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                   Αριθ.  95 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πειραιά συνεδρίασε σήµερα 21-2-2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:30, 

στην αίθουσα των συνεδριάσεων του ∆ηµαρχείου (Πλατεία Κοραή), µετά από την µε αρ. πρωτ. 
8628/16.2.2018 πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Σ., που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο για 

συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Κατά τη συνεδρίαση αυτή 

ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 49 ∆ηµοτικών Συµβούλων ήσαν: 
 

Παρόντες 37 
 

1) Αβραµίδης Παναγιώτης, 2) Αγγελόπουλος Νικόλαος, 3) Αγραπίδης Χρήστος, 4) Αντωνάκου 

Σταυρούλα, 5) Αργουδέλης Αλέξανδρος, 6) Βεντούρης Ανδρέας, 7) Βοϊδονικόλας Γεώργιος, 8) 

Βοϊδονικόλας Σταύρος,  9) Γαϊτανάρος Στυλιανός, 10) Γέµελος Νικόλαος, 11) Γκερλές 
∆ηµήτριος, 12) Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, 13) ∆αβάκης Γεώργιος, 14) Ελληνιάδης Σταύρος 
15) Ζηλάκου Χαραλαµπία, 16) Καλαγιά-Καραµαλάκου Πασχαλίνα, 17) Καλαµακιώτης 
Νικόλαος, 18) Καλογερόγιαννης Παναγιώτης, 19) Καρβουνάς Νικόλαος, 20) Κατσαφάδος 
Ηλίας, 21) Καψοκόλης Γρηγόριος, 22) Κούβαρης Νικόλαος, 23) Λαουλάκου Κυριακή, 24) 

Mαντούβαλος Νικόλαος, 25) Μανωλάκος Κυριάκος, 26) Μαστρονικόλας Ιωάννης, 27) 

Μαυριδάκης Εµµανουήλ, 28) Μελά Σταυρούλα, 29) Μελάς Ιωάννης, 30) Παντελάκη Ελπίδα, 31) 

Ρέππας Παναγιώτης, 32) Σαλπέας Ηλίας, 33) Σαρρή-Γώγου Ευαγγελία, 34) Σιγαλάκος Κυριάκος, 
35) Σταθάκη Μαρία, 36) Τζεφεράκος Αλέξανδρος & 37) Φύκια Αµαλία-Μελίνα. 

 

Απόντες: 1) Αστεριάδη Καλλιόπη, 2) Βουράκης Ιωσήφ, 3) Kαλλέργη Ευπραξία, 4) Κάρλες 
Αναστάσιος, 5) Κόκκαλης Πέτρος, 6) Νικοπολίδης Αντώνιος, 7) Νταϊφά Ειρήνη, 8) 

Παρασκευόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Πηρούνιας Νικόλαος, 10) Σδρένιας Χρήστος, 11) Σιγάλας 
Γεώργιος & 12) Τουµπέκης Χαράλαµπος. 
 

Από τους Προέδρους των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 
Παρόντες: 1) Αθανασίου Ευαγγελία, 2) Γκόλφης Νικήτας 3) Λιακόσταυρος Χαράλαµπος,  4)  

Πούλος Αναστάσιος & 5)  Βοϊδονικόλας Ιωάννης. 
 

Πρόεδρος ο κ. ∆αβάκης Γεώργιος. 
Γραµµατέας ο κ.  Αγγελόπουλος Νικόλαος. 
Προσήλθε ο ∆ήµαρχος κ. Μώραλης Π. Ιωάννης. 
 

Ειδικός Γραµµατέας ο Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆.Σ. κ. Φινοκαλιωτάκης Ανδρέας. 
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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 8
ο
: «Έγκριση υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (Α/Α 2) “Λοιπές ∆ράσεις 

Παραρτήµατος ΚΕΜ” της Πράξης “∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

(Κεντρική ∆οµή & Παράρτηµα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)” µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5002607». 

 

Κατά την ψήφιση του θέµατος είχαν αποχωρήσει οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Βοϊδονικόλας Γεώρ., 

Ζηλάκου Χαραλ., Καλαγιά-Καραµαλάκου Πασχ., Κατσαφάδος Ηλ., Καψοκόλης Γρηγ., 
Μανωλάκος Κυρ., Ρέππας Παν., Σαλπέας Ηλ. & Σαρρή-Γώγου Ευαγ. 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζητάει το πιο πάνω θέµα για λήψη απόφασης µετά από την εισήγηση 

του ∆ηµάρχου (∆/νση ∆ηµ. Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών-Τµ. Κοινωνικών 
∆ραστηριοτήτων) µε αρ. πρωτ. 9187/21-2-2018. 

Το θέµα συζητείται νόµιµα γιατί είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη. 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την πιο πάνω εισήγηση που αφορά στην έγκριση υλοποίησης µε 
ίδια µέσα του Υποέργου (Α/Α 2) “Λοιπές ∆ράσεις Παραρτήµατος ΚΕΜ” της Πράξης 
“∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κεντρική ∆οµή & Παράρτηµα 

Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)” µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607. 

 

Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις που διέπουν τον ∆ικαιούχο: 

• του N. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020». 

• του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή 

εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής 
στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει. 

• του Ν. 4354/2015 «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων». 

• του Ν. 4074/2013 «Κύρωση της σύµβασης για τα δικαιώµατα των ανθρώπων µε αναπηρίες και του 

προαιρετικού πρωτοκόλλου της σύµβασης για τα δικαιώµατα των ανθρώπων µε αναπηρίες», όπως 
ισχύει. 

• του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 

Α΄/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
• του Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 1301/3012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17

ης
 

∆εκεµβρίου 2013 σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση 

ειδικών διατάξεων σχετικά µε τον στόχο «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την απασχόληση» και 
για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1080/2006. 

• του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
17ης ∆εκεµβρίου 2013 περί καθορισµού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και 
περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και 
Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

• του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
17ης ∆εκεµβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού 

(ΕΚ) αριθµ. 1081/2006. 

• του εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 215/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ως προς τις µεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την 
κλιµατική αλλαγή, τον προσδιορισµό ορόσηµων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο επιδόσεων 
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και την ονοµατολογία των κατηγοριών παρέµβασης για τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταµεία. 

• του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 821/2014.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014r0821&from=EL 

• των Οδηγιών σχετικά µε τις Επιλογές Απλουστευµένου Κόστους (ΕΑΚ). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/simpl_cost_el.pdf 

2. την υπ’ αριθµ. 3542 final/23.5.2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση ορισµένων 
στοιχείων του συµφώνου εταιρικής σχέσης µε την Ελλάδα (Κωδικός CCI 2014GR16M8PA001). 

3. τη µε αριθµ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 

3521/Β/1.11.16). 

4. την υπ’ αριθµ. 134453/23.12.15 (ΦΕΚ Β’ 2857) ΚΥΑ µε τίτλο «Ρυθµίσεις για την πληρωµή των 
δαπανών του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων-Π∆Ε (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
ΚΥΑ 43274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573Β’) (Α∆Α: ΒΖΚ54653Ο7-Υ∆6). 

5. το µε αρ. πρωτ. 115812/ΕΥΘΥ 1091/13.11.2015 έγγραφο της ΕΑΣ/ΕΥΘΥ, που αφορά στην 
περιγραφή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

6. το «Ενηµερωτικό Σηµείωµα σχετικά µε τους δείκτες απάτης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΑ – 

COCOF 09/0003/00-EL». 

7. την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ). 

8. την υπ’ αριθµ. 25576/3251/05.06.2015 (ΦΕΚ Β’ 1114/11-6-2015) ΚΥΑ «Σύσταση Αρχής ∆ιαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδροµής του Ταµείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων», καθώς και το εν λόγω εγκεκριµένο για την Ελλάδα Ε.Π. 

9. το άρθρο 4 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις». 

10.   τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −   

 Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

11.  τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

12. την ΚΥΑ ΑΠ. ∆23/ΟΙΚ.14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ 854Β/30.03.2016) «Καθορισµός Ελαχίστων 
Προδιαγραφών Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας». 

13. το υπ’ αριθµ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 9420 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Α∆Α: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ), που αφορά στις ισχύουσες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

14. τον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ (αναρτηµένος στο www.espa.gr). 

15. τον Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α) «Κώδικας  Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) «Τροποποίηση 

διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρµογή της 
ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ 

σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών 
ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε  κοινό σύνολο 

δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες, που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και 
2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την 
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις». 

16. τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθµ. 514/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16
ης

 Απριλίου 2014 σχετικά µε τον καθορισµό γενικών διατάξεων όσον αφορά 

στο Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το µέσο για τη χρηµατοδοτική στήριξη της 
αστυνοµικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληµατικότητας και της διαχείρισης 
κρίσεων. 

17. τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθµ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δηµιουργία Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συµβουλίου και την κατάργηση των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αριθµ. 573/2007/ΕΚ και αριθµ. 

575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συµβουλίου. 

18. την Ανακοίνωση της Επιτροπής αριθµ. 389/2005 προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών της 1ης Σεπτεµβρίου 
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2015 αναφορικά µε το Κοινό Πρόγραµµα για την Ένταξη – Πλαίσιο σχετικά µε την ένταξη των 
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

19. την Ανακοίνωση της Επιτροπής αριθµ. 455/2011 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών της 20

ης
 Ιουλίου του 

2011 αναφορικά µε την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών. 
20. τα Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των 

Μελών Κρατών, για την ένταξη των νοµίµως διαµενόντων µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που 

υιοθετήθηκαν επί ελληνικής προεδρίας (5-6 Ιουνίου 2014). 

