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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αναρτητέα στο διαδίκτυο   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   A  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από τα πρακτικά της με αριθμ.18/2019 Δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αρ. Απόφασης: 203/2019 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

« Έγκριση τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α) με 

τίτλο «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πεντέλης» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο 

Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002379.» 

 

Στα Μελίσσια και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 30 του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2019  
ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17.00,μ.μ συνήλθε σε Δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Πεντέλης ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 21959/25.10.2019 έγγραφη 
πρόσκληση που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 8 όπως το άρθρο αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  και τον Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα    
είκοσι εννέα   (29) μέλη και ονομαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ        ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 
2. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
3. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
4. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
5. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΗΣ       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
6. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
7. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
8. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
9. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ            ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
10.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       « 
11.ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ       « 
12.ΛΑΖΗ -ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   « 
13.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    « 
14.ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ        « 
15.ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     « 
16.ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       « 
17. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     « 
18. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       « 
19. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      « 
20.ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ       « 
21.ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ     « 
22. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    « 
23.ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ      « 
24. ΓΚΡΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ       « 
25. ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ        « 
26. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ           ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
27. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     « 
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28. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      « 
29. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ      « 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν 
1.  ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ                                               ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      (προσήλθε) 
2. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       «                  (προσήλθε)                
3. ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      «  (προσήλθε) 
4.  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      «                     (προσήλθε) 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
1. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
2. Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
3. ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΣΟΥΤΑΔΗ-ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τόλιος Νικόλαος και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Αποστολάκος Δημήτριος  προσήλθαν στο πλαίσιο ενημερώσεων. 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Πολίτη Ελένη και κ. Βορέας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση του 
3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
ΕΚΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΗΣ: 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Μουαμελετζής Γεώργιος απουσίαζε από την αίθουσα κατά την 
συζήτηση – ψήφιση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κολιός Μιχαήλ αποχώρησε πριν την συζήτηση του 
10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

• Παρούσα ήταν η  Δήμαρχος κα  Κεχαγιά Δήμητρα. 

• Παρούσα ήταν και η δημοτική υπάλληλος κα Μπουσίου Ζωή  για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14o θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Δήμαρχο 

κα Κεχαγιά Δήμητρα  η οποία έθεσε υπόψη των  μελών του Συμβουλίου την από 4-9-2019 εισήγηση 

της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ:Έγκριση τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του  υποέργου (Α/Α) 

με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πεντέλης» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο 

Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002379 

 ΣΧΕΤ.:α.Το υπ’αριθ.πρωτ.18200/9-9-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
Περιφέρειας Αττικής 
            β.Το υπ΄αρ.πρωτ.336/1-11-2018 έγγραφο τεκμηρίωσης της αρμόδιας Επιτελικής Δομής 
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας 
  γ.Η υπ’αριθ.πρωτ.3899/14-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο  «Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ 5002379 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». 
               
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
             Με τα (α) και (β) σχετικά υποστηρίζεται η αναγκαιότητα της παράτασης ισχύος της 
απόφασης ένταξης και της χρηματοδότησης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πεντέλης από το ΠΕΠ, 
για τρία (3) επιπλέον έτη, καθώς και η ανάγκη διεύρυνσης του με Κέντρο Στήριξης Οικογένειας 
(ΚΣΟΙ) και Κέντρο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ) και στελέχωσής του με 
επιπλέον προσωπικό (2) άτομα, προς επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων της δράσης.     
 
ΣΧΟΛΙΑ             
 Έχοντας υπόψη: 
 1.Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο 
           2.Το υπ’αριθ.πρωτ.18200/9-9-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
Περιφέρειας Αττικής 
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           3.Το υπ΄αρ.πρωτ.336/1-11-2018 έγγραφο τεκμηρίωσης της αρμόδιας Επιτελικής Δομής 
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας 
           4.Τον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας, της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 5.Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση 
Συστήματος Διαχείρισης 
 3.Τη με  αριθμ. Δ23/οικ.14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ Β΄854/30-3-2016) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας»  
 4.Τη με αριθμ.3899/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας στο 
Δήμο Πεντέλης» και MIS 5002379 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020»  
5.Τη με αριθμ. 8/2017 Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για 
τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πεντέλης». 
  6.Τη με αριθμ.147/2017 Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου «Αποδοχή των όρων της 
απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ ( MIS) 
5002379 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 . 
  8.Τη με αριθμ.148/2017 Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου «Σύσταση, στελέχωση και 
λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ ( MIS) 5002379 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020. 
 9.Τη με αριθμ.210/2017 Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ ( MIS) 5002379  
         10.Το  υπ’αριθ. ΦΕΚ 1270,Γ΄,7/12/2017 πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση της 
δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πεντέλης.  
          Απαιτείται όπως εγκριθεί η τροποποίηση της υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α) 
«Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πεντέλης» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο 
Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ5002379 από το Δήμο Πεντέλης ως ακολούθως  : 

