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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Αυτοτελές Τµήµα  
Υποστήριξης των  Πολιτικών Οργάνων 
Ταχ. ∆/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές 
Συντάκτης: A. Σπανάκης 
Τηλ.: (+30)  213 2072398  -  399 
Fax:  (+30)  213 2072396 
E-mail: dhmsym@acharnes.gr 
 
Απόσπασµα από το 10o Πρακτικό                                                                                                       
Αριθµ. Αποφ.: 74 
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερήσια διάταξη: 9o                                                                                                          
Συνεδρίαση της 28-06-2017                                                                                                                          
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε η πρόσκληση 38249/15-06-2017 
 
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
            
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα                                                                              1.Καµπόλης Οδυσσέας                                                                                   
2.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης                                                                          2.Κατσούρος Σπυρίδων                                                                      
3.Αφουξενίδης Θεόφιλος                                                                                3.Μιχαηλίδης ∆ηµήτριος                                                                                
4.Βρεττός Μιχάλης                                                                                     4.Παντελιά Εύη                                                                                        
5.Βρεττός Σπύρος                                                                    5.Ποιµενίδης Γεώργιος                                                                                 
6.Γιαµαρέλος Γεώργιος                                                                                  
7.Γιαννακόπουλος ∆ηµήτριος                                                                             
8.Γρηγοριάδης Παναγιώτης                                                                               
9.∆ασκαλάκης Γεώργιος                                                      
10.Ευθυµιάδου Τουµανίδου Γεωργία                                                                        
11.Ζητούνης Ηλίας                                                                                       
12.Κατάρας Αναστάσιος                                                                                   
13.Κοσµίδης Παναγιώτης                                                                                  
14.Κοσµίδου Λουίζα                                        
15.Λαζάρου Βασίλειος                                                                                    
16.Λαζάρου Ιωάννης                                                                                    
17.Μηλιώρη Αφροδίτη                                                                                     
18.Μουκάνης Μαρίνος                                                                                     
19.Ναυροζίδου Μαρία                                                                                     
20.Ντούρος Σωτήριος                                                                                     
21.Ξαγοράρης Νικόλαος                                                               
22.Ορφανίδης Χαράλαµπος                                                                                 
23.Παλιούρας Αντώνιος                                                                                   
24.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                              
25.Πεδιαδίτης Στέργιος                                                                                  
26.Ποιµενίδου Όλγα                                                
27.Πολυµενέας Παναγιώτης                                                                                
28.Ρούσσας Κωνσταντίνος                                                                                 
29.Σασαρίδης Κωνσταντίνος                                                                               
30.Σαχσανίδη Ελένη                                                                                      
31.Σιδηρόπουλος Γεώργιος                        
32.Σταύρου Γεώργιος                                                                                     
33.Συρινίδης Θεόδωρος                                                                       
34.Τοπαλίδης Ευστάθιος                                                                                  
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35.Τοπαλλιανίδης Βασίλειος                                                                              
36.Τσάτσης Νικόλαος                                                                                     
37.Τσουκαλάς Ηλίας                                                                                      
38.Χαριτίδη Μαρία                                                         
39.Χίος Αναστάσιος                                                                                      
40.Χριστοπούλου Σοφία                                                                                   
 
                                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
κος Ιωάννης Κασσαβός νόµιµα προσκεκληµένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. 
 
   Ύστερα από τις µε αριθµ. πρωτ. 33100/26-05-2017 και 35201/02-06-2017 
προσκλήσεις για σύγκλιση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τις 30-05-2017 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 19:00 (8η Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση) και 06-06-2017 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 19:00 (9η Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση) αντίστοιχα, όπου και στις 
δύο συνεδριάσεις διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. Κο Κωνσταντίνο 
Ρούσσα κατόπιν της εκφώνησης καταλόγου παρουσιών ότι δεν υπάρχει ο 
απαιτούµενος αριθµός των 23 παρισταµένων µελών για να αρχίσουν οι 
συνεδριάσεις επί συνόλου 45 ∆ηµοτικών Συµβούλων µε αποτέλεσµα τη µη 
επίτευξη απαρτίας και άρα τη µαταίωση των συνεδριάσεων αυτών,                                                                                                 
σας προσκαλούµε να παραβρεθείτε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ∆ηµόσια συνεδρίαση του  
Σώµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καθώς και 
όσα ορίζονται στο άρθρο 96 Παρ. 3 του Κ.∆.Κ. Ν.3463/2006 που θα γίνει στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (2ος όροφος ∆ηµαρχιακού Μεγάρου) στις 
19/06/2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00  για να πάρουµε αποφάσεις στα 
παρακάτω θέµατα. 
 