21. την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 2746/11.07.2016 (ορθή επανάληψη 13.07.2016) Πρόσκληση της ΕΥ∆ Ε.Π. 

«Περιφέρειας Αττικής» µε κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ0025, Α/Α ΟΠΣ 1662. 

22. το µε αριθµ. πρωτ. οικ.: 21932/16/17.5.16 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικ. 

Ανασυγκρότησης/Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής/Γεν. ∆/νση Ιθαγένειας & 

Μεταναστευτικής Πολιτικής/∆/νση Κοινωνικής Ένταξης µε θέµα: «Προσκλήσεις των ΠΕΠ για 

υποβολή προτάσεων λειτουργίας Κέντρων Ένταξης Μεταναστών ως παραρτηµάτων των Κέντρων 
Κοινότητας-Προτεινόµενη κατανοµή στους ∆ήµους της χώρας µε βάση τα στοιχεία των αδειών 
διαµονής πολιτών τρίτων χωρών που τηρεί του ΥΠΕΣ∆Α». 

23. την υπ’ αριθµ. 406/25-7-2016 σχετική Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πειραιά περί 
έγκρισης συµµετοχής στην Πρόσκληση ΑΤΤ025, Α/Α ΟΠΣ: 1662 και αριθµ. πρωτ. 2746/11-07-2016 

(ορθή επανάληψη 13-6-2016) µε τίτλο «Κέντρα Κοινότητας». 

24. τη µε αριθµ. πρωτ. 3988/23.12.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ)» και MIS (ΟΠΣ) 5002607 στο Ε.Π. «Περιφέρεια 

Αττικής» (Α∆Α: ΩΜΞΜ7Λ7-ΚΨΟ). 

25. τη ΣΑΕΠ 0851 στην οποία έχει ενταχθεί η ανωτέρω πράξη µε ενάριθµο κωδικό πράξης 
2016ΕΠ08510129, συνολικού προϋπολογισµού 300.000,00 ευρώ. 

26. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 134039/4-7-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τον ορισµό του 

Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης ως υπόλογου διαχειριστή του ∆ιευρυµένου Κέντρου Κοινότητας 
∆ήµου Πειραιά (Κεντρική ∆οµή και Παράρτηµα ΚΕΜ) (Α∆Α: ΨΘ∆17Λ7-Υ67). 

27. την υπ’ αριθµ. 596/18-9-2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την Έγκριση του Εσωτερικού 

Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ιευρυµένου Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά (Κεντρική ∆οµή και 
Παράρτηµα ΚΕΜ) (Α∆Α: 7ΘΛΑΩΞΥ-8ΓΤ). 

28. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. ΟΙΚ 7352/17-10-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά προς τη ∆/νση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του 

Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υποβολή του 

εγκεκριµένου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ιευρυµένου 

Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά (Κεντρική ∆οµή και Παράρτηµα ΚΕΜ). 

29. την υπ’ αριθµ. 528/24-7-2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε τη συγκρότηση 

Επιτροπής Πιστοποίησης Εκτέλεσης της ως άνω Πράξης (Α∆Α: Ω6ΗΠΩΞΥ-ΒΥΘ). 

30. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 53413/17.11.2017 Απόφαση ∆ηµάρχου σχετικά µε τον ορισµό Υπευθύνου της 
ως άνω Πράξης (Α∆Α: 73ΚΦΩΞΥ-ΨΚ4). 

31. την υπ’ αριθµ. 56079/3978/28-11-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου περί Σύναψης Συµβάσεων Μίσθωσης 
Έργου. 

32. τις υπ’ αριθµ. πρωτ. 58260/267-4.12.2017 (Α∆Α: ΩΣΑ7ΩΞΥ-Π1Ψ), 58261/268-4.12.2017 (Α∆Α: 

7ΑΠΤΩΞΥ-∆3Μ) και 52862/269-4.12.2017 (Α∆Α: 608ΝΩΞΥ-ΒΑΨ) Συµβάσεις Μίσθωσης Έργου. 

33. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 60719/15.12.2017 Απόφαση ∆ηµάρχου για τον ορισµό των µελών της Οµάδας 
Έργου της ως άνω Πράξης (Α∆Α: 6Α∆ΣΩΞΥ-ΩΓΦ). 

 

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 65 καθώς και το υπόδειγµα απόφασης 
υλοποίησης του υποέργου. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 

 

Εγκρίνει την υλοποίηση την υλοποίηση µε ίδια µέσα του Υποέργου (Α/Α 2) «Λοιπές ∆ράσεις 
Παραρτήµατος ΚΕΜ» της Πράξης «∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ)» 

µε κωδικό ΟΠΣ 5002607 από τον ∆ήµο Πειραιά – ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών - Τµήµα Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων, ως ακολούθως: 
 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ– ∆ΕΙΚΤΕΣ 

Προοίµιο  

Το λιµάνι του Πειραιά, το µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας,  αποτελεί έναν ενδιάµεσο σταθµό στο 

ταξίδι των προσφύγων από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη. Από τον Σεπτέµβριο του 2015, 

πάνω από 1.000.000 πρόσφυγες πέρασαν από το λιµάνι. Όταν τα σύνορα των ∆υτικών 
Βαλκανίων έκλεισαν, το λιµάνι του Πειραιά, έγινε µία άτυπη, αυτοσχέδια κατασκήνωση για 

πάνω από 6.000 ανθρώπους. Όλοι οι συναρµόδιοι φορείς, συµπεριλαµβανοµένου του ιδιωτικού 

τοµέα και της κοινωνίας των πολιτών, έκαναν το καλύτερο που µπορούσαν, για να οργανωθούν 
και να προσφέρουν άµεσα ανθρωπιστική βοήθεια, όµως, χωρίς κεντρικό συντονισµό, τα 

αποτελέσµατα ήταν αναγκαστικά υποδεέστερα των απαιτούµενων µε βάση τις συνθήκες. 
Ο ∆ήµος Πειραιά, πρόσφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του, τόσο σε ανθρώπινο δυναµικό, 

κινητοποιώντας τους εθελοντές του γραφείου εθελοντισµού του ∆ήµου, τις τοπικές επιχειρήσεις, 
ΜΚΟ, την Εκκλησία, απλούς πολίτες, που έσπευσαν για βοήθεια, όσο και σε διάθεση µέσων 
(οχηµάτων για µεταφορά διαφόρων ειδών, φορτηγών για µεταφορά τροφίµων, που συλλέγουν οι 
κοινωνικές υπηρεσίες και η ΚΟ∆ΕΠ κλπ.). Μέσω της προσφοράς και της κινητοποίησης των 
τοπικών επιχειρήσεων, των εθελοντικών οργανώσεων και συλλόγων, εξασφαλίστηκε για πολύ 

µεγάλο χρονικό διάστηµα η σίτιση των προσφύγων και µεταναστών. Μέχρι να αναλάβει τη 

σίτιση των προσφύγων το κράτος, είχαν παρασκευαστεί και προσφερθεί στους ανθρώπους 
αυτούς πάνω από 200.000 γεύµατα. 

Λειτούργησε κινητή µονάδα του Συλλόγου "Το χαµόγελο το παιδιού" και της ΜΚΟ 

"ΑΠΟΣΤΟΛΗ". Επίσης, συστάθηκε µόνιµο ιατρείο από τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά µε 
λειτουργία σε 24ωρη βάση και Αλληλέγγυο Ιατρείο µε εθελοντικό νοσηλευτικό και ιατρικό 

προσωπικό. 

∆ιάφορες ΜΚΟ (Drops in the Ocean, School Box Project, Οργάνωση ΓΗ) οργάνωσαν 
δραστηριότητες παιδικής απασχόλησης. 
Υπηρεσίες νοµικής στήριξης προσφέρθηκαν από εθελοντικές οµάδες και τον ∆ικηγορικό 

Σύλλογο Πειραιά. 

Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες οργανώθηκαν από οµάδες και τοπικά σωµατεία. 