 

 A. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - 

ΔΕΙΚΤΕΣ  

 Το «Κέντρο Κοινότητας»  είναι μία νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά που θα 

λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού  του Δήμου Πεντέλης επί της Οδού Σκιάθου 5 και Μπακογιάννη στο 

1ο όροφο του Κοινωνικού Κέντρου Δήμου Πεντέλης .  

 Θα στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό χώρο, αποτελούμενο, (κατ’ 
ελάχιστο), από: 

 ένα χώρο υποδοχής, αναμονής κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων 
(γραμματεία), στον οποίο θα στεγάζεται ο συντονιστής  

 ένα διακριτό χώρο για ατομικές συνεντεύξεις, συνεδρίες και παροχή υπηρεσιών 
συμβουλευτικής, χώρους υγιεινής – τουαλέτες, για το προσωπικό και το κοινό. 

 Όλοι οι χώροι του Κέντρου Κοινότητας, είναι προσβάσιμοι από ΑμεΑ.  

 

 Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την α) 

υποδοχή – ενημέρωση –και υποστήριξη των πολιτών για την εφαρμογή του Κοινωνικού 

Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), β) τη διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα 

και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην εκάστοτε περιοχή παρέμβασης-παραπομπές και γ) την 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών – βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.  

ΑΔΑ: 7Μ9ΔΩΞ3-ΦΙΑ



4 
 

  Επιπρόσθετα, το «Κέντρο Κοινότητας» θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας 

και λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.   

 

 

 

 

 Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του Πακέτου Εργασίας (Υποέργου) 
 
 Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου κάθε Πακέτου Εργασίας (ΠΕ) και των επί μέρους ενεργειών/ 
εργασιών (όπου απαιτείται), των στόχων και του επιδιωκόμενου αποτελέσματος σε μετρήσιμες 
ποσότητες/εκροές, καθώς και των παραδοτέων] 
 

 Αναλυτική περιγραφή του Πακέτου Εργασίας 

 

           Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) : Παροχή, υπηρεσιών ενημέρωσης υποστήριξης και 

δικτύωσης   

          Το Πακέτο Εργασιών (ΠΕ) έχει 3 υποενότητες (ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3) με τις αντίστοιχες επιμέρους 

ενέργειες/εργασίες: 

  

         ΠΕ1:  Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών: 

 

         Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  

         Υποδοχή των ωφελουμένων και καταγραφή του αιτήματος, αξιολόγηση των αναγκών τους. 

         Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής 

ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης, τα προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, κοινωνικές 

δομές και υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα 

Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα της Γενικής 

Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ.α. 

         Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξη τους στα προαναφερόμενα προγράμματα και με 

ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το 

πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας φροντίζουν τόσο 

για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών 

εγγράφων και δικαιολογητικών  

      Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

       Χρήση και αξιοποίηση του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΠΣ), για την πρόσβαση σε 

προγράμματα και υπηρεσίες που είναι ενεργές κατά την περίοδο προσέλευσης του ωφελούμενου στο 

ΚΚ, για την βέλτιστη προσέγγιση και κάλυψη του αιτήματός του. 

