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Α∆Α ΩΚΛΑΩΛΚ-Υ5∆

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 116 /2017
Α̟όσ̟ασµα α̟ό το ̟ρακτικό της 5ης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «∆ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ :ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ∆.Λ.» , ΕΠ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 20142020».
Σήµερα την 20η του µήνα Μαρτίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:00 το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα α̟ό την αριθµ. 15366-16/3/2017 ̟ρόσκληση του
Προέδρου, ̟ου δηµοσιεύθηκε και ε̟ιδόθηκε µε α̟οδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν α̟ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια̟ίστωσε ότι α̟ό τα σαράντα ένα (41) µέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κλειτσάκης Αθανάσιος
2) Μαντζάνας ∆ηµήτριος
3) Ρούλιας Ιωάννης
4) Ζήσιµος Γεώργιος
5) Ριζάκος Παναγιώτης
6) Αρναούτογλου Θεόδωρος
7) Μώρης ∆ηµήτριος
8) Κορέντζελος ∆ηµήτρ.
9) Αργύρη Παρασκευή
10) Κερ̟ινιώτης Κων/νος
11) Καραγιάννης Στυλιανός
12) Μ̟ούκας Αθανάσιος
13) Κυρίτσης ∆ηµήτριος
14) Τσιτσίας Μάρκος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1) Τσακµάκης ∆ηµήτριος
2) Αδάµ-Μ̟αλταδούρου
∆έσ̟οινα
3) Μ̟ολοκούτας Κων/νος
4) Τσεκούρας ∆ηµήτριος
5) Κούτρας ∆ηµήτριος
6) Ανδρικό̟ουλος Ανδρέας

15) Νταφλούκας Βασίλ.
16) ∆ιαµαντάρας Αλέξανδρος
17) Λάµ̟ρου Γεώργιος
18) Ζαγκανάς Γεώργιος
19) Τελώνης ∆ηµήτριος
20) Καραθάνος Κων/νος
21) Κοτρωνιάς Γεώργιος
22) Κουτσοβέλης Σωτήριος
23) Μητσό̟ουλος ∆ηµήτριος
24) Ραφτο̟ούλου Μαρία
25) Μουστάκας Κων/νος
26) Συλεούνης ∆ηµήτριος
27) Φώσκολος Παναγιώτης
28) Αργύρης Αθανάσιος

29) Σταυρογιάννης Κων/νος
30) Αντωνίου-Σιούτα Μαρία
31) Λέβα Βασιλική
32) Σαγιάς Γεώργιος
33) Στασινός Παναγιώτης
34) Χρονάς Αναστάσιος
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Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι Το̟ικών
Κοινοτήτων & Εκ̟ρόσω̟οι Το̟ικών Κοινοτήτων εκ των ο̟οίων ̟αραβρέθηκαν οι ̟αρακάτω :
1) Ζούκας Κων/νος
2) Φούρλας Γεώργιος

Τ.Κ. Φραντζή
Τ.Κ. ∆έλφινου

Ο ∆ήµαρχος Νικόλαος Σταυρογιάννης ̟ροσκλήθηκε και ̟αρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση ̟αρευρίσκεται και ο Νιάνιος Σ̟υρίδων, υ̟άλληλος του ∆ήµου για την τήρηση
των ̟ρακτικών.
Αφού δια̟ιστώθηκε α̟αρτία – καθώς α̟ό το σύνολο 41 µελών ήταν ̟αρόντα 35 µέλη, ο
̟ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης, θέτει υ̟όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του ΑΝΤ/ΡΧΟΥ κ.
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, ̟ου έχει ως εξής:
Με την αρ. 54/09/01/2017 (ΑΔΑ: ΩΒ027ΛΗ-ΘΩΟ) Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλά-δας, η Πράξη
«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο δήμου Λαμιέων» με
κωδικό ΟΠΣ 5002102, ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020» εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση
της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ» του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα», που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η εγκεκριμένη πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 243.360€, αφορά στη λειτουργία Δομών παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων, για τρία (3) έτη.
Οι επιλέξιμες δαπάνες της πράξης περιλαμβάνουν: α) τις άμεσες δαπάνες προσωπικού, συνολικού ποσού σε
€187.200 και β) τις λοιπές δαπάνες ποσού σε €56.160, οι οποίες θα αποζημιωθούν ως κατ΄αποκοπή ποσοστό
30% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Λειτουργία 2 δομών (υποέργων) για 3 έτη.
Υποέργο 1: Κοινωνικό Παντοπωλείο
Η Δομή θα συγκεντρώνει, αποθηκεύει, διανέμει βασικά αγαθά διαβίωσης. Θα παρέχει σε τουλάχιστον 150 οικογένειες του Δήμου
Λαμιέων (άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων 3ων
χωρών και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας) που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται
από φτώχεια, σταθερά σε τακτά διαστήματα, τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα
προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κλπ καινούρια ή μη, είδη ψυχαγωγίας. Οι προμήθειες των
τροφίμων και των ειδών παντοπωλείου θα καλύπτονται από πολλαπλές πηγές χορηγιών και δωρεών (όπως εισφορές πολιτών σε είδος,
από εταιρείες στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους, πλεονάζοντα τρόφιμα κ.α.). Η δομή του Kοινωνικού Παντοπωλείου
πρόκειται να λειτουργήσει στη Λαμία, πλησίον της κεντρικής Πλατείας Λαού και συγκεκριμένα στο δημοτικό ακίνητο της πρώην
«Δημοτικής Αγοράς» που περικλείεται από τις οδούς Όθωνος, Αγ. Νικολάου, Λυκούργου και Αιόλου. Θα στελεχώνεται από 1 Κοινωνικό
Λειτουργό και 1 άτομο βοηθητικό προσωπικό ενώ θα εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Επίσης, θα συνεργάζεται με
άλλες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, ώστε οι ενέργειες που αφορούν στην ομάδα στόχου να είναι συντονισμένες στη βάση της
ολιστική προσέγγισης αναγκών

