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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη 2ης τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου
«Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας» της
πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο
Βέροιας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000855.
Ο Δήμος Βέροιας επιλέχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και την ΕΕΤΑΑ
ως ένας από τους φορείς που πληρούσε τα κριτήρια για τη σύσταση και λειτουργία Κέντρου
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας.
Με την υπ’ αριθ.1515/15-5-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, η
Πράξη με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση
2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 376270.
Με την υπ’ αριθ. 312/28-5-2012 Απόφαση του ΔΣ Βέροιας, εγκρίθηκαν οι ειδικοί όροι της
Απόφασης Ένταξης της Πράξης. Με την υπ’ αριθ. 367/2012 όμοια, εγκρίθηκε η Απόφαση Υλοποίησης με
Ίδια Μέσα του υποέργου «Στελέχωση και Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
Θυμάτων Βίας, στο Δήμο Βέροιας».
Το Συμβουλευτικό Κέντρο της Βέροιας λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2013, ύστερα από σχετική
Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας (Αρ. Πρωτ. 56314/7-10- 2013) και μάλιστα σε ιδιόκτητο ακίνητο, δωρεάς
της κας Κορνηλίας Καραναστάση. Το Κέντρο απασχολεί τρία (3) άτομα και λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία,
αφού ήδη έχουν ωφεληθεί περίπου (365) γυναίκες μέχρι σήμερα, στην τοπική κοινωνία της Βέροιας.
Με την αρίθμ. πρωτ. 2365/12-4-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη

«Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας» στον
Άξονα « Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική
Μακεδονίας».
Με την αριθμ. 294/2016 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας αποδέχθηκε τους όρους ένταξης της
πράξης «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Βέροιας» με
κωδικό ΟΠΣ 5000855 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020». Με την αρ.
Έντυπο: Ε.Ι.1_5
Έκδοση: 1η
Ημ/νια Έκδοσης: 30.10.2015

311/2016 όμοια εγκρίθηκε η τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του παραπάνω έργου.

Με το αριθμ. Πρωτ. 6155/9-11-2018 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π.
Κεντρικής Μακεδονίας μας ενημερώνει ότι παρατείνεται η λειτουργία των Κέντρων Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας , με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι σήμερα,
για δύο (2) επιπλέον έτη.
Με την αρ. πρωτ. 6679/30-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
εγκρίθηκε η τροποποίηση της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών
θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας» με με κωδικό ΟΠΣ 5000855 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική
Μακεδονία 2014 – 2020».
Στις 28-11-2018 υποβλήθηκε στο ΟΠΣ τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο της πράξης και σχέδιο
τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα, του δικαιούχου προς την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, προκειμένου να γίνει αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος του υποέργου,
λόγω παράτασης της χρηματοδότησης κατά (2) έτη.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω,
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας ν’ αποφασίσει την τροποποίηση της με αριθμ.
17594/23-5-2016 «Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Λειτουργία Κέντρου
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας» της πράξης «Λειτουργία
Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας», με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5000855, η οποία και διαμορφώνεται πλέον ως εξής:
Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ
Το Υποέργο που θα υλοποιηθεί έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Βέροιας δημιουργήθηκε κατά την
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και παρέχει τις υπηρεσίες του
από το 2013. Στόχος του κέντρου είναι η καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών αποτελώντας
υπηρεσία πρώτης γραμμής και υλοποιώντας δράσεις πρόληψης, αρωγής και ευαισθητοποίησης σε πολλά
επίπεδα. Το συμβουλευτικό κέντρο στεγάζεται σε ιδιόκτητο διαμέρισμα, με μικτό εμβαδό 102,88 τ.μ., σε
περιοχή που είναι εύκολα προσβάσιμη, στο κέντρο της πόλης της Βέροιας. Ο χώρος είναι διαμορφωμένος
κατάλληλα (σύμφωνα με τις προδιαγραφές) και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και χώρους εργασίας και
χώρους υγιεινής, προσβάσιμους από ΑμΕΑ. Στην προηγούμενη περίοδο λειτουργίας το κέντρο στελεχώθηκε
από τρία (3) άτομα και λειτούργησε ικανοποιητικά σε όλα τα επίπεδα. Με τρία (3) άτομα θα συνεχίσει τη
λειτουργία του και στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο, θα παραμείνουν τα ίδια άτομα που ήδη έχουν
αποκομίσει σημαντική εμπειρία, θα χρειαστεί όμως να προκηρυχθεί εκ νέου η θέση του νομικού συμβούλου
(μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ), αφού το στέλεχος αυτό υπέβαλε παραίτηση στο τέλος της προηγούμενης
περιόδου λειτουργίας.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελεί ένα ενιαίο Πακέτο Εργασίας και χωρίζεται σε επιμέρους δράσεις,
οι οποίες αποτυπώνεται κατωτέρω. Στόχος των δράσεων είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση της έμφυλης
βίας, καθώς και η υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας. Οι δράσεις αυτές είναι οι εξής:
1. Ψυχοκοινωνική στήριξη γυναικών
2. Νομική υποστήριξη γυναικών
Έντυπο: Ε.Ι.1_5
Έκδοση: 1η
Ημ/νια Έκδοσης: 30.10.2015