 

        Παραδοτέα ΠΕ 1:  

        Μητρώο εξυπηρετούμενου πληθυσμού – ωφελουμένων, που θα περιλαμβάνει:  

• Την σύμφωνη γνώμη τους για την χρήση των προσωπικών τους στοιχείων 

• καταγραφή των προσωπικών στοιχείων του ωφελούμενου 

• καταγραφή του αιτήματος και της ημερομηνίας που απευθύνθηκε στο ΚΚ 

• Καταγραφή της «διάγνωσης» των στελεχών του ΚΚ, για τις ανάγκες υποστήριξης του 

ωφελούμενου 
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• καταγραφή της Δομής/Υπηρεσίας που προτάθηκε στον ωφελούμενο για την κάλυψη του αιτήματός 

του 

• Καταγραφή της ενέργειας υποστήριξης προς τον ωφελούμενο από στέλεχος του ΚΚ 

 

        Η συλλογή των δεδομένων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα ωφελούμενα άτομα καθώς 

και τις γενικότερες δραστηριότητες του Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ) , από την έναρξη μέχρι και τη λήξη 

της χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται από το Δικαιούχο.  Προς το σκοπό αυτό, ο Δικαιούχος είναι 

υποχρεωμένος να διαθέτει/αναπτύξει σύστημα αποθήκευσης και παρακολούθησης του φυσικού 

αντικειμένου του έργου του ΚΚ και ειδικότερα των στοιχείων των ωφελουμένων και να κάνει χρήση 

του σχετικού συστήματος (Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα - ΕΠΣ) που θα αναπτυχθεί κεντρικά για την 

εν λόγω πράξη.    

 

         ΠΕ2 : Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές 

 

         Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  

         Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες (της πολιτείας, της 

αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και της κοινωνίας των πολιτών κλπ) που παρέχονται στα γεωγραφικά 

όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες 

Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, 

Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για 

Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Μετανάστες, για Ρομά και γενικά Προγράμματα για Ευπαθείς Ομάδες 

του Πληθυσμού. 

         Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης  (π.χ. ΟΑΕΔ) για την 

ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά 

σεμινάρια καθώς και σε θέσεις εργασίας β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της 

Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 

         Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων. Στόχος είναι η 

ανάπτυξη επαφών και τακτικής επικοινωνίας με φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και των 

εργαζομένων (π.χ. Επιμελητήρια, ενώσεις και ομοσπονδίες εργαζομένων, συλλόγους επιχειρήσεων ή 

επιχειρηματικών ομάδων, κλπ).        

             Στόχος της εν λόγω ενέργειας είναι :  

       η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου των επιχειρήσεων για την αναγκαιότητα 

αντιμετώπισης της ανεργίας στην περιοχή / Δήμο και την ύπαρξη συγκεκριμένης δυναμικής όσον 

αφορά την προσφορά εργατικού δυναμικού και ειδικοτήτων 

       η σύγκλιση του κόσμου των επιχειρήσεων με αυτή των ανέργων μέσα από τη συμμετοχή σε κοινές 

δραστηριότητες (π.χ. ημερίδες). 

 

       Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

       Συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς για ενημέρωση, ανταλλαγή 

απόψεων σε ζητήματα που αφορούν το έργο του Κέντρου Κοινότητας, αλλά και των Υπηρεσιών που 

είναι οι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους του ΚΚ, για εξασφάλιση αμεσότητας στη 

συνεργασία, πνεύματος αλληλέγγυας δράσης και εντοπισμού ευκαιριών για ανάπτυξη συνεργειών  

       Παραδοτέα ΠΕ 2:  

       Καταγραφή Επικοινωνιών που χρειάστηκαν να γίνουν για τη διασύνδεση του ωφελούμενου με τις 

δομές/υπηρεσίες. 
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      Υλικό από Ενέργειες Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης Επιχειρήσεων και ανέργων (uλικό που 

αποδεικνύει την τέλεση των ανωτέρω ενεργειών π.χ. δημοσιεύσεις  σε τύπο, αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, 

έντυπο ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό, αφίσες, ημερίδες ενημερωτικού χαρακτήρα κλπ) 

       Τήρηση αρχείου με υλικό από συναντήσεις, συσκέψεις, συνεργασίες των στελεχών των Κέντρων 

Κοινότητας με τις Υπηρεσίες και τις Δομές που θα αναπτυχθεί επικοινωνία και τήρηση συνοπτικών –

περιεκτικών σημειωμάτων με το περιεχόμενο των συσκέψεων, την καταγραφή των βασικών σημείων 

της συνεργασίας, τις αποφάσεις και τις προγραμματιζόμενες ενέργειες. 

 

      ΠΕ3:Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και διασφάλισης 

της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων  

 

      Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  

      Στόχος του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας, αποτελεί η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και η 

διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι 

υπηρεσίες:  

      Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας. 
 
      Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.  
 