      Πριν την εκφώνηση του 4ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ο Κος Πρόεδρος 
ανακοινώνει στο Σώµα ότι προσήλθε στην συνεδρίαση ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κος 
Μουκάνης Μαρίνος. 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης ««∆οµή Παροχής Βασικών 
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αχαρνών».  Κωδ. 
Πράξης: 5001330  που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-
2020»» 
 
    Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Ρούσσας Κωνσταντίνος φέρνει προς συζήτηση  στο 
Σώµα το 9ο θέµα της ηµερήσιας  διάταξης της από 19/06/2017 συνεχιζόµενης 
συνεδρίασης και θέτει υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση της ∆/νσης 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου ∆υναµικού η οποία αναφέρει τα εξής: 
 

Με την αριθ.Α.Π. 2833 /17–11-2016 (Α∆Α: Ω8Κ37Λ7-ΖΨ4) απόφαση της 

Περιφερειάρχου Αττικής, η Πράξη «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αχαρνών» µε κωδικό  ΟΠΣ: 5001330 

εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέµηση της Φτώχειας και ∆ιακρίσεων - ∆ιασφάλιση της Κοινωνικής 

Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» που συγχρηµατοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.  

(Σχετ: Κωδικός Πρόσκλησης Περιφέρειας: ΑΤΤ024, Α/Α ΟΠΣ: 1555, 

απόφαση ∆Σ για υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου Αχαρνών µε αρ. 

πρωτ. 44235/14-07-2016 [αρ. πρωτ. 2833/15-07-2016 Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας 

Αττικής]). 

Η εγκεκριµένη πράξη, συνολικού προϋπολογισµού 243.360,00 € αφορά 

στη λειτουργία της ∆οµής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, και 

Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αχαρνών , µε ηµεροµηνία έναρξης της πράξης την 1η 
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Ιανουαρίου 2017 και προτεινόµενη ηµεροµηνία λήξης της πράξης την 31η 

∆εκεµβρίου 2020 

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

προσωπικού, συνολικού ποσού 187.200,00  ευρώ β) τις λοιπές δαπάνες 56.160,00 

ευρώ οι οποίες θα αποζηµιωθούν ως κατ' αποκοπή ποσοστό 30% επί των 

επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού.  

 
 
Ακολουθεί σχετικός πίνακας: 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΛΟΙΠΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
(30%) 

 117.000 € 90.000 € 27.000 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΛΟΙΠΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
(30%) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

126.360 € 97.200 € 29.160  € 
 

Φυσικό αντικείµενο της πράξης :  

Λειτουργία  ∆οµής Παροχής Βασικών Αγαθών:  

• Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Αχαρνών 

• Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αχαρνών 

 

Υποέργο 1: Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Συγκεντρώνει, αποθηκεύει, διανέµει βασικά αγαθά διαβίωσης. Παρέχει σε 