3. Προώθηση στην απασχόληση των ωφελούμενων
4. Δικτύωση και συνεργασία με άλλα κέντρα και φορείς
5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού
Αναλυτικά, τα παραδοτέα του υποέργου ορίζονται ως εξής:
 Παρουσιολόγια Στελεχών
 Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες
 Έντυπα συναντήσεων – συνεργασιών
 Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων
 Υλικό / αποδεικτικά υλοποίησης των δράσεων ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης
 Αποδεικτικά Λειτουργικών Δαπανών

Στην προετοιμασία των παραδοτέων του υποέργου θα συμμετέχουν επιπλέον τρεις (3) μόνιμοι υπάλληλοι
του Δήμου Βέροιας, πέραν του προσωπικού του Συμβουλευτικού Κέντρου. Οι ιδιότητες και θέση των
υπαλλήλων που συμμετέχουν στο φορέα περιγράφεται παρακάτω, σε σχετικό πίνακα.
Για την κάλυψη των αναγκών και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του Υποέργου, τα Παραδοτέα
αποτυπώνονται στον κάτωθι Πίνακα, ως εξής:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΚΕΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ

1. Λειτουργία
Συμβουλευτικού
Κέντρου

Παρουσιολόγια
στελεχών
Ατομικές εκθέσεις
στελεχών για την
παροχή
υπηρεσιών σε
ωφελούμενες
Έντυπα
συναντήσεων –
συνεργασιών
Μηνιαία έκθεση
πεπραγμένων
Υλικό /
αποδεικτικά
υλοποίησης των
δράσεων
ενημέρωσης &
ευαισθητοποίηση
ς
Αποδεικτικά
Λειτουργικών
Δαπανών

01-12-2015

30-11-2020
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180

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

278.400,00 €

278.400,00
€

ΣΥΝΟΛΑ
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ΑΝΘΡ/
ΜΗΝΕΣ

180

278.400,00 €

278.400,00
€

Η υλοποίηση του έργου θα έχει συνολική διάρκεια 60 μήνες (συνολικός χρόνος υλοποίησης) από 01-122015 (ημερομηνία έναρξης υλοποίησης) έως 30-11-2020 (ημερομηνία λήξης υλοποίησης). Το αναλυτικό
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του ενιαίου Πακέτου Εργασίας και των επί μέρους ενεργειών του Υποέργου,
αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών του υποέργου μέχρι την
ολοκλήρωσή τους, ανέρχεται στο πόσο των 327.325 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η
χρηματοδότηση του υποέργου θα διενεργηθεί από τη ΣΑΕ 2016ΕΠ00810015, στην οποία έχει ενταχθεί το
έργο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας». Ο
αναλυτικός προϋπολογισμός και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/κατηγοριών δαπανών
(ανθρώπινων πόρων, υλικών μέσων, προμηθειών/υπηρεσιών, έμμεσων δαπανών) αποτυπώνονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Την υλοποίηση του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας
στο Δήμο Βέροιας», αναλαμβάνει η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού. Επίσης, για την
παρακολούθηση της υλοποίησης της δράσης και την εν γένει διαχείριση του Υποέργου υπεύθυνη τίθεται η
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού, Του Δήμου Βέροιας. Το Κέντρο θα συνεχίσει να
λειτουργεί στο χώρο που λειτούργησε από το 2013, σε ιδιόκτητο δηλαδή διαμέρισμα του Δήμου Βέροιας,
στο κέντρο της πόλης.
Το προσωπικό που εργάστηκε στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης κατά τη χρονική περίοδο 20132016, επιλέχθηκε με διαδικασίες που προβλέπει το ΑΣΕΠ, ύστερα από σχετική προκήρυξη. Οι συμβάσεις του
προσωπικού θα ανανεωθούν και για το νέο Ε.Π., ενώ αν απαιτηθούν νέες προσλήψεις θα ακολουθηθεί η ίδια
διαδικασία.
Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση και υλοποίηση του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας», στο Δήμο Βέροιας έχει ήδη συσταθεί, με την υπ’
αριθ. 159 (Αρ. Πρωτ. 3533/27-1-2016) Απόφαση του Δημάρχου Βέροιας, Ομάδα Διοίκησης και
Παρακολούθησης του Υποέργου. Η Ομάδα Διοίκησης και Παρακολούθησης του Έργου, σε συνεργασία με
την Κοινή Επιτροπή Συντονισμού της Προγραμματικής Συμφωνίας, 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 (με κωδικό 013.9iii) της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Συγκεκριμένα:
Α) Θα υποχρεούται να εισηγείται οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων της Απόφασης
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Υλοποίησης Έργου με Ίδια Μέσα.
Β) Παράλληλα, θα ελέγχει και θα 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 κτλ) θα έχει την υποχρέωση να τα υποβάλει προς την ΕΠΠΕ.
Δ) Θα υποχρεούται να υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της ΠΚΜ, μαζί με τα
Δελτία Δήλωσης Δαπανών και αντίγραφα πρακτικών Συνεδριάσεων της Ομάδας Διοίκησης και
Παρακολούθησης, αντίγραφα πρακτικών Συνεδριάσεων της ΕΠΠΕ, καθώς και τα Παραδοτέα
(παρουσιολόγια προσωπικού, ποσοτικά στοιχεία ωφελουμένων κτλ).
Σε επίπεδο τήρησης στοιχείων και δικαιολογητικών από το Δικαιούχο, η Ομάδα Διοίκησης και
Παρακολούθησης του Έργου θα:
(α) ενημερώνει και θα τηρεί το φάκελο της Πράξης, με όλα τα στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση
της Πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της.
(β)