       Ανάπτυξη δράσεων μαθησιακής στήριξης παιδιών σχολικής ηλικίας σε συνέργεια με τα 
προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, υποστήριξη σχολικού 
περιβάλλοντος , Σχολές Γονέων κ.ά.),  
 
       Διοργάνωση ημερίδων και δράσεων σε συνεργασία με τα σχολεία και τους συλλόγους για την 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινότητας για κοινωνικά θέματα -προβλήματα που συνδέονται 
με τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 
 
       Διοργάνωση εκδηλώσεων με ενημερωτικό, επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και πολιτιστικό 
χαρακτήρα  όπως: διοργάνωση δράσεων και ημερίδων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής 
διαβίωσης, πολιτιστικών , αθλητικών δράσεων κλπ. με σκοπό την κοινωνικοποίηση των παιδιών και 
των οικογενειών που βιώνουν συνθήκες αποκλεισμού. 
 
     Δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας ( σχολεία, πολιτιστικοί , αθλητικοί σύλλογοι ) αλλά και 
της ευρύτερης περιοχής για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη , την 
προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της φτώχειας κ.α.  
 
      Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα για μαθητές ΑμεΑ 
και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. 
 
      Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών στα πλαίσια του Προγράμματος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής για Απόρους και της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της 
Επιτροπής σχετικά με τα συμπληρωματικά μέτρα στήριξης παραγωγών οπωροκηπευτικών .  
 
      Συνεργασία με τις υπόλοιπες δομές καταπολέμησης της φτώχειας του Δήμου Πεντέλης  
(Κοινωνικό Παντοπωλείο , Κοινωνικό Φαρμακείο) για κοινές δράσεις  
 

      Συνεργασία-δικτύωση με φορείς , δίκτυα ( π.χ. Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων), 

Νοσοκομεία , Διαγνωστικά Κέντρα , Γιατρούς, Νομικούς, Φοροτεχνικούς και λοιπούς Επιστήμονες  

με στόχο τη δημιουργία Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την παροχή υπηρεσιών υγείας , 

λογιστικών , νομικών και λοιπών υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των ωφελουμένων και την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής. 
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       Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

       Κινητοποίηση και εμπλοκή στις δράσεις κάθε τοπικής ομάδας που μπορεί να συνεισφέρει στους 

παραπάνω στόχους, έπειτα από συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας και τα στελέχη του και από 

προγραμματισμό δράσεων, για αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων και δυναμικού  

      Παραδοτέα ΠΕ 3:  

      Τήρηση αρχείου ενεργειών κοινωνικής ένταξης με:  

      τα χαρακτηριστικά ωφελουμένων,  

      την διάγνωση των αναγκών του ωφελούμενου που εντοπίζει το στέλεχος του ΚΚ,  

      το πλάνο εξυπηρέτησης του ωφελούμενου (περιλαμβάνει τις δράσεις για την προώθησή τους 

στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, ενέργειες διασύνδεσης του ωφελούμενου, συνεδρίες 

ψυχοκοινωνικής στήριξης, σύνταξη εκπαιδευτικού χάρτη παιδιού με τις δυνατότητες, τις 

ιδιαιτερότητες, τις ενδεδειγμένες ανάγκες,  Ιατρική/Νομική συνδρομή κλπ,)  

     Αρχείο με τα αποτελέσματα της δράσης του ΚΚ (π.χ. Ωφελούμενοι που βρήκαν εργασία, 

αξιολόγηση κατάστασης ωφελουμένων που είναι σε πρόγραμμα συνεδριών ψυχοκοινωνικής 

στήριξης, αριθμός επεμβάσεων προληπτικής ιατρικής, τεστ ΠΑΠ κλπ)  

     Αρχείο με εκδηλώσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για Κοινωνική Ένταξη ομάδων 

ωφελουμένων (Εκπαίδευση, Απασχόληση, Υγεία κλπ) και στοιχείων που αποδεικνύουν την τέλεσή 

τους (π.χ. δημοσιεύσεις  σε τύπο, αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, έντυπο ενημερωτικό και φωτογραφικό 

υλικό, αφίσες, ημερίδες ενημερωτικού χαρακτήρα, εκθέσεις καταγραφής περιεχομένου 

εκδηλώσεων, περιγραφής των επιμέρους ενοτήτων, αναφορά στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, 

καταγραφή αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων και τυχόν αναγκαίων μελλοντικών ενεργειών που θα 

αναδέχθηκαν κατά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης,  κλπ) 

     Το σύνολο του προσωπικού της δομής είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες που απαιτούνται 

για την ολοκλήρωση των Παραδοτέων του ΠΕ. 