Υποέργο 2: Κοινωνικό Φαρμακείο
Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Λαμιέων θα παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε
τουλάχιστον 100 ωφελούμενους κάθε μήνα. Στα πλαίσια του προγράμματος ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία της Δομής
και θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων: 1 Φαρμακοποιό και 1 Κοινωνικό Λειτουργό. Το Κοινωνικό Φαρμακείο έχει ως στόχο την
παροχή σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία θα εξασφαλίζει
μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και
κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών. Επίσης , θα παρέχονται από τον/την Κοινωνικό/ή Λειτουργό του
Φαρμακείου δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής. Σε αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιείται ενημέρωση
για θέματα που απασχολούν τους ωφελούμενους του Προγράμματος, όπως θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, και παραπομπή
τους σε φορείς και υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των κοινωνικών τους αναγκών. Η
δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου θα στεγαστεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημαρχείου επί των οδών Φλέμιγκ και
Ερυθρού Σταυρού στη Λαμία. Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει το κοινωνικό φαρμακείο είναι άτομα που διαμένουν στον Δήμο
που λειτουργεί η δομή και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων
χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται
από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ κλπ), ή στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης,
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καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνή προστασία. Εξυπηρετεί δηλαδή άτομα τα οποία έχουν προβλήματα υγείας και δεν έχουν
πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Για την υλοποίηση της Πράξης επιτρέπεται η πρόσληψη (4) ατόμων. Η διαδικασία πρόσληψης διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο των
προσλήψεων ΙΔΟΧ από τους ΟΤΑ, με πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ.
Η μοριοδότηση των προσλήψεων ΙΔΟΧ γίνεται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 74 του ν. 4430/2016.
Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 14361/14/03/2017 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου μας έχουν εγγραφεί οι
ανάλογες πιστώσεις για τη μισθοδοσία του προσωπικού στον ΚΑ 60.7341.0003
Το προσωπικό ανά αριθμό, ειδικότητα και υποέργο της Πράξης είναι:

Αριθμός

Ειδικότητα

Διάρκεια Σύμβασης

Υποέργο

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Από την υπογραφή της και

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ατόμων
1

για

χρονικό

διάστημα

δώδεκα (12) μηνών με
δυνατότητα ανανέωσης

1

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Από την υπογραφή της και
για

χρονικό

Κοινωνικό Παντοπωλείο

διάστημα

δώδεκα (12) μηνών με
δυνατότητα ανανέωσης
1

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Από την υπογραφή της και
για

χρονικό

Κοινωνικό Φαρμακείο

διάστημα

δώδεκα (12) μηνών με
δυνατότητα ανανέωσης
1

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Από την υπογραφή της και
για

χρονικό

Κοινωνικό Φαρμακείο

διάστημα

δώδεκα (12) μηνών με
δυνατότητα ανανέωσης

Λαµβάνοντας υ̟όψη τα ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
ό̟ως ληφθεί α̟όφαση για την ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου
Χρόνου για την υλο̟οίηση της ̟αρα̟άνω Πράξης.
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου,
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση
Α ̟ ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα
ΕΓΚΡΙΝΕΙ την ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την
υλο̟οίηση της ̟αρα̟άνω Πράξης, σύµφωνα µε την υ̟οβληθείσα εισήγηση

Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το ̟αρόν και υ̟ογράφεται :
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
Ακριβές α̟όσ̟ασµα ̟ρακτικών
Λαµία 23 Μαρτίου 2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
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ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ

