης. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 – 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Π.Ε. Λειτουργία ∆οµής Κοινωνικού Φαρµακείου 

Το Κοινωνικό Φαρµακείο είναι ∆οµή που θα λειτουργήσει ο ∆ήµος 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 ∆ήµο 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 
∆ήµος 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 

•   Εξάλειψη του αποκλεισµού  για την κοινωνική ενσωµάτωση των 
ωφελουµένων  

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

•   Πρόσβαση των ΑµΕΑ σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες  
•   ∆ηµιουργία δικτύου προστασίας των ωφελουµένων 

•   Ανάπτυξη µηχανισµού προστασίας των ωφελουµένων 
•   Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 
•   Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων της τοπικής κοινωνίας 
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Επί µέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

• Εργασίες διαµόρφωσης χώρων και προµήθεια του αναγκαίου 
εξοπλισµού για την εύρυθµη λειτουργία της ∆οµής (εκπόνηση τεχνικών 
προδιαγραφών, παραλαβή προσφορών, αξιολόγηση προσφορών, 
υπογραφή σύµβασης, ολοκλήρωση προµήθειας εξοπλισµού και 
παραλαβή κλπ) 

• ∆ιαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού σύµφωνα µε το ισχύον 
θεσµικό πλαίσιο για την στελέχωση της ∆οµής (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) 

• Εφαρµογή διαδικασιών για την επιλογή των ωφελουµένων της ∆οµής 
(δηµοσίευση πρόσκλησης µε τα ζητούµενα δικαιολογητικά και τα 

κριτήρια επιλογής, παραλαβή των αιτήσεων, αξιολόγηση των 
αιτήσεων, επιλογή ωφελουµένων)  

• Εργασίες και Παρακολούθηση της ∆οµής: Υποδοχή και εξυπηρέτηση 
ωφελουµένων, καταγραφή εισερχοµένων στη δοµή, καταγραφή 
καταλόγου εισερχοµένων προϊόντων ανά πηγή, φροντίδα χώρου 
λειτουργίας της ∆οµής, καταχώρηση των αναγκαίων στοιχείων στην 
ηλεκτρονική εφαρµογή της ΕΥ∆ΕΠ. 

• ∆ράσεις ∆ηµοσιότητας και ∆ικτύωσης (Υλοποίηση των Σχεδίων 
∆ικτύωσης και ∆ηµοσιότητας 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 ∆ήµου για 
την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης 
στους ωφελούµενους). 

 
Παραδοτέα:  
 
Π.1: Φάκελος διαδικασιών στελέχωσης της ∆οµής (στο Φάκελο 

περιλαµβάνονται όλα τα έγγραφα της διαδικασίας πρόσληψης  ή/και 
αντικατάστασης του προσωπικού µέχρι και τη λήξη λειτουργίας της ∆οµής) 

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 
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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 ΕΥ∆ΕΠ) 

 
Π.4: Υλικό ∆ηµοσιότητας & ∆ικτύωσης (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 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ[1] 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

Π.Ε. 
Λειτουργία 

∆οµής 
Κοινωνικού 
Φαρµακείου 

Π.1 Φάκελος 
διαδικασιών 
στελέχωσης της 
∆οµής 
Π.2 Φάκελος 
Ωφελουµένων 
Π.3 Φάκελος 
Πράξης 
Π.4 Υλικό 
∆ηµοσιότητας & 
∆ικτύωσης 
Π.5 Απολογιστική 
Έκθεση Πράξης 

30/11/2020 72 126.360,00€ 126.360,00€ 

ΣΥΝΟΛΑ     0,00  126.360,00€ 126.360,00 € 

Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του Πακέτου Εργασίας 1 και 
των επί µέρους ενεργειών  του Υποέργου 2 αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 

Για την υλοποίηση του Υποέργου 2, θα χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα µέσα: 

• Οι  χώροι που θα φιλοξενούν το Κοινωνικό Φαρµακείο,  
• Η/Υ και πρόσβαση στο διαδίκτυο τεχνολογίας ικανής να υποστηρίξει την 

ηλεκτρονική εφαρµογή παρακολούθησης της δοµής που θα χρησιµοποιούν 
τα άτοµα που θα προσληφθούν στα πλαίσια του έργου. 

• Γραφεία και καρέκλες. 
• Λογισµικά όπως: Microsoft Office 2007 

Επιπρόσθετα το Κοινωνικό Φαρµακείο θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστηµα 
καταγραφής και µέτρησης της απόδοσής του. Με αυτό τον τρόπο θα µπορεί ο 
δικαιούχος να ελέγχει τόσο την ποσότητα και ποιότητα των εισερχόµενων και 
παρεχόµενων προϊόντων προς τους ωφελούµενους όσο και τον αριθµό των 
ωφελουµένων που εξυπηρετήθηκαν ώστε να προκύπτουν στατιστικά στοιχεία 
βάσει των οποίων θα ελέγχεται η αποτελεσµατικότητα και η απόδοση της 
λειτουργίας της δοµής.  
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Με την παρούσα Απόφαση Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα ο ∆ικαιούχος δεσµεύεται για 
τη διάθεση όλων των απαραίτητων υλικών και µέσων προς υλοποίηση της 
εκάστοτε δράσης της οποίας είναι υπεύθυνος έως και τη λήξη της. 