     Σημειώνεται ότι δύνανται να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στο φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου προς τη ΕΥΔ, έτσι ώστε η ΕΥΔ να εξετάσει 

την αναγκαιότητα ή μη της υποβολής και εξέτασης τροποποιημένης/επικαιροποιημένης Απόφασης, 

ή την αποστολή σύμφωνης γνώμης επί των αιτούμενων τροποποιήσεων/επικαιροποιήσεων.  

Πίνακας Παραδοτέων Πακέτου Εργασίας, προγραμματισμού 
υλοποίησης, ανάλυσης σε άμεσες και λοιπές δαπάνες 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΠΑΚΕΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ1 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΕ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΩΝ  

Υ1, Υ2, Υ3 

(Όπως 
εμφανίζονται στην 
αναλυτική 

Ημερομηνί
α Έναρξης 
Υποέργου 

19/12/2017 

Ημερομηνία 
Λήξης 
Υποέργου 

30/6/2023 

72 

 

 

 
1 Συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωπομήνες  
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περιγραφή που 
προηγήθηκε) 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

20%  επί των 
άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών 

 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 349.920,00€ 

 

 Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του Πακέτου Εργασίας και των επί μέρους 

Υποενοτήτων - Ενεργειών  του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (διάγραμμα Gantt) 

 

           Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -  ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

 Ο συνολικός Προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 349.920,00€ και θα χρηματοδοτηθεί 

από το ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) συγχρηματοδοτούμενο από 

το ΕΚΤ. Η διάρκεια του Οικονομικού Αντικειμένου είναι από 19-12-2017  έως 31-12-2023 (όπως 

προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης). 

Το συνολικό κόστος λειτουργίας της δομής προσδιορίζεται από: 

          α.το σύνολο των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού , για το οποίο ελέγχεται το 

οικονομικό και φυσικό αντικείμενο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 της ΥΑ με α.π. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015. 

           β.ένα κατ΄αποκοπή ποσοστό 20% επί της άμεσης επιλέξιμης δαπάνης προσωπικού, για την 

κάλυψη όλων των υπολοίπων δαπανών που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης (προμήθεια 

αγαθών, εξοπλισμού, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες 

καθαριότητας κλπ). Για κάθε ποσό επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού που δηλώνει ο 

δικαιούχος, αυτόματα υπολογίζεται το αντίστοιχο ποσοστό 20%. Οι δαπάνες αυτές δεν είναι 

ελέγξιμες και δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών. Ελέγχεται μόνο το φυσικό αντικείμενο με 

βάση τα παραδοτέα που αναφέρονται παραπάνω και ανάλογα με τις ενέργειες που υλοποιούνται. 

Εν τούτοις, ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τη Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση 

της πράξης ειδικότερα, όσον αφορά τις συμβάσεις και αναθέσεις έργων και προμηθειών.  

 Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 349.920,00€ και θα χρηματοδοτηθεί από 

το ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) συγχρηματοδοτούμενο από το 

ΕΚΤ.  

          Το τελικό κόστος υπολογίζεται από το άθροισμα του κόστους ανά εργαζόμενο και της 

προσαύξησης 20% επί του προϋπολογισμού στελέχωσης. Στην προσαύξηση του 20% θα 

περιληφθεί η απαραίτητη προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την λειτουργία του ΚΚ. Ο αναλυτικός 

προϋπολογισμός ανά ειδικότητα εργαζόμενου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-

Β.ν  

           Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας για την παροχή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στην Απόφαση Ένταξης. Οι δαπάνες 
λειτουργίας περιλαμβάνουν:  

           τις άμεσες δαπάνες προσωπικού, (δηλαδή συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης και συμβάσεις έργου, οι οποίες (συμβάσεις έργου) αφορούν σε φυσικά πρόσωπα για 
την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και μόνο), και,  

           τις λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης όπως, προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, 

αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, π.χ. για καθαριότητα ή 
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φύλαξη, δαπάνες δημοσιότητας, κλπ. Οι λοιπές δαπάνες θα αποζημιωθούν ως κατ΄αποκοπή 

ποσοστό 20% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού. 

       Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

      Διαδικασίες για τη διοίκηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 

Υποέργου  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πεντέλης» 

1. Διενέργεια Διαγωνισμών-Ανάθεση συμβάσεων 

      Απόφαση ένταξης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

      Προετοιμασία-Διενέργεια Διαγωνισμών  

      Αξιολόγηση αιτήσεων 

      Χειρισμόςενστάσεων  

      Ολοκλήρωση διαγωνισμού –Υπογραφή συμβάσεων 

      2. Παρακολούθηση έργου-Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου 

      Έλεγχος προόδου του έργου-Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος 

      Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών 

      Διαχείριση κινδύνων 

      Διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας του έργου 

      Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου 

      Ολοκλήρωση έργου 

      3. Οικονομική διαχείριση και πληρωμές έργων 

      Τήρηση Λογιστικών Υποχρεώσεων Συγχρηματοδοτούμενων έργων 

      Τήρηση Λογιστικού Συστήματος 

      Εκκαθάριση δαπάνης 

      Διεκπεραίωση πληρωμών 

 

     Αρμόδιες Υπηρεσίες/όργανα για την παρακολούθηση και πιστοποίηση/παραλαβή του 

φυσικού αντικειμένου, την οικονομική διαχείριση κλπ  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
για υλοποίηση με Ίδια Μέσα 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τμήμα/ 
Μονάδα 

Θεσμικό 
Πλαίσιο2 

ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘ. 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Σ ΟΡΙΣΜΟΥ 

 

Απόφαση 
υλοποίησης 
υποέργου 

Δημοτικό 
Συμβούλιο 

Ν. 
3852/2010 

 
- 

 

Πρόσληψη νέου 
προσωπικού για το 

υποέργο 

Τμήμα 
Ανθρώπιν

ου 
Δυναμικού 

Ν.2190/19
94 

Κουλάκου 
Παναγιώτα 

Η υπ΄αριθ 
505/2014 

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

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

ύ  του 
Δήμου 

Πεντέλης 

(Προϊσταμένη 
Δ/σης) 

Απόφαση 
Δημάρχου 

 

Παρακολούθηση της 
Υλοποίησης και 

Ολοκλήρωσης του 
φυσικού αντικειμένου 

του υποέργου 

 

Τμήμα 
Κοινωνική

ς 
Μέριμνας 

Δ/σης 
Κοινωνική

ς 
Αλληλεγγύ

ης  του 
Δήμου 

Πεντέλης 

H αριθ. 
Δ23/ΟΙΚ. 

14435/113
5/  

29.03.201
6 ΚΥΑ 

 
2.Δεμερτζή 

Ευδοξία 

(Προϊσταμένη 
Τμήματος 

Κοινωνικής 
Μέριμνας) 

Η υπ΄ 
αριθμ. 

505/2014 
Απόφαση 
Δημάρχου 

 

Η υπ’ αριθ. 
328/2016 
Απόφαση 
Δημάρχου 

 

 

Οικονομική 
Διαχείριση 

 

Δ/ση 
Οικονομικ

ών 
Υπηρεσιώ
ν Δήμου 
Πεντέλης 

Ν.3852/20
10 

Ν.4270/20
14 

Καπετσώνη 
Βασιλική 

(Προϊσταμένη 
Δ/σης) 

Η υπ’ αριθμ. 
256/2016 
απόφαση 
Δημάρχου 

Διαχείριση δελτίων –
εντύπων μέσω ΟΠΣ 

Δ/ση 
Προγραμμ

ατισμού 
Δήμου 

Πεντέλης 

ΟΕΥ του 
Δήμου 

Πεντέλης 

Μπούσια Ιωάννα 

(Προϊσταμένη 
Δ/σης) 

Η υπ΄αριθ 

505/2014 
Απόφαση 
Δημάρχου 

 

    Σχήμα Διοίκησης του Έργου  (Ομάδα Έργου)  

    1.Σύμφωνα με την 649/2016 Απόφαση Δημάρχου έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας για την 

παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πεντέλης», αποτελούμενη 

από τους παρακάτω:  

Α/Α Στέλεχος¹ Ειδικότητα Υπηρεσιακή μονάδα 

1 Κουλάκου Παναγιώτα 
ΠΕ Διοικητικού 

Οικονομικού 
Διεύθυνση 

Κοινωνικής Πρόνοιας 

2 Μπούσια Ιωάννα 
ΠΕ Διοικητικού 

Οικονομικού 

Διεύθυνση 
Προγραμματισμού, 

Ο.Π.Η.Δ.Δ. 
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3 Δεμερτζή Ευδοξία ΠΕ Διοικητικού  
Διεύθυνση 

Κοινωνικής Πρόνοιας 

4 Ζαμάνου Μαρία ΠΕ Διοικητικού 
Διεύθυνση 

Κοινωνικής Πρόνοιας 

6 Καπετσώνη Βασιλική 
ΠΕ Οικονομικού 

Λογιστικού 

Διεύθυνση 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

7 Λιαγκάκης Γεώργιος ΠΕ Ψυχολόγων 
Διεύθυνση 

Κοινωνικής Πρόνοιας 

8 Σιρμποπούλου Ευθυμία ΔΕ Διοικητικού 
Διεύθυνση 

Κοινωνικής Πρόνοιας 

9 
Λεοντάρης 
Κωνσταντίνος 

ΔΕ Χειριστών Η/Υ 
Διεύθυνση 

Προγραμματισμού, 
Ο.Π.Η.Δ.Δ. 

         2. Ο Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης , όπως ορίστηκε με την 

υπ’αριθ.147/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό 

έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου 

αποτελέσματος, καθώς και θα εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, 

εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα και κανονικότητά τους. 

         Οι διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών και τα όρια για τη σύναψη των 

δημοσίων συμβάσεων που θα ακολουθηθούν θα είναι σύμφωνες με το ν. 4412/2016 και το 

εγχειρίδιο διαδικασιών της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Πεντέλης 

 

   Υπεύθυνος υποέργου: 

    Ως υπεύθυνος έργου ορίζεται η κ. Κουλάκου Παναγιώτα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης   

    ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Ονοματεπώνυμο:           Κουλάκου Παναγιώτα, Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος 

Ημερ.   Γέννησης:          26-9-1965 

Οικ. Κατάσταση:            Έγγαμος μητέρα δύο(2) παιδιών 

     Θέση στο Δήμο Πεντέλης : 

      Προϊσταμένη Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας,  Πολιτισμού, Αθλητισμού 

Τίτλοι σπουδών:    
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      Πτυχίο Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο πρόγραμμα :Κατάλυση και προστασία 

Περιβάλλοντος του  Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου  

 

     Ξένες Γλώσσες -Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

     Αγγλικά: First Certificate of English –Cambridge  Univercity-ECDL 

      Υπηρεσιακή κατάσταση -Υπάλληλος του Δήμου Πεντέλης από 4-6-1999 

(ΦΕΚ διορισμού: ΦΕΚ 88/ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ./4-6-1999 ) 

       Ειδικός Ταμίας του πρώην Δήμου Πεντέλης με αρμοδιότητες ταμιακής διαχείρισης και των ν.π. 

του δήμου και του Συνδέσμου για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (από 12-11-2003 

έως 31-12-2010). 

     Ληξίαρχος του Δήμου Πεντέλης από το 2002 έως και σήμερα 

     Προϊσταμένη Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας Δ. Πεντέλης(από 27-5-2010 έως 31-12-2010)   

     Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού σε θέματα Ν.Π.Δ.Δ και παράλληλα       

     Πρακτικογράφος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης( από 1-4-2011 έως 20-12-

2012) 

      Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού ( από 

21-12-2012 μέχρι και σήμερα )                                 

       Συνολική προϋπηρεσία στο Δημόσιο Τομέα : 17 έτη 3μήνες 22ημερες 

Φορέας : Δήμος Πεντέλης 

      Προϋπηρεσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό τομέα: 

     1989 – 1998  : Καθηγήτρια Χημείας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 

 

      Επιμόρφωση: Συμμετοχή σε πολλά  προγράμματα επιμόρφωσης, σεμινάρια και συνέδρια 

τόσο δημοσίων φορέων  όσο και ιδιωτικών.              

       Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

      Επιμορφωτικά  προγράμματα του ΙΝΕΠ όπως: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»(από12-5-

2014έως16-6-2014) 

     «Νομιμότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική  Αυτοδιοίκηση» 

(13-11-2014 έως 7-11-2014) 

      «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων» (από 9-6-2016έως(6/7/2016) 

         Συμμετοχή σε ημερίδες , όπως: Ευρωπαϊκή συνάντηση με θέμα: Χτίζοντας ένα δίκτυο ενάντια 

στο Σχολικό Εκφοβισμό (6-7-2012), Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης –Στοχοθεσία-

Παρατηρητήριο ΟΤΑ  (21-3-2013),  

         Συμμετοχή σε συνέδρια : 12ο πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. «Πρόληψη στην Υγεία με 

πρωταγωνιστές τους δήμους» (8-9-Ιουλίου,  Μήλος) κλπ.                              

          Σημείωση: Πέραν όσων προβλέπονται στο ΣΔΕ και στους Κανονισμούς των Ταμείων για τη 

διαδρομή ελέγχου στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, η εποπτεία και ο έλεγχος των ΚΚ ως προς το 

φυσικό (παρεχόμενες υπηρεσίες), οικονομικό και διοικητικό αντικείμενο, ασκείται από τις αρμόδιες 

Δ/νσεις του Δήμου, σύμφωνα με το Άρθρο 6.1 της οικείας ΚΥΑ για τον «καθορισμό ελάχιστων 
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προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (και με σχετικές προβλέψεις για την 

περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει τις αντίστοιχες προβλεπόμενες Δ/νσεις στο Αρ. 6.2). 

        Το απασχολούμενο στο έργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί 

συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος 

απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος που αποτυπώνονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ 

Β.1 - Β.2  είναι αυτό που έχει αποτυπωθεί και στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης. 

         Δεν περιλαμβάνονται στις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού η μισθοδοσία (μέρος ή 

ολόκληρη) του τακτικού προσωπικού του δικαιούχου. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

       Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση της τροποποίησης της απόφασης  

υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πεντέλης» της πράξης «Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ ( MIS 5002379), δεδομένου της  αναγκαιότητας 

παράτασης ισχύος της απόφασης ένταξης και της χρηματοδότησης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου 

Πεντέλης από το ΠΕΠ, για τρία (3) επιπλέον έτη, καθώς και της ανάγκης διεύρυνσης του Κέντρου 

Κοινότητας με Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) και Κέντρο Ολοκληρωμένης Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ) και στελέχωσής του με επιπλέον προσωπικό (2) άτομα, προς επίτευξη 

βέλτιστων αποτελεσμάτων της δράσης.     

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 
Αφού άκουσε την εισήγηση της Δημάρχου.  

      Έλαβε υπόψη του: 

• Τις διατάξεις του Ν.3463/2006. 

• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010. 

• Το υπ’αριθ.πρωτ.18200/9-9-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
Περιφέρειας Αττικής 

• Το υπ΄αρ.πρωτ.336/1-11-2018 έγγραφο τεκμηρίωσης της αρμόδιας Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
του Υπουργείου Εργασίας 

• Tην υπ’αριθ.πρωτ.3899/14-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο  «Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ 5002379 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014-2020». 

 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών που περιέχονται αναλυτικά στα 
επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 

 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης  υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Πεντέλης» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ ( 

MIS 5002379), δεδομένου της  αναγκαιότητας παράτασης ισχύος της απόφασης ένταξης και της 

χρηματοδότησης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πεντέλης από το ΠΕΠ, για τρία (3) επιπλέον έτη, 
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καθώς και της ανάγκης διεύρυνσης του Κέντρου Κοινότητας με Κέντρο Στήριξης Οικογένειας 

(ΚΣΟΙ) και Κέντρο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ) και στελέχωσής του με 

επιπλέον προσωπικό (2) άτομα, προς επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων της δράσης, σύμφωνα 

με το εισηγητικό του θέματος.     

.  
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 203/2019 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.  
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ     
1. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

      2. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
      3. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
      4. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ   5. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ -ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 
      6. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΗΣ  
      7. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ  
      8. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  
      9. ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ  
      10. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
      11. ΛΑΖΗ -ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   12. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ    13. ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  
      14. ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
      15. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
      16. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

17.ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
      18. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
      19. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ               20. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

21. ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
      22. ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
      23. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                                    24. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
      25. ΓΚΡΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 
      26. ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ 
      27. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
      28. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
      29. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
      30. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
      31. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 
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