Παρόλα αυτά, η έλλειψη οργάνωσης και κεντρικού σχεδιασµού και η διάσταση του φαινοµένου 

µέσα στην είσοδο του µεγαλύτερου λιµανιού της χώρας, είχε πολύ σηµαντικές επιπτώσεις στους 
τοµείς τουρισµού, εστίασης και ψυχαγωγίας. Η τοπική κοινωνία παρατηρούσε όλο αυτό το 

διάστηµα την ανθρωπιστική κρίση, που διαδραµατιζόταν στην πόλη. Πέρα από το κοινό-

καθολικό αίσθηµα συµπαράστασης µε κάθε µέσο, παρατηρήθηκαν και φαινόµενα συγκρούσεων 
και ξενοφοβίας. Στην πόλη πραγµατοποιήθηκαν συγκεντρώσεις τόσο συµπαράστασης όσο και 
διαµαρτυρίας. Η άγνοια και κυρίως η έλλειψη κρατικής οργανωµένης πολιτικής και προστασίας 
ανέπτυξαν το αίσθηµα της ανασφάλειας στους πολίτες. Οι κίνδυνοι µεγάλοι, καθώς για πολύ 

µεγάλο χρονικό διάστηµα οι άνθρωποι βρίσκονταν εγκλωβισµένοι χωρίς παροχές, χωρίς χρήµατα 

και χωρίς πληροφόρηση. Καταγράφηκαν συµπλοκές µεταξύ τους, καθώς η άτυπη δοµή 

βρισκόταν σε δηµόσιο χώρο, µε αποτέλεσµα την αδυναµία προστασίας των προσφύγων. Επίσης, 
έγιναν επεισόδια σε διαδηλώσεις και αντιδιαδηλώσεις πολιτών. 
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Σήµερα, ο ∆ήµος Πειραιά, έχοντας βιώσει και αποκρυσταλλώσει τα αποτελέσµατα ενός τόσο 

έντονου φαινοµένου, όπως αυτό που διαδραµατίζεται από την αρχή της κρίσης στη χώρα µας και 
ειδικότερα στην πόλη µας, θεωρεί επιτακτική την ανάγκη, η πόλη του Πειραιά, µαζί µε όλους 
τους αρµόδιους φορείς, να αναπτύξει ένα σχέδιο αντιµετώπισης της κρίσης όχι µόνο εξαιτίας του 

ισχυρού ενδεχόµενου µια τέτοια κρίση να ξανασυµβεί στο εγγύς µέλλον, αλλά και λόγω του 

γεγονότος της διαφαινόµενης εγκατάστασης του µεγαλύτερου αριθµού αυτών των ανθρώπων στη 

χώρα µας. 
Στο πλαίσιο εκπόνησης αυτού του σχεδίου, έχει ήδη ενεργοποιηθεί το Συµβούλιο Ένταξης 
Μεταναστών (ΣΕΜ) στον ∆ήµο Πειραιά και έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο επαφών µε 
διάφορους φορείς τόσο κρατικούς όσο και της κοινωνίας των πολιτών. Έχει επιτευχθεί στενή 

συνεργασία µε την Υπηρεσία Ασύλου του ΥΠΕΣ, µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ, µε 
εθελοντικές οργανώσεις, σωµατεία και ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται στα θέµατα µεταναστών-
προσφύγων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας κ.α. Ο σκοπός είναι, εκτός από την εξασφάλιση 

των βασικών αναγκών για την οµάδα-στόχο, η περαιτέρω ενσωµάτωσή τους στην κοινωνία, 

παρέχοντάς τους τα κατάλληλα βασικά εργαλεία, ώστε να ενταχθούν οµαλά και να αποκτήσουν 
τα πρώτα εφόδια για την επικοινωνία τους µε την τοπική κοινωνία και την πρόσβασή τους στην 
αγορά εργασίας. 
Με βάση λοιπόν τη λειτουργία παρατήµατος ΚΕΜ στον ∆ήµο Πειραιά, θα υλοποιηθούν οι 
επιπλέον δράσεις, που προβλέπονται από την Πρόσκληση, καθώς συµβάλλουν σηµαντικά στην 
προσπάθεια κοινωνικής ένταξης της οµάδας-στόχου, στην αποτροπή των φαινοµένων ξενοφοβίας 
και ρατσισµού και στην παροχή εφοδίων, που θα διευκολύνουν στην πρόσβαση των µεταναστών-
προσφύγων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας. 
 

Α. Αντικείµενο Υποέργου 

Το παρόν Υποέργο έχει ως αντικείµενο την υλοποίηση λοιπών δράσεων στο ΚΕΜ του 

Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά για τα επόµενα 3 έτη. 

Α) Μαθήµατα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού 

πολιτισµού σε ενήλικες µετανάστες-πρόσφυγες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας 
Ο ∆ήµος Πειραιά πρόκειται να απασχολήσει µε συµβάσεις µίσθωσης έργου εκπαιδευτικό 

προσωπικό (ΠΕ/Φιλολόγων/Νεοελληνικής γλώσσας/Ιστορίας κλπ.) µε εµπειρία στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, προκειµένου να αναλάβει τη διενέργεια µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας, στοιχείων 
ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισµού σε ενήλικες µετανάστες-πρόσφυγες και 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου προετοιµασίας της λειτουργίας του ΚΕΜ, το εκπαιδευτικό 

προσωπικό θα παράσχει το απαιτούµενο έργο που σχετίζεται µε τη διερεύνηση και αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών αναγκών της οµάδας στόχου, καθώς και µε τις επιµέρους ενέργειες και 
εργασίες που αποτελούν προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία των µαθηµάτων. 
Τα µαθήµατα θα δίνονται σε κατάλληλα διαµορφωµένες αίθουσες του ∆ήµου, εξετάζοντας 
πρωτίστως το ενδεχόµενο να διεξάγονται σε χώρους, που ήδη χρησιµοποιούνται από τον ∆ήµο 

Πειραιά για ανάλογες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που υλοποιούνται είτε από το Κέντρο ∆ια 

Βίου Μάθησης, είτε από την ΚΟ∆ΕΠ, είτε σε κάποια αίθουσα σχολικού συγκροτήµατος σε ώρες 
και ηµέρες, που διευκολύνουν την οµάδα-στόχο, χωρίς παράλληλα να παρεµποδίζεται η 

λειτουργία υφιστάµενης δραστηριότητας του ∆ήµου. 

Μ’ αυτόn τον τρόπο, περιορίζεται σηµαντικά η δαπάνη για προµήθεια εξοπλισµού, καθώς θα 

χρειαστεί µόνο να συµπληρωθεί όπου πρέπει, η υφιστάµενη υλικοτεχνική υποδοµή. 

 

Β) ∆ιαπολιτισµικές δράσεις µε έµφαση τη συνύπαρξη παιδιών και νέων αλλοδαπών και 
γηγενών  
Ο ∆ήµος Πειραιά, προκειµένου να πετύχει την οµαλή ένταξη και αλληλεπίδραση γηγενών και 
αλλοδαπών, θα αναπτύξει ένα ευρύ σχέδιο διαπολιτισµικών δράσεων, που θα απευθύνονται 
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κυρίως σε παιδιά και νέους, που πάντα αποτελούν τον κινητήριο µοχλό και τη δύναµη 

εξωστρέφειας, όσµωσης, προσαρµογής και εξέλιξης. Για τον σκοπό αυτόν, θα απασχοληθεί µε 
συµβάσεις µίσθωσης έργου επιστηµονικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφέρονται οι εξής ειδικότητες: ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ19-ΠΕ20 

Πληροφορικής, ΠΕ32 Θεατρολόγων, κλπ.). 

Ο Θεατρολόγος θα αναλάβει να οργανώσει το πρόγραµµα δράσεων και σε συνεργασία µε τον 
διερµηνέα – διαµεσολαβητή – (στέλεχος του ΚΕΜ) θα έχει και την ευθύνη υλοποίησής τους. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου προετοιµασίας του προγράµµατος δράσεων, ο θεατρολόγος θα 

παράσχει το απαιτούµενο έργο, που σχετίζεται µε τη διερεύνηση και την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών αναγκών των σχολικών µονάδων και άλλων οµάδων στόχου, την ενηµέρωση των 
σχολικών µονάδων και άλλων εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και τις επιµέρους εργασίες, που 

αποτελούν προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία των βιωµατικών δράσεων και 
προγραµµάτων. 
Στη συνέχεια, όπου κριθεί απαραίτητο, θα αναζητηθεί η παροχή υπηρεσιών είτε µε σύµβαση 

µίσθωσης έργου, είτε εθελοντικά – σε συνεργασία µε διάφορες εθελοντικές οργανώσεις και 
φορείς, διαφόρων ειδικοτήτων, που θα τον πλαισιώσουν, ώστε να υλοποιηθούν για παράδειγµα 

κοινές για αλλοδαπούς και γηγενείς νέους αθλητικές δραστηριότητες, προγράµµατα και εκθέσεις 
ζωγραφικής, γλυπτικής, χειροτεχνίας για παιδιά, θεατρικά δρώµενα µε τη συµµετοχή παιδιών και 
νέων, µουσικά σχήµατα για πάντρεµα των διαφορετικών οργάνων και ήχων, διαπολιτισµικά 

φεστιβάλ κ.ά. 

 

Γ) ∆ράσεις για την προώθηση της πρόσβασης των µεταναστών-προσφύγων και δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, αλλά και την αποφυγή του 

κοινωνικού αποκλεισµού και της φτωχοποίησης των µεταναστών-προσφύγων και δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας είναι η πρόσβασή τους στη αγορά εργασίας. 
Βασικός ανασταλτικός παράγοντας είναι η γνώση της γλώσσας. 
Παρόλο που θα οργανωθούν τα µαθήµατα ελληνικής γλώσσας για τους ενήλικες ωφελούµενους, 
ακόµη και αν προβλεφθεί το πρόγραµµα των µαθηµάτων να είναι έτσι διαµορφωµένο, που να 

διευκολύνει την καθηµερινή επαφή και συνδιαλλαγή, το πρόβληµα της πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας εξακολουθεί να υφίσταται, καθώς θα χρειαστεί η επαφή-παραποµπή τους σε δοµές του 

δηµοσίου (ΟΑΕ∆, Υπηρεσίες, Υπουργεία, Ασφαλιστικούς Οργανισµούς  κλπ.). Η πρόσβαση στο 

σύστηµα αυτό θεωρείται ότι είναι αρκετά πολύπλοκη και δεν θα είναι εφικτή πάντα η συνοδεία 

τους και η συνδροµή του διαµεσολαβητή του ΚΕΜ. 

Για τον λόγο αυτό, θεωρείται απαραίτητη η δηµιουργία έντυπου υλικού (φυλλαδίων-οδηγών) 
τόσο στα Αγγλικά, αλλά και κυρίως στις γλώσσες και διαλέκτους, που µιλούν οι περισσότεροι 
ωφελούµενοι, όπου να περιλαµβάνονται απλοποιηµένες και βασικές πληροφορίες σχετικά µε 
απαραίτητα έγγραφα, βήµατα και στοιχεία επικοινωνίας σχετικών υπηρεσιών και φορέων. 
Παράλληλα, στη διάρκεια των τριών ετών προγραµµατίζεται η υλοποίηση τουλάχιστον δύο 

ηµερίδων διασύνδεσης και ενηµέρωσης της τετραπλής έλικας (ιδιωτικός τοµέας, δηµόσιος 
τοµέας, φορείς τοπικής κοινωνίας και ΜΚΟ). 
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2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΠΕ 1 : ∆ιενέργεια Μαθηµάτων ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας 

και ελληνικού πολιτισµού σε ενήλικες µετανάστες-πρόσφυγες και δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας  

 

ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ο ∆ήµος Πειραιά πρόκειται να απασχολήσει εκπαιδευτικό προσωπικό 

(ΠΕ/Φιλολόγων/Νεοελληνικής γλώσσας/Ιστορίας κλπ.) µε εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, 
προκειµένου να αναλάβουν τη διενέργεια µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας, στοιχείων ελληνικής 
ιστορίας και ελληνικού πολιτισµού σε ενήλικες µετανάστες-πρόσφυγες και δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας. 
Στόχος του ΠΕ1 είναι η διενέργεια µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας, στοιχείων ελληνικής 
ιστορίας και ελληνικού πολιτισµού σε ενήλικες µετανάστες-πρόσφυγες και δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας. 
Η ανάγκη των µεταναστών-προσφύγων για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας είναι 
αυτονόητη, καθώς η γνώση της λύνει ένα βασικό πρόβληµα, αυτό της επικοινωνίας και της 
ανταπόκρισης στις βασικές ανάγκες της καθηµερινότητας. Η εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας 
και των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισµού και την οµαλή ένταξη των µεταναστών-προσφύγων στην 
ελληνική κοινωνία. 

Επιπλέον, το παρόν ΠΕ1 συµπεριλαµβάνει την κάλυψη µέρους των απαιτούµενων εξόδων για 

την εύρυθµη λειτουργία των µαθηµάτων και του απαιτούµενου υλικού εκµάθησης, δεδοµένου ότι 
τα µαθήµατα θα δίνονται σε κατάλληλα διαµορφωµένες αίθουσες του ∆ήµου. 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

� Αξιολόγηση Φάκελου  Εκπαιδευτικών (CV, Εµπειρία κλπ.)  

� ∆ιερεύνηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών οµάδας στόχου 

� Αξιολόγηση-Πρόταση Σχεδιαγράµµατος ∆ιδασκαλίας 

� ∆ηµιουργία Καρτέλας Εγγραφής και Τήρηση Φακέλου Ωφελουµένων 

� Τήρηση Παρουσιολογίων Συµµετεχόντων/Ωφελουµένων 

� Ωρολόγιο Πρόγραµµα Μαθηµάτων  

� Μεταφορά-Μετακίνηση Συµµετεχόντων  

� Κάλυψη Εξόδων για εξοπλισµό, αναλώσιµα και γραφική ύλη. 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ:  

Π1.1: Φάκελος Εκπαιδευτικών µε Πρόταση Σχεδιαγράµµατος ∆ιδασκαλίας 
Π1.2: Καρτέλες Εγγραφής και Ατοµικοί Φάκελοι Ωφελουµένων 
Π1.3: Ηλεκτρονική Βάση δεδοµένων 
Π1.4: Ωρολόγιο Πρόγραµµα Μαθηµάτων 
Π1.5: Παρουσιολόγιο Συµµετεχόντων Ωφελουµένων 
Π1.6:  Απολογισµός Μαθηµάτων (Μηνιαίες Αναφορές, Ετήσιος Απολογισµός) 
Π1.7: Ατοµικές εκθέσεις εκπαιδευτικών για τη µαθησιακή πορεία των ωφελουµένων 
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 Π1.8: Αρχείο Παραστατικών, που αφορούν στα έξοδα µετακίνησης ωφελουµένων και 
υλοποίησης των µαθηµάτων 
Π1.9: Υλικό ∆ιδασκαλίας  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚ
ΕΤΑ 

ΕΡΓΑ
ΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ/ΜΗΝ
ΕΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

Π1.1: Φάκελος 
Εκπαιδευτικών µε 
Πρόταση 

Σχεδιαγράµµατος 
∆ιδασκαλίας 
Π1.2: Καρτέλες 
Εγγραφής και 
Ατοµικοί 
Φάκελοι 
Ωφελουµένων 
Π1.3: 

Ηλεκτρονική 

Βάση δεδοµένων 
Π1.4: Ωρολόγιο 

Πρόγραµµα 

Μαθηµάτων 
Π1.5: 

Παρουσιολόγιο 

Συµµετεχόντων 
Ωφελουµένων 
Π1.6:  

Απολογισµός 
Μαθηµάτων 
Π1.7: Ατοµικές 
εκθέσεις 
εκπαιδευτικών 
για τη µαθησιακή 

πορεία των 
ωφελουµένων 
Π1.8: Αρχείο 

Παραστατικών, 
που αφορούν στα 

έξοδα 

µετακίνησης 
ωφελουµένων και 
υλοποίησης των 
µαθηµάτων 

ΠΕ1 

Π1.9: Υλικό 

∆ιδασκαλίας  

01/12/2017 

Λήξη 
Φυσικού 

Αντικειµένου:
30/11/2020 

 
Λήξη 

Οικονοµικού 
Αντικειµένου: 
31/10/2021  

3 έτη  175.500,00 175.500,00 

        ΣΥΝΟΛΟ    175.500,00 €  

                  

175.500,00 €  
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ΠΕ 2 : ∆ιαπολιτισµικές δράσεις µε έµφαση στη συνύπαρξη παιδιών και νέων 

αλλοδαπών και γηγενών   

ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στόχος του ΠΕ2 είναι η ανάπτυξη ενός σχεδίου διαπολιτισµικών δράσεων, που θα απευθύνονται 
κυρίως σε παιδιά και νέους, που πάντα αποτελούν τον κινητήριο µοχλό και τη δύναµη 

εξωστρέφειας, όσµωσης, προσαρµογής και εξέλιξης, ώστε να επιτευχθεί η οµαλή ένταξη και 
αλληλεπίδραση γηγενών και αλλοδαπών. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ένα Σχέδιο ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δράσεων δηµιουργικής 
απασχόλησης µέσω της µουσικής, του θεάτρου, της ζωγραφικής και των παιχνιδιών, αθλητικών 
δραστηριοτήτων. Θα ανατεθεί µε συµβάσεις έργου σε εξειδικευµένους επιστήµονες µε 
ενδεικτικές ειδικότητες ΠΕ Φυσικής Αγωγής, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Αγγλικών, ΠΕ Μουσικών, 
ΠΕ Καλλιτεχνικών κλπ., η υλοποίηση των δράσεων, που θα σχεδιαστούν από τον Συντονιστή 

των διαπολιτισµικών δράσεων ΠΕ Θεατρολόγο, που επίσης θα συνάψει εξαρχής σύµβαση έργου. 

Στόχος είναι η δηµιουργία ευκαιριών για αλληλεπίδραση και συνύπαρξη παιδιών και νέων 
αλλοδαπών και γηγενών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και εναλλακτικών µορφών υποστήριξης και 
υποδοχής των προσφύγων στη χώρα µας. 
Επιδιώκεται να δηµιουργηθεί το πλαίσιο αλληλεπίδρασης µέσω δραστηριοτήτων, που θα 

συµµετέχουν οι νέοι και τα παιδιά των προσφύγων-µεταναστών, όπως η δηµιουργία οµάδων 
µπάσκετ, ποδοσφαίρου, χορού, κολύµβησης κλπ. σε αθλητικούς χώρους τόσο του ∆ήµου 

Πειραιά, όσο και σωµατείων µε έδρα τον ∆ήµο Πειραιά, συµµετέχοντας και σε αγώνες µε 
αντίστοιχες οµάδες γηγενών. 
Θα επιχειρηθεί επίσης, να σχεδιαστεί πρόγραµµα καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, όπως 
χειροτεχνίας, κατασκευών, γλυπτικής, αγγειοπλαστικής, εκµάθησης µουσικών οργάνων, 
θεατρικού παιχνιδιού για µικρούς και µεγάλους. 
Τα µαθήµατα πληροφορικής και η διαδικτυακή σύνδεση, η δηµιουργική απασχόληση µε νέες 
τεχνολογίες είναι αντικείµενο, που θα κέντριζε το ενδιαφέρον των νέων και θα βοηθούσε στην 
επικοινωνία και τη ζύµωση, ανεξαρτήτως γλώσσας και συνόρων. 
Προγραµµατίζονται δράσεις, που αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντα των σύγχρονων ανθρώπων και 
αποτελούν κοινούς διαύλους επικοινωνίας και καλλιέργειας παγκοσµίως. Σε επόµενη φάση, είναι 
δυνατόν να σχεδιαστούν φεστιβάλ και εκδηλώσεις µε αφορµή τις δραστηριότητες και µε τη 

συµβολή τόσο του εξειδικευµένου προσωπικού, όσο και των εθελοντικών οργανώσεων και 
ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό, συµβάλλοντας όλοι οι φορείς στην οµαλότερη 

συνύπαρξη της οµάδας-στόχου µε τους γηγενείς και τη γνωριµία τους µε τον ελληνικό πολιτισµό. 