Επίσης δεσµεύεται ότι οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι που θα χρηµατοδοτηθούν 
για την υλοποίηση του παρόντος Υποέργου 2 δεν θα χρηµατοδοτούνται 
ταυτοχρόνως από κανένα άλλο επιδοτούµενο έργο στο οποίο ενδεχοµένως να 
συµµετέχει ο ∆ικαιούχος. 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

• ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ∆ΟΜΗΣ 

Στο πλαίσιο του Υποέργου 2, ο ∆ήµος Μεγαρέων θα προχωρήσει στην πρόσληψη 
δύο (2) ατόµων µε την συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, 
βάσει συγκεκριµένης διαδικασίας και κριτηρίων µοριοδότησης τα οποία ορίζονται 
στην Πρόσκληση ΑΤΤ024, Α.Π.:2640/05.07.2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1555) της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής και στο σχετικό Οδηγό 
Εφαρµογής. 

Τα 2 στελέχη του Κοινωνικού Φαρµακείου θα κατανεµηθούν ως εξής:  

• 1 Φαρµακοποιός 

• 1 Κοινωνικός Λειτουργός 

Οι βασικές αρµοδιότητες του/της φαρµακοποιού και του / της Κοινωνικού 
Λειτουργού είναι οι ακόλουθες: 

Φαρµακοποιός:  

• Παρέχει τις υπηρεσίες του σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το θεσµικό πλαίσιο και 
η επιστηµονική και επαγγελµατική δεοντολογία του 

• Υποστηρίζει την οµαλή λειτουργία της ∆οµής και τις όλες διαδικασίες για τη 
συντήρηση αυτού  

• Συµβάλλει στη διαδικασία υποδοχής ωφελουµένων  

• Μεριµνά για την παραλαβή, έλεγχο και ταξινόµηση του υλικού που 
προέρχεται από διάφορες πηγές 

• Φροντίζει για την τήρηση των κανόνων που αφορούν στην διανοµή των 
συνταγογραφούµενων φαρµάκων.  

• Μεριµνά για τη διανοµή των παρεχόµενων αγαθών/προϊόντων. 

• Μεριµνά για την ασφαλή φύλαξη των ευαίσθητων σκευασµάτων  

• Συµµετέχει σε δράσεις για την προσέλκυση χορηγών, εθελοντών και τη 
διασύνδεση µε την κοινότητα. Συµµετέχει σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις 
του προσωπικού και των εθελοντών  

Κοινωνικός Λειτουργός:  

• Ο/Η Συντονιστής/τρια υποστηρίζει διοικητικά τις δραστηριότητες της ∆οµής  

• Κατά την υποδοχή (πρώτη επίσκεψη) των ωφελουµένων, καταγράφει τα 
γενικά στοιχεία τους στο πληροφοριακό σύστηµα και τους παραπέµπει στο 
Κέντρο Κοινότητας – εφόσον υπάρχει ανάγκη ή κριθεί σκόπιµο από τα 
στελέχη της ∆οµής - για την πλήρη καταγραφή και παρακολούθησή τους. 
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Σε κάθε επόµενη επίσκεψη καταγράφονται η ηµεροµηνία και τα 
παρεχόµενα προϊόντα / υπηρεσίες  

• ∆ιατηρεί αρχείο όλων των παραστατικών που αφορούν τη λειτουργία της 
∆οµής  

• Υποστηρίζει, σε συνεργασία µε το ∆ήµο, τους ωφελούµενους µέχρι να 
αποκτήσουν βιβλιάριο ανασφαλίστου (βιβλιάριο απορίας για πρόσβαση 
στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη) ή ασφαλιστική ικανότητα. 

• Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη  

• Τηρεί το αρχείο εθελοντών και ενηµερώνει το βιβλίο δωρεών  

• Τηρεί διοικητικό φάκελο, ο οποίος περιλαµβάνει: αρχείο µηνιαίων 
αναφορών, αρχείο αλληλογραφίας, αρχείο δράσεων δηµοσιότητας-
προβολής και δικτύωσης µε χορηγούς και φορείς της κοινότητας, αρχείο µε 
τα παρουσιολόγια και τις άδειες του προσωπικού, αρχείο εθελοντών.  

• Μεριµνά για την εξασφάλιση και διανοµή των παρεχόµενων 
αγαθών/προϊόντων.  

• Συµµετέχει σε και συντονίζει δράσεις δηµοσιότητας και δικτύωσης, όπως 
ενδεικτικά σε δράσεις για την προσέλκυση χορηγών, εθελοντών και τη 
διασύνδεση µε την κοινότητα.  

• Συµµετέχει σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις του προσωπικού και των 
εθελοντών.  

 

• ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Στην περίπτωση προσλήψεων υπαλλήλων Ορισµένου Χρόνου, θα ακολουθηθούν 
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.  

Η επιλογή του προσωπικού θα πραγµατοποιηθεί µετά από σχετική πρόσκληση 
του ∆ικαιούχου, η οποία θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά:  

• Συνοπτική περιγραφή της δράσης και των υπηρεσιών που παρέχονται  

• Το χρονικό διάστηµα απασχόλησης  

• Τις απαιτούµενες δεξιότητες/τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα  

• Τα κριτήρια επιλογής και τη µοριοδότηση κάθε κριτηρίου  

• Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συµµετοχής  

• Τον τόπο και τον καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής  

Ειδικότερα, στην προκήρυξη του ∆ικαιούχου για την πρόσληψη προσωπικού 
περιλαµβάνονται τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού (όπως αυτά 
περιγράφονται στο σχετικό άρθρο του Οδηγού Υλοποίησης της Πράξης), τα οποία, 
πέρα από τα τυπικά προσόντα που προκύπτουν από τις προδιαγραφές 
λειτουργίας της ∆οµής/των ∆οµών, θα αφορούν επιπλέον σε ιδιότητες ή 
καταστάσεις (π.χ. ανεργία, εµπειρία κλπ), µε συγκεκριµένη µοριοδότηση.  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 

Ο συνολικός Προϋπολογισµός του Υποέργου 2 ανέρχεται σε 126.360,00€ και θα 
χρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 

Ο αναλυτικός Π/Ϋ και η τεκµηρίωση του κόστους των επί µέρους εργασιών/ 
κατηγοριών δαπανών  αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.2 
– του παρόντος.  

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ∆ικαιούχου, για την βέλτιστη υλοποίηση του 
Υποέργου 2, αναµένεται να ανατεθούν οι παρακάτω εργασίες σε τρίτους:   

• ∆ηµιουργικός σχεδιασµός και παραγωγή της σήµανσης (ταµπέλας), βάσει 
προδιαγραφών επικοινωνίας, για την κοινωνική δοµή του Φαρµακείου που 
θα λειτουργήσει στο ∆ήµο Μεγαρέων (∆ιαδικασία απευθείας ανάθεσης).  

• Σχεδιασµός, ανάπτυξη και εγκατάσταση του Μηχανογραφικού 
Συστήµατος στην κοινωνική δοµή του Φαρµακείου που θα λειτουργήσει 
στο ∆ήµο Μεγαρέων (∆ιαδικασία απευθείας ανάθεσης). 

 

ΣΧΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η συστηµατοποίηση της 
παρακολούθησης και του ελέγχου της προόδου υλοποίησης του Υποέργου 2, ο 
έγκαιρος εντοπισµός τυχόν αποκλίσεων ή προβληµάτων, η πιστοποίηση του 
φυσικού αντικειµένου και η τήρηση των υποχρεώσεων του ∆ικαιούχου για την 
τακτική ενηµέρωση της ∆ιαχειριστικής Αρχής. 

Η παρούσα διαδικασία περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

• Στελέχωση οµάδας έργου 

• Παρακολούθηση εκτέλεσης έργου 

• Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειµένου 

• ∆ιαχείριση αποκλίσεων & αλλαγών 

• Επικοινωνία & αναφορές 

• Οικονοµική διαχείριση 

• Παραλαβή έργου 

• ∆ιαχειριστικό κλείσιµο έργου 

Κρίσιµη παράµετρος για την αποτελεσµατική παρακολούθηση της υλοποίησης της 
πράξης είναι η σύσταση µιας Οµάδας Έργου η οποία θα έχει τη διαχείριση του 
έργου εκ µέρους του ∆ήµου Μεγαρέων παρέχοντας συνολική υποστήριξη για  τη 
διευκόλυνση της  υλοποίησης της Πράξης.  

Ο ρόλος της Οµάδας Έργου περιλαµβάνει ενδεικτικά τα εξής: 

• Τήρηση των όρων της πρόσκλησης, του οδηγού εφαρµογής της πράξης και των 
λοιπών εγγράφων της Περιφέρειας Αττικής 

• Συνολική παρακολούθηση της πορείας έργου και διασφάλιση της 
ικανοποιητικής προόδου του 

• ∆ιερεύνηση προβληµάτων και τρόποι επίλυσης τους αναφορικά µε το 
ανθρώπινο δυναµικό που στελεχώνει την κοινωνική δοµή 



 15

• Εξέταση θεµάτων που αφορούν στην προµήθεια υλικών - προϊόντων και 
υπηρεσιών 

• Παρακολούθηση της πορείας της οικονοµικής διαχείρισης του έργου 

• Οργάνωση συναντήσεων  

• ∆ιερεύνηση τρόπων προσέλκυσης των ωφελούµενων αλλά και του ευρύτερου 
κοινού του ∆ήµου Μεγαρέων µε στόχο την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση, 
ευαισθητοποίηση και υποκίνηση τους. 

Η Οµάδα Έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από τρία (3) µέλη – υπαλλήλους, οι 
οποίοι υπηρετούν στο φορέα µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, µόνιµοι ή µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και θα συµµετέχουν άµεσα στην 
παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης που έχει αναλάβει να υλοποιήσει ο 
∆ήµος Μεγαρέων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του ήτοι µέχρι την τελευταία 
ηµέρα της οριζόµενης ηµεροµηνίας λήξης του και σε κάθε περίπτωση µέχρι όλες οι 
νόµιµες και συµβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του ∆ήµου να έχουν εκπληρωθεί 
σύµφωνα µε την Απόφαση Υλοποίησης µε Ιδία Μέσα της Πράξης. 

Ειδικότερα, η Οµάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από άτοµα που θα 
αναλάβουν τους ακόλουθους ρόλους: 

• Υπεύθυνος/η Έργου:  

Ο Υπεύθυνος Έργου αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο συντονισµού του έργου, 
καθώς έχει την ευθύνη του συνολικού προγραµµατισµού, συντονισµού, 
παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου του έργου. Επιλέγεται µε βάση τις γνώσεις και την εµπειρία του, 
τόσο στην τεχνική υλοποίηση όσο και στον συντονισµό της οµάδας. Η επιλογή 
του γίνεται µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

Ενδεικτικές αρµοδιότητες: 

• Παρακολούθηση και έλεγχος υλοποίησης του έργου. 

• Παραγωγή µηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης του έργου (όπου θα 
προκύπτει από τα συλλεγµένα στοιχεία των µηνιαίων εκθέσεων των δοµών).  

Ενδεικτικά µεταξύ άλλων θα πρέπει να αποτυπώνονται: 

• ∆ηµογραφικά στοιχεία (Φύλο, Ηλικία, Επίπεδο εκπαίδευσης, Αριθµός 
µελών της οικογένειας κλπ) 

• Συνολικός αριθµός ωφελουµένων σε Μηνιαία και συνολική βάση 

• Προσδιορισµός λύσεων και διορθωτικών ενεργειών επί τυχόν προβληµάτων 
και αποκλίσεων 

• Ευθύνη επικοινωνίας µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή 

• Ευθύνη διαχείρισης της επικοινωνίας στο περιβάλλον του ∆ικαιούχου της 
Πράξης 

• Σύνταξη ενηµερωτικών σηµειωµάτων προς τις Υπηρεσίες του ∆ικαιούχου. 

• Υποβολή αιτηµάτων προς την ΕΥ∆ περί έγκρισης για τις διαδικασίες 
διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων, καταβολής 
δόσεων επιχορήγησης κ.ά. 

• Σύνταξη και αποστολή στη ∆ιαχειριστική Αρχή των αναγκαίων εγγράφων που 
αφορούν την υλοποίηση του Υποέργου 2 (Ενδεικτικά: Βεβαίωση Έναρξης», η 
οποία επέχει θέσει Υπεύθυνης ∆ήλωσης και θα περιλαµβάνει τα στοιχεία, τις 
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ειδικότητες και τη σχέση εργασίας του προσωπικού που έχει προσληφθεί, 
εξαµηνιαία ∆ΠΠΠ, Έκθεση ολοκλήρωσης Πράξης κ.ά) 

 

• Υπεύθυνος/η Φυσικού Αντικειµένου:  

Ο Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειµένου έχει την ευθύνη της παρακολούθησης του 
φυσικού αντικειµένου του Υποέργου 2 και του συντονισµού των επιµέρους 
ενεργειών υλοποίησης. 

Ενδεικτικές αρµοδιότητες: 

• Παρακολούθηση χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του Υποέργου 2, 
εντοπισµός τυχόν αποκλίσεων χρονοδιαγράµµατος και αναφορά των 
κινδύνων µη τήρησης των χρόνων υλοποίησης στον Υπεύθυνο Έργου. 

• Ενηµέρωση Πληροφοριακού Συστήµατος Εσωτερικής Παρακολούθησης 
Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων µε τα στοιχεία παρακολούθησης και 
απολογισµού του έργου. 

• Σύνταξη Εισηγήσεων προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

• Υπεύθυνος/η Οικονοµικού Αντικειµένου:  

Ο Υπεύθυνος Οικονοµικού Αντικειµένου έχει την ευθύνη του συντονισµού των 
ενεργειών διαχείρισης και παρακολούθησης του οικονοµικού αντικειµένου της 
πράξης, καθώς και της πραγµατοποίησης όλων των οικονοµικών συναλλαγών 
που αφορούν την υλοποίηση του Υποέργου 2. 

Ενδεικτικές αρµοδιότητες: 

• Παρακολούθηση παραγόµενων δαπανών 

• ∆ιαχείριση των χρηµατοοικονοµικών και λογιστικών πράξεων,  

• Ενηµέρωση Υπευθύνου Έργου για την πρόοδο υλοποίησης του οικονοµικού 
αντικειµένου του έργου 

• Τήρηση όλων των δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά µε τις δαπάνες, τις 
πληρωµές και τους λογιστικούς ελέγχους της Πράξης 

• Σύνταξη ∆∆∆  

• Ενηµέρωση του συστήµατος της ΕΥ∆ µε τις δαπάνες του έργου, µέσω των 
∆ελτίων ∆ήλωσης ∆απανών. 

• Συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου για την τήρηση χωριστής 
λογιστικής µερίδας για τις ανάγκες της Πράξης 

• Πιστοποίηση της ορθότητας και επιλεξιµότητας του οικονοµικού 
αντικειµένου, σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στον Οδηγό υλοποίησης της 
Πράξης.  

• Εποπτεία της µεταβίβασης των αναγκαίων ποσών επιχορήγησης στους 
έµµεσα ωφελούµενους (στελέχη Κοινωνικής ∆οµής) 

• Έκδοση ή συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου για την έκδοση 
τιµολογίων επιχορήγησης 
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Όλοι οι συµµετέχοντες στο έργο είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της 
οµαλής υλοποίησης του και τον εντοπισµό προβληµάτων και αποκλίσεων από το 
σχεδιασµό. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν να ενηµερώσουν άµεσα τον Υπεύθυνο 
Έργου.  

Η οµάδα έργου θα συνέρχεται σε σύσκεψη καθ’όλη τη διάρκεια του έργου σε 
τριµηνιαία βάση, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Υπεύθυνου Έργου, στην οποία 
θα παρουσιάζονται και θα αξιολογούνται οι επιτευχθέντες στόχοι του έργου για την 
εκάστοτε περίοδο αναφοράς, η πορεία υλοποίησης των παραδοτέων και της 
απορρόφησης της κοινοτικής ενίσχυσης καθώς και τα αποτελέσµατα της 
πιστοποίησης του φυσικού αντικειµένου ενώ παράλληλα θα γίνονται εισηγήσεις 
για διορθωτικές ενέργειες σε περιπτώσεις απόκλισης από τους τεθέντες στόχους. 
Να σηµειωθεί ότι στις προαναφερόµενες συναντήσεις θα συµµετέχει και ο/η 
Συντονιστής/τρια της ∆οµής του Κοινωνικού Φαρµακείου.  

Παράλληλα, για τους σκοπούς της Πράξης, θα συσταθούν οι ακόλουθες τρεις 
τριµελείς επιτροπές: 

• Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων Πρόσληψης  

     Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης στο 
∆ικαιούχο, ο τελευταίος παραδίδει στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων 
Πρόσληψης, τους φακέλους των αιτήσεων µε συνηµµένη µια κατάσταση των 
αιτούντων που έχουν καταγραφεί στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου 
Μεγαρέων. 

Ενδεικτικές αρµοδιότητες: 

• Παραλαβή Αιτήσεων 

• Έλεγχος αιτήσεων περί πληρότητας των προδιαγραφών επιλεξιµότητας της 
προκήρυξης µε βάσει τα δικαιολογητικά απόδειξής τους 

• Μοριοδότηση της κάθε αίτησης µε βάση σταθµισµένα κριτήρια επιλογής 

• Έκδοση Πίνακα κατάταξης στελεχών (επιλεγέντες, επιλαχόντες και 
απορριπτέοι)  

 

• Επιτροπή Παραλαβής Φυσικών Παραδοτέων Υποέργου 2 

     Ενδεικτικές αρµοδιότητες: 

•  Έλεγχος του εάν το προς πιστοποίηση φυσικό αντικείµενο είναι σύµφωνο 
µε το Τεχνικό ∆ελτίο του έργου, την εγκεκριµένη Απόφαση Υλοποίησης µε 
Ίδια Μέσα του Υποέργου 2, τον Οδηγό Εφαρµογής της πράξης καθώς και 
το σχετικό νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

• Έκδοση πρακτικών πιστοποίησης παραληφθέντων παραδοτέων 

•  Έκδοση του τελικού πρακτικού παραλαβής του Υποέργου κατά τη λήξη 
του. 

Η τριµελής αυτή Επιτροπή αποτελεί τον Μηχανισµό Πιστοποίησης Εκτέλεσης της 
Πράξης. 

Να σηµειωθεί ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεγαρέων αναλαµβάνει τη δέσµευση για 
την συγκρότηση των σχετικών Επιτροπών σε επίπεδο Υποέργου, για την εκτέλεση 
υπηρεσιών, όπως ορίζουν και οι σχετικές διατάξεις του Π.∆.118/2007.  
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
για υλοποίηση µε Ίδια Μέσα 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τµήµα/ Μονάδα 
Θεσµικό 
Πλαίσιο 

ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 

ΟΡΙΣΜΟΥ 

Απόφαση 
υλοποίησης 
Υποέργου 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
(∆ήµαρχος) 

ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87Α) 
 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 

 
ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87Α) 

 

Πρόσληψη νέου 
προσωπικού για 
το Υποέργο  

∆/νση ∆ιοικητικού / 
Τµήµα Ανθρώπινου 
∆υναµικού  

Οργανισµός 
Εσωτερικής 
Υπηρεσίας 
∆ήµου 
Μεγαρέων 

ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

 
409/21110/12-9-

2014 
(Α∆Α: ΩΕΖ2ΩΚΠ-

73Ω) 
 86/3594/25-2-

2016 
(Α∆Α:7ΡΙΧΩΚΠ-

ΤΗ0) 
 

 