τουλάχιστον 150 νοικοκυριά ανά µήνα ή 420 άτοµα του ∆ήµου Αχαρνών, που 

βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, σταθερά σε τακτά 

διαστήµατα τρόφιµα & είδη παντοπωλείου συσκευασµένα, είδη ατοµικής υγιεινής, 

κατεψυγµένα προϊόντα, είδη ένδυσης & υπόδησης, οικιακού εξοπλισµού, παιχνίδια 

κλπ καινούρια ή µη, είδη ψυχαγωγίας. Οι ωφελούµενοι δεν περιλαµβάνονται στους 

δικαιούχους του Προγράµµατος του ΤΕΒΑ κι επιλέγονται βάσει κριτηρίων και 

αποδεικτικών στοιχείων. Τα αγαθά συγκεντρώνονται από χορηγίες/ δωρεές 

επιχειρήσεων, συλλογικών φορέων και πολιτών από τυχόν περισσευούµενα είδη 

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

αξιοποιείται στη διανοµή αγαθών του ΤΕΒΑ. Στεγάζεται σε προσβάσιµο, 

λειτουργικό χώρο επί της οδού Αχαρνέων Ιππέων και Μ. Βασιλείου – Εργατικές 

Κατοικίες Προφήτη Ηλία ∆ήµου Αχαρνών 

Στελεχώνεται από ένα (1) Κοινωνικό Λειτουργό και ένα (1) άτοµο 

βοηθητικό προσωπικό,  εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου. 

Συνεργάζεται µε το Κέντρο Κοινότητας και το δηµοτικό δίκτυο κοινωνικών 

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

συντονισµένες στη βάση της ολιστικής προσέγγισης αναγκών. Τηρεί αρχείο 

καταγραφής/ παρακολούθησης ωφελουµένων. 

 

Υποέργο 2: Κοινωνικό Φαρµακείο 
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Συγκεντρώνει, αποθηκεύει και διανέµει φάρµακα και άλλα είδη φροντίδας 

υγείας. 

Παρέχει σε τουλάχιστον 150 οικογένειες του ∆ήµου Αχαρνών, φάρµακα, 

παραφαρµακευτικά προϊόντα, υγειονοµικό υλικό και άλλα είδη απαραίτητα για την 

φροντίδα ασθενών. ∆ιασυνδέεται / διαµεσολαβεί για την πρόσβαση των 

ωφελουµένων σε υπηρεσίες υγείας και θεραπευτικά µέσα. Υλοποιεί δράσεις 

πρόληψης και αγωγής υγείας και εκπαιδεύει πολίτες στην αξιοποίηση 

πλεονασµάτων φαρµάκων κλπ. Τα αγαθά προέρχονται από χορηγίες, δωρεές και 

συνεργασίες µε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, διαδηµοτικά δίκτυα 

για την υγεία, ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, φαρµακεία, τοπικούς φορείς και πολίτες 

και παρέχονται βάσει διαπιστωµένων αναγκών και οδηγιών θεραπόντων ιατρών. Η 

δοµή στεγάζεται σε δηµοτικό  επί της οδού Αχαρνέων Ιππέων κ’ Μ. Βασιλείου - 

Εργατικές Κατοικίες Προφήτη Ηλία ∆ήµου Αχαρνών, κτήριο προσβάσιµο για όλους, 

λειτουργικό και εξοπλισµένο. Στελεχώνεται από ένα  (1) Φαρµακοποιό  και  ένα 

(1) Κοινωνικό Λειτουργό, εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου 

Αχαρνών. Συνεργάζεται µε το Κέντρο Κοινότητας και το δηµοτικό δίκτυο 

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

είναι συντονισµένες στη βάση της ολιστικής προσέγγισης αναγκών. Τηρεί αρχείο 

καταγραφής/ παρακολούθησης ωφελουµένων. 

Για την υλοποίηση της Πράξης  προβλέπεται η πρόσληψη τεσσάρων (4) 

ατόµων. Για τη διαδικασία πρόσληψης του παραπάνω προσωπικού ακολουθούνται 

οι διαδικασίες που προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο για τις προσλήψεις µε σύµβαση 

Ι∆ΟΧ από τους ΟΤΑ για δράσεις συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΣΠΑ, µε όρους 

ΑΣΕΠ. 

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

της µοριοδότησης για τις προσλήψεις   Ι∆ΟΧ.  

Στον προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου µας του οικονοµικού έτους 2017 

έχουν εγγραφεί οι αναγκαίες πιστώσεις που αφορούν τη «∆οµή Παροχής Βασικών 

Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αχαρνών» ποσού 

ύψους 243.360,00€ στον Κ.Α. 60-7341.003. 

Σχετική είναι η υπ’ αρ. πρωτ. 27259/5-5-2017 βεβαίωση του Τµήµατος 

Προϋπολογισµού, Απολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης του ∆ήµου 

Αχαρνών σχετική µε την έγκριση της πίστωσης της σχετικής δαπάνης. 

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

εξής:  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 

1 (ένα) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
- ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής - 

Εργασίας µε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος 

Από την υπογραφή της 
και για χρονικό διάστηµα 
δώδεκα (12) µηνών µε 
δυνατότητα ανανέωσης 

Κοινωνικό 
Παντοπωλείο 
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1 (ένα) ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Από την υπογραφή της 
και για χρονικό διάστηµα 
δώδεκα (12) µηνών µε 
δυνατότητα ανανέωσης 

Κοινωνικό 
Παντοπωλείο 

1 (ένα) ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Από την υπογραφή της 
και για χρονικό διάστηµα 
δώδεκα (12) µηνών µε 
δυνατότητα ανανέωσης 

Κοινωνικό 
Φαρµακείο 

1 (ένα) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
- ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής - 

Εργασίας µε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος 

Από την υπογραφή της 
και για χρονικό διάστηµα 
δώδεκα (12) µηνών µε 
δυνατότητα ανανέωσης 

Κοινωνικό 
Φαρµακείο 

 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως 

λάβει απόφαση για την πρόσληψη του προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού 

∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την υλοποίηση της παραπάνω Πράξης.  

 

Τέλος ο Κος Πρόεδρος προτείνει την λήψη της σχετικής απόφασης. 
 
 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Αφού έλαβε υπόψιν του, την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών & 
Ανθρώπινου ∆υναµικού και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 
 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

A) Tην πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 

Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης ««∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αχαρνών»  

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

εξής:  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 

1 (ένα) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
- ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής - 

Εργασίας µε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος 

Από την υπογραφή της 
και για χρονικό διάστηµα 
δώδεκα (12) µηνών µε 
δυνατότητα ανανέωσης 

Κοινωνικό 
Παντοπωλείο 

1 (ένα) ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Από την υπογραφή της 
και για χρονικό διάστηµα 
δώδεκα (12) µηνών µε 
δυνατότητα ανανέωσης 

Κοινωνικό 
Παντοπωλείο 

1 (ένα) ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Από την υπογραφή της 
και για χρονικό διάστηµα 
δώδεκα (12) µηνών µε 
δυνατότητα ανανέωσης 

Κοινωνικό 
Φαρµακείο 

1 (ένα) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
- ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής - 

Εργασίας µε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος 

Από την υπογραφή της 
και για χρονικό διάστηµα 
δώδεκα (12) µηνών µε 
δυνατότητα ανανέωσης 

Κοινωνικό 
Φαρµακείο 
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Στον προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου µας του οικονοµικού έτους 2017 

έχουν εγγραφεί οι αναγκαίες πιστώσεις που αφορούν τη «∆οµή Παροχής Βασικών 

Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αχαρνών» ποσού 

ύψους 243.360,00€ στον Κ.Α. 60-7341.003. 

 
 
         Β) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Κο ∆ήµαρχο. 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ρούσσας Κωνσταντίνος 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  - 
 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  
∆ασκαλάκης Γεώργιος, Ευθυµιάδου Τουµανίδου Γεωργία, Ζητούνης Ηλίας, 
Μουκάνης Μαρίνος, Ναυροζίδου Μαρία, Παλιούρας Αντώνιος, Παπαδόπουλος 
Πολύκαρπος, Πολυµενέας Παναγιώτης, Σασαρίδης Κωνσταντίνος, Σταύρου 
Γεώργιος, Συρινίδης Θεόδωρος, Τοπαλίδης Ευστάθιος, Τσουκαλάς Ηλίας  

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
 
 
 

ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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