Επιπλέον, το παρόν ΠΕ2 συµπεριλαµβάνει την κάλυψη µέρους των απαιτούµενων εξόδων για 

την εύρυθµη λειτουργία των µαθηµάτων και των απαιτούµενων υλικών για τις δραστηριότητες, 
δεδοµένου ότι τα µαθήµατα θα δίνονται σε κατάλληλα διαµορφωµένες αίθουσες του ∆ήµου. 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

� Αξιολόγηση Φάκελου  Εκπαιδευτικών (CV,Εµπειρία κλπ.)  

� ∆ιερεύνηση και αξιολόγηση πολιτισµικών και εκπαιδευτικών αναγκών των σχολικών 
µονάδων και λοιπών οµάδων στόχου 

� Αξιολόγηση-Πρόταση Σχεδιαγράµµατος ∆ράσεων 

� ∆ηµιουργία Καρτέλας Εγγραφής και Τήρηση Φακέλου Ωφελουµένων 

� Τήρηση Παρουσιολογίων Συµµετεχόντων/Ωφελουµένων 

� Ωρολόγιο Πρόγραµµα ∆ράσεων 
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� Μεταφορά-Μετακίνηση Συµµετεχόντων  

� Κάλυψη Εξόδων για εξοπλισµό, αναλώσιµα και γραφική ύλη. 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ:  

Π2.1: Φάκελος Εκπαιδευτικών µε Πρόταση Σχεδιαγράµµατος ∆ράσεων 
Π2.2: Καρτέλες Εγγραφής και Ατοµικοί Φάκελοι Ωφελουµένων 
Π21.3: Ηλεκτρονική Βάση δεδοµένων 
Π2.4: Ωρολόγιο Πρόγραµµα Μαθηµάτων 
Π2.5: Παρουσιολόγιο Συµµετεχόντων Ωφελουµένων 
Π2.6:  Απολογισµός των Μαθηµάτων (Μηνιαίες Αναφορές, Ετήσιος Απολογισµός) 
Π2.7: Ατοµικές εκθέσεις εκπαιδευτικών για τη µαθησιακή πορεία των ωφελουµένων 
Π2.8: Αρχείο Παραστατικών, που αφορούν στα έξοδα µετακίνησης ωφελουµένων και 
υλοποίησης των µαθηµάτων 
Π2.9: Υλικό ∆ιδασκαλίας  
 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚ
ΕΤΑ 

ΕΡΓΑ
ΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ/ΜΗΝ
ΕΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

Π2.1: Φάκελος 
Εκπαιδευτικών µε 
Πρόταση 

Σχεδιαγράµµατος 
∆ράσεων 
Π2.2: Καρτέλες 
Εγγραφής και 
Ατοµικοί 
Φάκελοι 
Ωφελουµένων 
Π2.3: 

Ηλεκτρονική 

Βάση δεδοµένων 
Π2.4: Ωρολόγιο 

Πρόγραµµα 

∆ράσεων 
Π2.5: 

Παρουσιολόγια 

Συµµετεχόντων 
Ωφελουµένων 

ΠΕ2 

Π2.6:  

Απολογισµός 
∆ράσεων  

01/12/2017 

Λήξη 
Φυσικού 

Αντικειµένου:
30/11/2020 

 
Λήξη 

Οικονοµικού
Αντικειµένου: 
31/10/2021 

3 έτη  112.500,00 €  
                

112.500,00 €   
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚ
ΕΤΑ 

ΕΡΓΑ
ΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ/ΜΗΝ
ΕΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

Π2.7: Ατοµικές 
εκθέσεις 
εκπαιδευτικών 
για την πορεία 

των 
ωφελουµένων 
Π2.8: Αρχείο 

Παραστατικών, 
που αφορούν στα 

έξοδα 

µετακίνησης 
ωφελουµένων και 
υλοποίησης των 
∆ράσεων 
Π2.9: Υλικό 

∆ράσεων 

        ΣΥΝΟΛΟ    112.500,00 €  

                  

112.500,00 €  

 

 

ΠΕ 3 : ∆ράσεις για την προώθηση της πρόσβασης των µεταναστών-προσφύγων και 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας 

ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στόχος του ΠΕ3 είναι η δηµιουργία έντυπου υλικού (φυλλαδίων-οδηγών) τόσο στα Αγγλικά, 

αλλά κυρίως στις γλώσσες και διαλέκτους, που µιλούν οι περισσότεροι ωφελούµενοι, όπου να 

περιλαµβάνονται απλοποιηµένες και βασικές πληροφορίες σχετικά µε απαραίτητα έγγραφα, 

βήµατα και στοιχεία επικοινωνίας σχετικών υπηρεσιών και φορέων.  
Παράλληλα, στη διάρκεια των τριών ετών προγραµµατίζεται η υλοποίηση τουλάχιστον δύο 

ηµερίδων διασύνδεσης και ενηµέρωσης της τετραπλής έλικας (ιδιωτικός τοµέας, δηµόσιος 
τοµέας, φορείς τοπικής κοινωνίας και ΜΚΟ).  

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

� Σχεδιασµός-∆ηµιουργία Έντυπου  

� Μετάφραση Εντύπου στις απαιτούµενες Γλώσσες  

� Παραγωγή Εντύπου  

� ∆ιοργάνωση ηµερίδων  
 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ:  

Π3.1:Παραγωγή Έντυπου Υλικού σε πολλαπλές Γλώσσες  
Π3.2: ∆ιοργάνωση ηµερίδων  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚ
ΕΤΑ 

ΕΡΓΑ
ΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ/ΜΗΝ
ΕΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΠΕ3 

Π3.1:Παραγωγή 

Έντυπου Υλικού 

σε πολλαπλές 
Γλώσσες  
Π3.2: 

∆ιοργάνωση 

ηµερίδων   
 

01/12/2017 

Λήξη 
Φυσικού 

Αντικειµένου:
30/11/2020 

 
Λήξη 

Οικονοµικού 
Αντικειµένου: 
31/10/2021 

3 έτη 12.000,00 €         12.000,00 €   

       ΣΥΝΟΛΟ 12.000,00 € 12.000,00 € 

 

Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των Πακέτων Εργασίας και των επί 

µέρους ενεργειών  του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -  ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Ο συνολικός Προϋπολογισµός του Υποέργου ανέρχεται σε 300.000,00€ και θα χρηµατοδοτηθεί 

από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 

09, ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ. 

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. 

Στο δεύτερο (2
ο
) υποέργο «Λοιπές ∆ράσεις ΚΕΜ» δεν γίνεται εφαρµογή Επιλογής 

Απλουστευµένου Κόστους. Οι λοιπές δράσεις του Παραρτήµατος ΚΕΜ είναι άµεσες και 

100% ελέγξιµες. Το φυσικό αντικείµενο των λοιπών δράσεων ΚΕΜ είναι απολύτως 

διακριτό και σε καµία περίπτωση δεν εµπίπτει ή «χρεώνεται» και στην κατηγορία δαπανών 

του 20% επί των δαπανών προσωπικού του πρώτου (Α/Α 1) Υποέργου «∆ιευρυµένο Κέντρο 

Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά (Κεντρική ∆οµή & Παράρτηµα ΚΕΜ)»  

 

Γ. ΣΧΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Αρµόδια υπηρεσία υλοποίησης του Υποέργου «Λοιπές ∆ράσεις Παραρτήµατος ΚΕΜ ∆ήµου 

Πειραιά» είναι το Τµήµα Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας & 

Κοινωνικών Υπηρεσιών. 
Για την αποτελεσµατικότερη εκτέλεση και υλοποίηση του Υποέργου «Λοιπές ∆ράσεις 

Παραρτήµατος ΚΕΜ ∆ήµου Πειραιά» (αλλά και του Υποέργου «∆ιευρυµένο Κέντρο 
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Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά (Κεντρική ∆οµή & Παράρτηµα ΚΕΜ)») έχει συστηθεί Οµάδα 

∆ιοίκησης και Παρακολούθησης του  Έργου (Ο∆ΠΕ), που αποτελείται από τους εξής 

υπαλλήλους: 

� Κασιδιάρης Σπυρίδων (Υπεύθυνος του Έργου) - µε ειδικότητα ΤΕ2 Κοινωνικών 

Λειτουργών, Υπάλληλος του Τµήµατος Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων της ∆/νσης 

∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

� Καραµολέγκος ∆ηµήτριος (Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Έργου) - µε ειδικότητα ∆Ε 

∆ιοικητικού-Λογιστικού, Υπάλληλος του Τµήµατος Μισθοδοσίας της ∆ιεύθυνσης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού και Κατάρτισης του ∆ήµου Πειραιά. 

�  Παππά Ευανθία (Μέλος Οµάδας Έργου) - µε ειδικότητα ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 

Υπάλληλος του Τµήµατος Πολιτικών Ισότητας της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και 

Κοινωνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά. 

Η Οµάδα ∆ιοίκησης και Παρακολούθησης του Έργου έχει την ευθύνη παρακολούθησης όλου 

του Έργου, καθώς θα πρέπει να γνωρίζει αν αυτό προχωρά βάσει του αρχικού σχεδιασµού και 

των προδιαγραφών, που έχουν τεθεί από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 

Ενδιάµεσης Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής. 