Παρακολούθηση 
της Υλοποίησης 
και 
Ολοκλήρωσης 
του Υποέργου 

∆/νση Κοινωνικής 
Προστασίας, 
Παιδείας 
Απασχόλησης 
Πολιτισµού & 
Τουρισµού /Τµήµα 
Κοινωνικής Αρωγής 
& Παροχής 
Κοινωνικών 
Υπηρεσιών  

Οργανισµός 
Εσωτερικής 
Υπηρεσίας 
∆ήµου 
Μεγαρέων 

 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
 
 
 
 

408/21109/12-9-
2014 

(Α∆Α:7Μ2ΩΩΚΠ-
4Σ∆) 

Οικονοµική 
∆ιαχείριση 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/Τµήµα 
Προϋπολογισµού & 
Λογιστηρίου 
  

Οργανισµός 
Εσωτερικής 
Υπηρεσίας 
∆ήµου 
Μεγαρέων 

 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΣΟΥΡ∆ΗΣ 

 
 
           

203/7276/13-4-
2016 

(Α∆Α:63ΚΥΩΚΠ-
ΕΗΥ) 

Κτηριακές 
Εργασίες & 
Βελτιώσεις. 
Πρόσβαση σε 
ΑµΕΑ,  

∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  

Οργανισµός 
Εσωτερικής 
Υπηρεσίας 
∆ήµου 
Μεγαρέων 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΡΟΥΣΣΗΣ 

407/21108/12-9-
2014  
(Α∆Α: ΩΛ∆ΩΩΚΠ-
ΛΜΣ) 
 
 
 

 

Παρακολούθηση 
της Υλοποίησης 
και 
Ολοκλήρωσης 
του Υποέργου 

Μηχανισµός 
Πιστοποίησης 
Εκτέλεσης της 
Πράξης 
Απόφαση ορισµού 
Υπεύθυνου Έργου 

 

α) ΣΥΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

β) ΡΟΥΣΣΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

γ) ΜΠΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 

142/2017 
απόφαση 
∆ηµοτικού 

Συµβουλίου (Α∆Α: 
6Γ0ΣΩΚΠ-ΥΞΥ) 

 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή - πιστοποίηση των παραδοτέων του 
Υποέργου, θα διεξαχθεί από Μηχανισµό Πιστοποίηση Εκτέλεσης της Πράξης. 
Ο Μηχανισµός έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
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• · 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  επανυποβάλουν  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.) 
Ο Μηχανισµός, σύµφωνα µε την υπ. αριθµ.142/2017 απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, αποτελείται από τα κάτωθι µέλη: 
1. Κων/νος  Σύρος / Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
2. Ελένη Μπότση / Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Ευάγγελος Ρούσσης / Προϊστάµενος Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
Οι διαδικασίες  ανάθεσης προµηθειών και υπηρεσιών και τα όρια για τη  σύναψη 
δηµόσιων συµβάσεων, θα γίνουν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και 
συγκεκριµένα, µε όσα ορίζονται στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) 
«∆ηµόσιες συµβάσεις  έργων, υπηρεσιών και προµηθειών». 
Οι παραλαβές των προµηθειών και των γενικών υπηρεσιών του Υποέργου, θα 
διεξαχθούν από τις αρµόδιες Επιτροπές Παραλαβής Προµηθειών και Γενικών 
Υπηρεσιών. Για την συγκρότηση των επιτροπών αποφασίζουν τα αρµόδια όργανα 
του ∆ήµου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία των ΟΤΑ (Ν. 4412/2016, Ν. 
3852/2010, Ν.3463/2006). 
 

 

Ο Νόµιµος  Εκπρόσωπος 

 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

• Παράρτηµα Α : ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Παράρτηµα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ 

• Παράρτηµα  Γ.: Πίνακας Νέου Προσωπικού (ΣΟΧ 

• Άλλα(Αποφάσεις Ορισµού Υπευθύνου κλπ.) 
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Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Α/

Α 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Α 

Εξάμην

ο 

Β 

Εξάμην

ο 

Γ 

Εξάμην

ο 

Δ 

Εξάμην

ο 

Ε 

Εξάμην

ο 

ΣΤ 

Εξάμην

ο 

1 

Απόφαση 

Ένταξης       

2 

Κτηριακές 

Εργασίες και 

προμήθεια 

εξοπλισμού       

3 

Στελέχωση 

της Δομής       

4 

Επιλογή 

ωφελουμένω

ν       

5 

Φάκελος 

Πράξης       

 

6 

Δημοσιότητα 

και Δικτύωση       

7 

Απολογιστική 

Έκθεση 

Πράξης       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β :   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ  

Πίνακας Β  Σύνολο Προϋπολογισμού 

ΠΑΚΕ
ΤΑ 

ΕΡΓΑ
ΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔ
ΟΤΕΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 
Κόστ

ος 
Άλλω

ν 
Άμεσ

ων 
Δαπα
νών 

Σύνολ
ο 

Έμμεσ
ων 

Δαπα
νών 

Σύνολο 

Εκτιμώ

μενη 

απασχό

ληση 

Τακτικο

ύ 

Προσω

πικού 

Κόστος 

Τακτικο

ύ 

Προσω

πικού 

Εκτιμώ

μενη 

απασχό

ληση 

Έκτακτο

υ 

Προσω

πικού 

Κόστος 

Έκτακτο

υ 

Προσω

πικού 

Κόστος 

Προμηθ

ειών 

Κόστος 

Εξωτερ

ικών 

Υπηρε

σιών 

ΠΕ 1 

Π1.1 
Π1.2 
Π1.3 
Π1.4 

25 ΑΜ 0,00€ 72 Α/Μ 97.200,
00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 29.16

0,00 € 
126.36
0,00€ 

ΣΥΝΟΛΑ 
Τουλάχι

στον  25 
ΑΜ 

0,00 € 72 Α/Μ 97.200,
00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

€ 
29.16
0,00 € 

126.36
0,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
97.200,00 € 0,00 €  

29.16

0,00 € 
126.36

0,00€ 

 

  

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

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

α/

α 
Ονοματεπώνυ

μο 
Ειδικότη

τα 

Τρόπος 

απασχόλησ

ης: 

α) Ποσοστό 

του 

συμβατικο

ύ χρόνου 

Εργασίες –

Καθήκοντα- 

Ρόλος 

Πακέτα 

Εργασίας 

/Παραδοτ

έα 

Χρονική 

διάρκεια 

(από-έως) 

Εκτιμώμε

νη 

απασχόλη

ση σε 

Α/ΗΜ 

Μικτό  

Μηνια

ίο 

Κόστο

ς 

Κόστ

ος (€) 

1 Ελένη Τανή 
ΠΕ 

Διοικητικ

ό 

Μέρος του 

Συμβατικού 

χρόνου 

Υπεύθυνος 
Έργου (ΥΕ) 

Υποέργο 
1, 2 

Καθ’όλη 

τη 
διάρκεια 

της 

Πράξης 
και έως 

την 

ολοκλήρω
σή της 

 

3 - 0,00€ 

2 Ευστρατία 

Βαβούδη 

ΔΕ 
Διοικητικ

ό 

Μέρος του 
Συμβατικού 

χρόνου 

Υπεύθυνος 

Κοινωνικού 

Παντοπωλείο

υ 

Υποέργο 

1, 2 

Καθ’όλη 

τη 

διάρκεια 
του 

Υποέργου 

1 και έως 
την 

ολοκλήρω

σή του 

 

3 - 0,00€ 

3 Ελένη Μήτσου 
ΔΕ 

Διοικητικ
ό 

Μέρος του 

Συμβατικού 
χρόνου 

Υπεύθυνος 

Κοινωνικού 
Φαρμακείου 

Υποέργο 

1, 2 

Καθ’όλη 
τη 

διάρκεια 

του 
Υποέργου 

1 και έως 

την 

3 - 0,00€ 
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ολοκλήρω

σή του 

 

4 Δημήτριος 

Παπαγιάννης 

ΠΕ 
Διοικητικ

ό 

Μέρος του 

Συμβατικού 

χρόνου 

Υπεύθυνος 

Δομής 

Παροχής 
Συσσίτιού 

Υποέργο 

1, 2 

Καθ’όλη 

τη 
διάρκεια 

του 

Υποέργου 

1 και έως 
την 

ολοκλήρω

σή του 

 

3 - 0,00€ 

5 ΣΟΥΡΔΗΣ 

ΧΑΡΊΛΑΟΣ 

ΤΕ 

Λογιστικ

ό 
Οικονομι

κό 

Μέρος του 

Συμβατικού 

χρόνου 

Μέλος 
Ομάδας 

Έργου, 

Λογιστική 
Οικονομική 

Παρακολούθ

ηση 

Υποέργο 

1, 2 

Καθ’όλη 

τη 

διάρκεια 
του 

Υποέργου 

1 και έως 

την 
ολοκλήρω

σή του 

 

3 - 0,00€ 

6 ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥ
ΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΔΕ 

Διοικητικ

ό 

Μέρος του 

Συμβατικού 

χρόνου 

Μέλος 
Ομάδας 

Έργου / 

Διεξαγωγή 

διαδικασιών 
στελέχωσης 

και 

πρόσληψης 
προσωπικού 

Δομών 

Υποέργο 
1, 2 

Καθ’όλη 

τη 
διάρκεια 

του 

Υποέργου 

1 και έως 
την 

ολοκλήρω

σή του 

3 - 0,00€ 

7 Στέλεχος 1 Στέλεχος 
1 

Μέρος του 

Συμβατικού 

χρόνου 

Παρακολούθ

ηση και 

παραλαβή 
οικονομικού 

/ Φυσικού 

Αντικειμένου 

Υποέργο 
1, 2 

Καθ’όλη 
τη 

διάρκεια 

του 
Υποέργου 

1 και έως 

την 

ολοκλήρω
σή του 

 

3 - 0,00€ 

8 Στέλεχος 2 Στέλεχος 

2 

Μέρος του 

Συμβατικού 

χρόνου 

Παρακολούθ
ηση και 

παραλαβή 

οικονομικού/ 
Φυσικού 

Αντικειμένου 

Υποέργο 

1, 2 

Καθ’όλη 

τη 
διάρκεια 

του 

Υποέργου 

1 και έως 
την 

ολοκλήρω

σή του 

 

3 - 0,00€ 

9 Στέλεχος 3 Στέλεχος 
3 

Μέρος του 

Συμβατικού 

χρόνου 

Μέλος 

Ομάδας 

Έργου 

Υποέργο 
1, 2 

Καθ’όλη 

τη 

διάρκεια 
του 

Υποέργου 

1 και έως 

την 
ολοκλήρω

σή του 

3 - 0,00€ 

10 Στέλεχος 4 Στέλεχος 
4 

Μέρος του 

Συμβατικού 

χρόνου 

Μέλος 

Ομάδας 

Έργου 

Υποέργο 
1, 2 

Με την  

ολοκλήρω
σή του 

υποέργου 

3 - 0,00€ 

       25 
Σύνολ

ο 
0,00 

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

 

α/
α Ειδικότητα 

Σχέση 
Απασχόληση

ς 

Τρόπος 
πρόσληψης/ 

Πακέτα 
Εργασίας / 
Παραδοτέ

α 

Χρονοδιάγραμμ
α (από –έως) 

Χρόνος 
Κόστος 

(€) Νομική 

Βάση 
(μήνες

) 

1 Φαρμακοποιός 
Σύμβαση 

Ορισμένου 
Χρόνου 

Πρόσκληση 
εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

ΠΕ1/ 

Π1.1 
Π1.2 
Π1.3 
Π1.4 

17/07/2017 

έως 

16/07/2020 

36 

16.800,0
0 Χ 3 έτη 

= 
50.400€ 

 

2 

Κοινωνικός 

Λειτουργός 

ή βοηθός 

φαρμακοποιο

ύ 

 

Σύμβαση 
Ορισμένου 

Χρόνου 

Πρόσκληση 
εκδήλωσης 

ενδιαφέροντο
ς 

ΠΕ1/ 

Π1.1 
Π1.2 
Π1.3 
Π1.4 

17/07/2017 

έως 

16/07/2020 

36 
15.600€Χ 

3 έτη = 
46.800€ 

      Σύνολο 97.200,00€ 
 

 

Πίνακας Β.3  Λοιπές Δαπάνες 

 

α/α Περιγραφή  
Συμμετοχή 

σε Πακέτα 

Εργασίας 

Διαδικασία 

Ανάθεσης/ 

 θεσμικό 

πλαίσιο 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσοστό 

Τιμή 

μονάδας  

 

Κόστος (€)  

 
Παρατηρήσε

ις 

1 
Λοιπές 

Δαπάνες 
ΠΕ1  Ν.4412/2016 Άνευ 30% Αποκοπή 

29.160, 00 € 

Σύμφωνα με 

την ΥΠΑΣΥΔ 

2014-2020 

      Σύνολο  
29.160,00€  

 

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). 
 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Πίνακας  Οµάδας Yπό Έργου 2 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Πίνακας  Οµάδας Yπο Έργου 1 – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό  
βάσει της υπ΄ αριθ, 3293/24-02-2017 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 
Οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου µεταξύ του ∆ηµάρχου Μεγαρέων και των 
παρακάτω προσληφθέντων θα υπογραφούν την ∆ευτέρα 17 Ιουλίου 2017. 
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α/α Ειδικότητα Σχέση 
Απασχόλησης 

Τρόπος 
πρόσληψης/ Πακέτα 

Εργασίας / 
Παραδοτέα 

Χρονοδιάγραμμα 
(από –έως) 

Χρόνος 
Κόστος (€) 

Νομική 

Βάση (μήνες) 

1 
ΤΣΟΛΑΚΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Σύμβαση 
Ορισμένου 

Χρόνου 

Ανακοίνωση 
ΣΟΧ 1/2017 
Πρόσληψη 
βάσει 
κριτηρίων 
άρθρου 74 
του Ν. 
4430/2016  

ΠΕ1/ 

Π1.1 
Π1.2 
Π1.3 
Π1.4 

17/07/2017 

έως 

16/07/2020 

36 

16.800,00 
Χ 3 έτη = 
50.400€ 

 

2 
ΚΩΣΤΑ 

ΕΛΕΝΗ 

Σύμβαση 
Ορισμένου 

Χρόνου 

Ανακοίνωση 
ΣΟΧ 1/2017 
Πρόσληψη 
βάσει 
κριτηρίων 
άρθρου 74 
του Ν. 
4430/2016  

ΠΕ1/ 

Π1.1 
Π1.2 
Π1.3 
Π1.4 

17/07/2017 

έως 

16/07/2020 

36 
15.600€Χ 

3 έτη = 
46.800€ 

      Σύνολο 97.200,00€ 

 
 
 
 
B) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  203/2018. 
 

��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο  Αντιπρόεδρος                            Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Ζάλης Αθανάσιος ∆ήµας Ιωάννης Ρήγα Ελένη 
 Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κορώσης Σπυρίδων Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Καράµπελας Κων/νος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
 
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα~~~~~~~. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
  

 
 

 