Συγκεκριµένα: 

Α) Θα υποχρεούται να εισηγείται οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων της απόφασης 

εκτέλεσης έργων µε ίδια µέσα. 

Β) Παράλληλα, θα ελέγχει-παρακολουθεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου του Έργου, 

καθώς και θα επικυρώνει την οικονοµική εξέλιξη του Έργου. 

Γ) Επίσης, θα συνεδριάζει µηνιαίως, αλλά και εκτάκτως όποτε αυτό απαιτηθεί και θα συντάσσει 

µηνιαία Έκθεση, η οποία µαζί µε τα Παραδοτέα του Υποέργου (παρουσιολόγια προσωπικού, 

ποσοτικά στοιχεία ωφελουµένων κλπ.) και θα έχει την υποχρέωση να τα υποβάλει προς την 

Ε.Π.Π.Ε. 

∆) Θα υποχρεούται να υποβάλει στην Ενδιάµεση Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 

Αττικής µαζί µε τα ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών, αντίγραφα πρακτικών Συνεδριάσεων της Οµάδας 

Έργου, αντίγραφα πρακτικών Συνεδριάσεων της Ε.Π.Π.Ε., καθώς και τα Παραδοτέα 

(παρουσιολόγια προσωπικού, ποσοτικά στοιχεία ωφελουµένων κλπ.). 

Η Οµάδα Έργου υποχρεούται να παραδίδει το υλικό/υπηρεσίες µέσα στα χρονικά όρια και µε τον 

τρόπο, που ορίζει η απόφαση εκτέλεσης έργου µε ίδια µέσα. 
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Για τις ανάγκες παρακολούθησης και παραλαβής των Παραδοτέων του Έργου από την Οµάδα 

∆ιοίκησης και Παρακολούθησης του Έργου, συγκροτείται µε άλλη απόφαση Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου αυτεπιστασίας (ΕΠΠΕ). Η εν λόγω επιτροπή 

αποτελεί τον Μηχανισµό Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης και συγκροτείται από τους 

εξής υπαλλήλους: 

• Τσόλκας Κωνσταντίνος µε ειδικότητα ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Προϊστάµενος 

Τµήµατος Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και 

Κατάρτισης. 

• Αναστασάκου Αικατερίνη µε ειδικότητα ΠΕ Αρχιτεκτόνων, Προϊσταµένη Τµήµατος 

Αυθαίρετων της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης. 

• Παπαδοπούλου Σοφία µε ειδικότητα ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Προϊσταµένη 

Τµήµατος Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και 

Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

Η Ε.Π.Π.Ε. είναι αρµόδια για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Υποέργου, την 

αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιµέρους διακριτών ενεργειών και παραδοτέων του Υποέργου, 

καθώς και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή-πιστοποίηση των παραδοτέων, συντάσσοντας 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου. 

Ειδικότερα, το έργο της ως άνω Επιτροπής είναι: 

i. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Υποέργου, η διατύπωση 

παρατηρήσεων επί των παραδοτέων του και η επίβλεψη για την ενσωµάτωση των 

παρατηρήσεων αυτών. 

ii. Η προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των παραδοτέων και του 

Υποέργου. 

Η διαδικασία Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων Υποέργου περιγράφεται 

ως εξής:  

Τα παραδοτέα παραλαµβάνονται από την Ε.Π.Π.Ε., η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις 

παρατηρήσεις της εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης τους. Όλα τα ανωτέρω 

συλλογικά όργανα και όλοι οι απασχολούµενοι για την υλοποίηση του έργου οφείλουν να 

συµµορφωθούν µε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήψη των 

παρατηρήσεων και να επανυποβάλουν τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωµένα και 
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συµπληρωµένα. Η διαδικασία της επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) 

φορές. 

Η Ε.Π.Π.Ε. αξιολογεί τα παραδοτέα: 

α) Βάσει της ανταπόκρισής τους στο φυσικό αντικείµενο του Υποέργου, έτσι όπως περιγράφεται 

στο Τ.∆.Π. και στην παρούσα απόφαση, όσον αφορά στα ποσοτικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά τους. 

β) Βάσει του προσδιορισµένου χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης. 

γ) Βάσει της προσδιορισµένης µεθοδολογίας υλοποίησης. 

Η Ε.Π.Π.Ε. µπορεί µετά την εξέταση των παραδοτέων :  

α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις κατά τα 

ανωτέρω. 

β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις, που επηρεάζουν την καταλληλότητά του να  

χρησιµοποιηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του Υποέργου. Σε αυτήν την περίπτωση η Ε.Π.Π.Ε. 

υποβάλλει παρατηρήσεις, όπου περιγράφονται µε σαφήνεια οι συστάσεις της, κατά την ανωτέρω 

διαδικασία παρατηρήσεων, η οποία µπορεί να επαναληφθεί έως δύο (2) φορές. 

Στις περιπτώσεις σηµαντικών αποκλίσεων ή παραλείψεων, που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο 

την οµαλή και αποδοτική υλοποίηση του έργου, ακολουθείται η διαδικασία «∆ιαχείριση 

προβληµάτων και αλλαγών» (Τροποποιήσεις συµβάσεων, Τεχνικών δελτίων κλπ.). 

Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει την ανταπόκριση των παραδοτέων στις απαιτήσεις της 

παρούσας, προβαίνει στην παραλαβή των επιµέρους παραδοτέων ή του συνολικού έργου και 

συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής εις τριπλούν και τα διαβιβάζει στην αρµόδια 

υπηρεσία χωρίς καθυστέρηση. 

Ως Υπεύθυνος του Υποέργου ορίζεται ο κος Κασιδιάρης Σπυρίδων, στέλεχος του ∆ήµου 

Πειραιά, Κοινωνικός Λειτουργός του Τµήµατος Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων της ∆/νσης 

∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

Ο κ. Κασιδιάρης σπούδασε Κοινωνική Εργασία στο ΤΕΙ Αθήνας και είναι κάτοχος 

µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στο 

γνωστικό αντικείµενο ¨Κοινωνική Ψυχιατρική¨. Επιµορφώνεται διαρκώς στην ψυχοδυναµική και 

γνωσιακή προσέγγιση της άσκησης της Κοινωνικής Εργασίας. Είναι µέλος της Ελληνικής 

Ψυχιατροδικαστικής Εταιρίας, της επιστηµονικής επιτροπής της ¨Ελληνικής Εταιρίας νόσου 

Alzheimer και συναφών διαταραχών¨ και της  ispshellas. 

Συµµετείχε µε εργασίες και ανακοινώσεις σε πλήθος εθνικών και διεθνών συνεδρίων, που 

αφορούν στην γ’ ηλικία και την ψυχική υγεία. Εργάστηκε στα κοινοτικά προγράµµατα 
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¨HORIZON¨ και ¨Τηλεµατική 2¨, καθώς και σε Πλαίσιο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εργάστηκε στον ∆ήµο Νικαίας και στον ∆ήµο Κορυδαλλού µε 

πολυετή εµπειρία στη ∆/νση Προγραµµατισµού και Τοπικής Ανάπτυξης και µε αντικείµενο την 

εποπτεία και εκπόνηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 

Ο Υπεύθυνος του Υποέργου έχει τη συνολική αρµοδιότητα συντονισµού και εποπτείας όλων των 

εµπλεκόµενων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων και φυσικών προσώπων, συνεργάζεται µε αυτούς και 

συνυπογράφει µαζί µε τον νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ικαιούχου το Τ.∆.Υ., αναλαµβάνοντας την ευθύνη για 

την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών, που καταγράφονται σ’ αυτό. Ο Υπεύθυνος του 

Υποέργου ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» από τον ∆ήµαρχο. 

  

Σε επίπεδο τήρησης στοιχείων και δικαιολογητικών από τον ∆ικαιούχο, η Οµάδα ∆ιοίκησης 

και Παρακολούθησης του Έργου θα: 

• τηρεί και θα ενηµερώνει φάκελο Πράξης µε όλα τα στοιχεία, που αφορούν στην εκτέλεση 

της Πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωµή και τη λειτουργία της, σύµφωνα µε 

τα προβλεπόµενα στον Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

• τηρεί το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της Πράξης σε φακέλους ανά Έργο 

και Υποέργο, για διάστηµα τουλάχιστον τριών (03) ετών µετά το κλείσιµο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, δηλαδή κατ’ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2023. Το 

ανωτέρω διάστηµα µπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών 

είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης της Επιτροπής. 

� Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα θα τηρούνται είτε σε 

πρωτότυπη µορφή, είτε σε ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων, είτε 

επικυρωµένα φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο των 

εγγράφων, είτε σε απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, είτε σε ηλεκτρονική 

µορφή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου. 

Προβλέπεται: 

� ∆ιακίνηση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (mailing lists) όλων των απαραίτητων 

στοιχείων, που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των 

δράσεων, τη λήψη σχετικών εγγραφών, καθώς και την έγκαιρη ενηµέρωση όλων των 

ΑΔΑ: 7ΑΦΚΩΞΥ-ΦΙ0



 

 

 

18 

εµπλεκόµενων για τις υποχρεώσεις, που προκύπτουν από την Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

� Έγκαιρη συγκέντρωση, έλεγχος και υποβολή των στοιχείων υλοποίησης του φυσικού 

αντικειµένου του Έργου ανά εξάµηνο και των οικονοµικών στοιχείων ανά µήνα. 

� Σύνταξη των προβλεπόµενων εκθέσεων προόδου για την πορεία υλοποίησης του Έργου. 

� Προγραµµατισµός Συναντήσεων Εργασίας. 

Η επιλογή των στελεχών της Οµάδας Έργου βασίζεται στην επιστηµονική και επαγγελµατική 

τους ειδικότητα, καθώς και στο αντικείµενο και την αρµοδιότητα, που διαθέτουν και εκτελούν, η 

οποία συσχετίζεται µε το φυσικό αντικείµενο του Έργου και των διαδικασιών λειτουργίας του 

∆ήµου. Τα ανωτέρω αποτυπώνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

� οι διαδικασίες επιλογής, συγκρότησης και λειτουργίας Οµάδας (-ων) Έργου γίνονται  

             σύµφωνα µε τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της   

            Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

� οι διαδικασίες ανάθεσης προµηθειών και υπηρεσιών και τα όρια για τη σύναψη  

       των δηµοσίων συµβάσεων γίνονται σύµφωνα µε την ισχύουσα σε κάθε περίπτωση   

       νοµοθεσία, δηλαδή τον Ν. 4412/2016. 

Συγκεκριµένα: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 

Κασιδιάρης Σπυρίδων 

 

ΤΕ2 Κοινωνικών 

Λειτουργών 

 

Μόνιµος Υπάλληλος του 

Τµήµατος Κοινωνικών 

∆ραστηριοτήτων της 

∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 

και Κοινωνικών 

Υπηρεσιών 

Υπεύθυνος Έργου 

Καραµολέγκος 

∆ηµήτριος  

∆Ε ∆ιοικητικού - 

Λογιστικού 

Μόνιµος Υπάλληλος του 

Τµήµατος Μισθοδοσίας 

της ∆/νσης Ανθρώπινου 

∆υναµικού και 

Κατάρτισης του ∆ήµου 

Πειραιά 

Αναπληρωτής 

Υπεύθυνος του Έργου 

- Μέλος της οµάδας 
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Παππά Ευανθία 
ΤΕ Επισκεπτών 

Υγείας  

Μόνιµη Υπάλληλος του 

Τµήµατος Πολιτικών 

Ισότητας της ∆/νσης 

∆ηµόσιας Υγείας και 

Κοινωνικών Υπηρεσιών 

Μέλος της οµάδας 

Οι διαδικασίες διαχείρισης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Υποέργου 

περιγράφονται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιοικητικής Ικανότητας (Ε∆∆Ι) 

Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων του ∆ήµου Πειραιά. Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται 

συνοπτικά οι σχετικές διαδικασίες: 

 

 ΣΤΑ∆ΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

Ωρίµανση και 
Σχεδιασµός Υλοποίησης 
Έργων 

∆.02-01, ∆02-02, ∆02-03, 

∆02-04, ∆02-05 

∆ιενέργεια διαγωνισµών 
και ανάθεση συµβάσεων 

∆03-01 

Παρακολούθηση Έργου, 

Πιστοποίηση φυσικού 

αντικειµένου 

∆04-01, ∆04-02, ∆04-03, 

∆04-04 

Οικονοµική ∆ιαχείριση 

και Πληρωµές Έργου 

∆05-01, ∆05-02 

  

 

 

 

 

 

 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

για υλοποίηση µε Ίδια Μέσα 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΦΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ Τµήµα/ Μονάδα Θεσµικό Πλαίσιο 1   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΟΡΙΣΜΟΥ 

Απόφαση 

υλοποίησης 
Υποέργου 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΟΕΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΕΚ 

3491,τ.Β’,31-12-2012 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Πρόσληψη νέου 

προσωπικού για 

το Υποέργο 

∆/νση Ανθρώπινου 

∆υναµικού & 

Κατάρτισης 

ΟΕΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΕΚ 

3491,τ.Β’,31-12-2012 

Ρούσσος Αντώνιος 45579/4503/3-11-2016 

Παρακολούθηση 

της Υλοποίησης 
και Ολοκλήρωσης 

∆/νση Προγραµµατισµού 

& Ανάπτυξης 
ΟΕΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΕΚ 

Μήλιας Αντώνιος 
45456/4485/2-11-2016 

ΑΔΑ: 7ΑΦΚΩΞΥ-ΦΙ0
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του Υποέργου 3491,τ.Β’,31-12-2012 

Οικονοµική 

∆ιαχείριση 

∆/νση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών 

ΟΕΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΕΚ 

3491,τ.Β’,31-12-2012 

∆ιαθεσόπουλος Κωνσταντίνος 28988/2763/19-7-2011 

Νοµική 

Υποστήριξη 

(προαιρετικά) 

Νοµική Υπηρεσία 

ΟΕΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΕΚ 

3491,τ.Β’,31-12-2012 

Καραγκιοζοπούλου Μαρία 2914/87/10-1-2011 

Λοιπά ∆/νση ∆ιοίκησης 

1. Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» 

2. ΟΕΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΕΚ 

3491,τ.Β’,31-12-2012 

Νιαρχάκου Πελαγία 33109/3030/7-9-2012 

 

 

 

 

 

 

 

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

δοµή/αρµοδιότητα  (π.χ. Π∆ µε τον ισχύοντα «οργανισµό», Εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας κλπ). 
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Σχήµα ∆ιοίκησης του Υποέργου 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΑΦΚΩΞΥ-ΦΙ0
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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 ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

                   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Απόφασης εκτέλεσης µε ίδια µέσα 

Συνοπτικό Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Υποέργου: «Λοιπές ∆ράσεις Παραρτήµατος 
ΚΕΜ»  της Πράξης «∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ  

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ)»  µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607 

 

α/α Στάδιο Ηµεροµηνία Παρατηρήσεις 

1 Απόφαση έγκρισης σχεδίου 

αυτεπιστασίας  
21/02/2018  

2 Ανανέωση συµβάσεων 
προσωπικού που υπάρχει 

  

3 Προκήρυξη για πρόσληψη 

προσωπικού  

07/07/2017  

4 Σύναψη Συµβάσεων νέου 

προσωπικού 

01/12/2017  

5 Πακέτο 1 εργασιών  01/12/2017  

8 Ενδιάµεση αξιολόγηση  01/06/2018  

9 Εκθέσεις προόδου    

10 Λήξη έργου (φυσικό αντικείµενο) 30/11/2020  

11 Αποπληρωµή έργου και 
οικονοµική εκκαθάριση έργου 

31/10/2021  

12 Έκθεση απολογισµού έργου 28/02/2021  

Σ.σ. µπορούν να καταγραφούν προϋποθέσεις ή σχόλια για όσα βήµατα τυχόν απαιτούνται µε τη 

µορφή παραποµπής (*1 ,
 (1)

 , κλπ.) 

Σ.σ. περιλαµβάνονται τα βασικά στάδια. Ο φορέας δύναται να συµπληρώσει εφόσον κρίνει 
ότι απαιτείται.          Ηµεροµηνία

ΑΔΑ: 7ΑΦΚΩΞΥ-ΦΙ0
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β :   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ   
 

Πίνακας Β  Σύνολο Προϋπολογισµού 2        1
 

  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 5 
4
 

ΠΑΚΕ
ΤΑ 

ΕΡΓΑΣ
ΙΑΣ 

ΠΑΡΑ
∆ΟΤΕ
Α Εκτιµώµενη 

απασχόληση 

Τακτικού 

Προσωπικού 

(Α/Μ) 

Κόστος 
Τακτικού 

Προσωπικο
ύ 

Εκτιµώµενη 

απασχόληση 

Έκτακτου 

Προσωπικού 

(Α/Μ) 

Κόστος 
Έκτακτου 

Προσωπικού 

Κόστος 
Προµηθειών 

Κόστος 
Εξωτερικών 
Υπηρεσιών 

Κόστος 
Άλλων 
Άµεσων 
∆απανών 3      

2
 

 

 

Σύνολο Έµµεσων 
∆απανών 4             

3
 

 

Σύνολο  

Π1.1 

Π1.2 

ΠΕ 1 

Π1.3 

9 

                                   

-    

  
 187.200,00

€ 
   

112.800,00€ 

 
 

                                                 

2 Η ∆Α/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 ∆απανών κατά την 

υλοποίηση του Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η φύση και οι στόχοι της Πράξης/του Υποέργου. 

3  Άλλες ∆απάνες, όπως δηµοσιότητας, ταξιδιών κλπ. θεωρούνται επιλέξιµες, εφόσον τεκµηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου. 

4 
   Σύµφωνα µε το Τµήµα ∆: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ του Τεχνικού ∆ελτίου 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. 

ΑΔΑ: 7ΑΦΚΩΞΥ-ΦΙ0
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 5 
4
 

ΠΑΚΕ
ΤΑ 

ΕΡΓΑΣ
ΙΑΣ 

ΠΑΡΑ
∆ΟΤΕ
Α Εκτιµώµενη 

απασχόληση 

Τακτικού 

Προσωπικού 

(Α/Μ) 

Κόστος 
Τακτικού 

Προσωπικο
ύ 

Εκτιµώµενη 

απασχόληση 

Έκτακτου 

Προσωπικού 

(Α/Μ) 

Κόστος 
Έκτακτου 

Προσωπικού 

Κόστος 
Προµηθειών 

Κόστος 
Εξωτερικών 
Υπηρεσιών 

Κόστος 
Άλλων 
Άµεσων 
∆απανών 3      

2
 

 

 

Σύνολο Έµµεσων 
∆απανών 4             

3
 

 

Σύνολο  

Π1.4 

Π1.5 

Π1.6 

Π1.7 

Π1.8 

Π1.9 

Π2.1 ΠΕ2 

Π2.2 

     

ΑΔΑ: 7ΑΦΚΩΞΥ-ΦΙ0



 

 

25 

  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 5 
4
 

ΠΑΚΕ
ΤΑ 

ΕΡΓΑΣ
ΙΑΣ 

ΠΑΡΑ
∆ΟΤΕ
Α Εκτιµώµενη 

απασχόληση 

Τακτικού 

Προσωπικού 

(Α/Μ) 

Κόστος 
Τακτικού 

Προσωπικο
ύ 

Εκτιµώµενη 

απασχόληση 

Έκτακτου 

Προσωπικού 

(Α/Μ) 

Κόστος 
Έκτακτου 

Προσωπικού 

Κόστος 
Προµηθειών 

Κόστος 
Εξωτερικών 
Υπηρεσιών 

Κόστος 
Άλλων 
Άµεσων 
∆απανών 3      

2
 

 

 

Σύνολο Έµµεσων 
∆απανών 4             

3
 

 

Σύνολο  

Π2.3 

Π2.4 

Π2.5 

Π2.6 

Π2.7 

Π2.8 

Π2.9 

ΑΔΑ: 7ΑΦΚΩΞΥ-ΦΙ0
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 5 
4
 

ΠΑΚΕ
ΤΑ 

ΕΡΓΑΣ
ΙΑΣ 

ΠΑΡΑ
∆ΟΤΕ
Α Εκτιµώµενη 

απασχόληση 

Τακτικού 

Προσωπικού 

(Α/Μ) 

Κόστος 
Τακτικού 

Προσωπικο
ύ 

Εκτιµώµενη 

απασχόληση 

Έκτακτου 

Προσωπικού 

(Α/Μ) 

Κόστος 
Έκτακτου 

Προσωπικού 

Κόστος 
Προµηθειών 

Κόστος 
Εξωτερικών 
Υπηρεσιών 

Κόστος 
Άλλων 
Άµεσων 
∆απανών 3      

2
 

 

 

Σύνολο Έµµεσων 
∆απανών 4             

3
 

 

Σύνολο  

Π3.1  

ΠΕ3 

Π3.2 

           

 

ΣΥΝΟΛΑ 9 
                                  

-    
 187.200,00€    

112.800,00€ 
                   

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

187.200,00 €   
 

112.800,00€ 

 

300.000,00€ 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΑΦΚΩΞΥ-ΦΙ0
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Πίνακας Β.1  Οµάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάµενο) Προσωπικό 

  (A) (B) (Γ) (∆) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) (Η) (Θ)  6 
5
 

α/α Ονοµατεπώνυµο 7 
6
 

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 ΚΑΣΙ∆ΙΑΡΗΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΤΕ2 

Κοινωνικών 
Λειτουργών 

ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΕ1, ΠΕ2 

/Σύνολο 

Παραδοτέων 

Ηµ/νία Έναρξης: 
01/12/2017 

Λήξη Φυσικού 
Αντικειµένου:30/11/2020 

Λήξη Οικονοµικού 
Αντικειµένου: 
31/10/2021 

5 - - 

2 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

∆Ε 

∆ιοικητικού-

Λογιστικού 

ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΕ1, ΠΕ2 

/Σύνολο 

Παραδοτέων 

Ηµ/νία Έναρξης: 
01/12/2017 

Λήξη Φυσικού 
Αντικειµένου:30/11/2020 

Λήξη Οικονοµικού 
Αντικειµένου: 
31/10/2021 

2 -  - 

3 ΠΑΠΠΑ 

ΕΥΑΝΘΙΑ 

ΤΕ 

Επισκεπτών 
Υγείας 

ΜΟΝΙΜΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΜΕΛΟΣ 

ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΕ1, ΠΕ2 

/Σύνολο 

Παραδοτέων 

Ηµ/νία Έναρξης: 
01/12/2017 

Λήξη Φυσικού 
Αντικειµένου:30/11/2020 

Λήξη Οικονοµικού 
Αντικειµένου: 
31/10/2021 

2 - - 

          ΣΥΝΟΛΟ 9 
                   

-  

                   

-  

 

 

                                                 

6 (Θ) = (Ζ) x (Η)  

 

7 Συµπληρώνεται προαιρετικά το ονοµατεπώνυµο των στελεχών/µελών της Οµάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοµατεπώνυµο του Υπεύθυνου του Υποέργου. 
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Πίνακας Β.2 Οµάδας Έργου - Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό 
 Χρόνος Παρατηρήσεις 

α/α Ονοµατεπώ 

Νυµο 
Ειδικότητα 

Σχέσ
η 

Απα
σχόλ
ησης 

Τρόπος 
πρόσληψης/Νοµική 

Βάση 

Πακέτα 

Εργασίας/ 
Παραδοτέα 

Χρονοδιάγραµµα (από –έως) 
(µήνες) 

Κόστος (€) 
 

 
 
 
 
 
1 

ΜΥΡΤΩ 
ΠΙΓΚΟΥ-
ΡΕΠΟΥΣΗ 
(υπ’ αριθµ. 

56079/3978/ 
28-11-2017 
Απόφαση 
∆ηµάρχου 

περί 
Σύναψης 

ΣΜΕ και υπ’ 
αριθµ. 

58262/269/0
4-12-2017 
ΣΜΕ) 

ΠΕ 32 
ΘΕΑΤΡΟΛ
ΟΓΩΝ 

(Συντονίστρ
ιατου ΠΕ 2) 

 
 
 
 

ΣΜΕ 

(παρ.8 άρθρο 6 

Ν.2527/97 όπως 
αναριθµήθηκε µε την 
παρ.3 του άρθρου 10 

του N. 3812/2009 και 
συµπληρώθηκε µε 
την παρ.3 του 

άρθρου 30 του 

Ν.4314/14) 

ΠΕ2/Σύνολο 

Παραδοτέων 

Ηµ/νία Έναρξης: 01/12/2017 
Λήξη Φυσικού 

Αντικειµένου:30/11/2020 
Λήξη Οικονοµικού 

Αντικειµένου:31/10/2021 

8 µήνες/έτος 31.200,00€ 

 

 
 
2 

ΕΛΕΝΗ 
ΣΑΡΡΗ 

(υπ’ αριθµ. 
56079/3978/ 
28-11-2017 
Απόφαση 
∆ηµάρχου 

περί 
Σύναψης 

ΣΜΕ και υπ’ 
αριθµ. 

58260/267/0
4-12-2017 
ΣΜΕ) 

ΠΕ 02 
ΦΙΛΟΛΟΓΟ

Σ 
ΣΜΕ 

(παρ.8 άρθρο 6 

Ν.2527/97 όπως 
αναριθµήθηκε µε την 

παρ.3 του άρθρου 10 

του N. 3812/2009 και 
συµπληρώθηκε µε την 

παρ.3 του άρθρου 30 

του Ν.4314/14) 

ΠΕ1/Σύνολο 

Παραδοτέων 

Ηµ/νία Έναρξης: 01/12/2017 
Λήξη Φυσικού 

Αντικειµένου:30/11/2020 
Λήξη Οικονοµικού 

Αντικειµένου:31/10/2021 

 
 
 
3 

ΣΩΤΗΡΗΣ 
ΘΩΜΑΚΟΣ 
(υπ’ αριθµ. 

56079/3978/ 
28-11-2017 
Απόφαση 
∆ηµάρχου 

περί 
Σύναψης 

ΣΜΕ και υπ’ 
αριθµ. 

58261/268/0
4-12-2017 
ΣΜΕ) 

ΠΕ 02 
ΦΙΛΟΛΟΓΟ

Σ 
ΣΜΕ 

(παρ.8 άρθρο 6 

Ν.2527/97 όπως 

αναριθµήθηκε µε την 

παρ.3 του άρθρου 10 

του N. 3812/2009 και 

συµπληρώθηκε µε την 
παρ.3 του άρθρου 30 

του Ν.4314/14) 

ΠΕ1/Σύνολο 

Παραδοτέων 

Ηµ/νία Έναρξης: 01/12/2017 
Λήξη Φυσικού 

Αντικειµένου:30/11/2020 
Λήξη Οικονοµικού 

Αντικειµένου:31/10/2021 

Έτος: 13 

προγράµµατα x 

100 ώρες x 40 € 

την ώρα = 

52.000,00 € 

156.000,00 €  

      Σύνολο  187.200,00 €  

 

ΑΔΑ: 7ΑΦΚΩΞΥ-ΦΙ0
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Πίνακας Β.3  Λοιπές ∆απάνες 

 

 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ K. ∆ΑΒΑΚΗΣ 

α/α Περιγραφή  

Συµµετοχή σε 
Πακέτα 

Εργασίας 

∆ιαδικασία Ανάθεσης/ θεσµικό 

πλαίσιο 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή µονάδας  
 

Κόστος (€)  

 
Παρατηρήσεις 

1 Λοιπές ∆απάνες    ΠΕ1 

Οµάδα ∆ιαδικασιών ∆03/Ε∆∆Ι 
Ν. 4430/2016 

Αριθµ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 ΥΑ 

(ΦΕΚ 3521/Β/1.11.16) 

               112.800,00€  

      Σύνολο  
112.800,00 € 

 

ΑΔΑ: 7ΑΦΚΩΞΥ-ΦΙ0
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