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

Υποέργο, για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά τη λήξη του οικονομικού αντικειμένου της
Πράξης, δηλαδή κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2023.
(γ) τηρεί τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα 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.
(δ) πρέπει με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών, να κοινοποιεί στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τυποποιημένη κατάσταση στην οποία θα
καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται τα
ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα καθώς και η μορφή με την οποία τηρούνται από τον κάθε
εμπλεκόμενο φορέα. Η εν λόγω κατάσταση θα επικαιροποιείται και θα αποστέλλεται εκ νέου στην
αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της ΠΚΜ, εφόσον επιμέρους στοιχεία της μεταβληθούν.
Τα στελέχη της Ομάδας Διοίκησης και Παρακολούθησης του υποέργου, που επιλέχθηκαν με βάση την
επιστημονική και επαγγελματική τους ειδικότητα, καθώς και το αντικείμενο και η αρμοδιότητα που
διαθέτουν και εκτελούν (η οποία σχετίζεται με το φυσικό αντικείμενο του έργου), αναλύεται στον ακόλουθο
Πίνακα:
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ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Κατερίνα-Μαρία Κύρτση

ΤΕ Διοικητικού
- Λογιστικού

Αναστασία Δούκα

ΤΕ

Αναστασία Μιζαντζίδου

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ

Υπάλληλος του Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής

Υπεύθυνος Υποέργου

Νοσηλευτικής

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Κοινωνικής ΠροστασίαςΠαιδείας-Πολιτισμού

Αναπληρωτής
Υπεύθυνος Υποέργου &
Υπεύθυνος Λειτουργίας
Κέντρου

ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του
Τμήματος Προμηθειών

Οικονομική Διαχείριση
Υποέργου

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζεται η οργανωτική δομή και οι εμπλεκόμενες στο Υποέργο Υπηρεσίες του
Δήμου Βέροιας:
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
για υλοποίηση με Ίδια Μέσα
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τμήμα/
Μονάδα

Θεσμικό
Πλαίσιο1

ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.
ΟΡΙΣΜΟΥ

Απόφαση υλοποίησης Υποέργου

Δ/νση Κοιν.
ΠροστασίαςΠαιδείαςΠολιτισμού

Ο.Ε.Υ.

Αναστασία
Δούκα

994 (Αρ. Πρωτ.
15007/21-4-15)

Πρόσληψη νέου προσωπικού για
το Υποέργο

Δ/νση
Δοικητικού

Ο.Ε.Υ.

Αντώνης
Κινικλής

665 (Αρ. Πρωτ.
13234/12-3-14)

Παρακολούθηση της Υλοποίησης
και Ολοκλήρωσης του Υποέργου

Δ/νση Κοιν.
ΠροστασίαςΠαιδείαςΠολιτισμού

Ο.Ε.Υ.

Αναστασία
Δούκα

994 (Αρ. Πρωτ.
15007/21-4-15)

Οικονομική Διαχείριση

Δ/νση
Οικονομικού

Ο.Ε.Υ.

Αλεξάνδρα
Δουγαλή

37 (Αρ. Πρωτ.
323/04-012017)

Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του υποέργου καθώς και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή –
πιστοποίηση των παραδοτέων του, θα διεξαχθεί από αρμόδια Επιτροπή (που θα συγκροτηθεί με άλλη
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Απόφαση). 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 δέκα (10) εργάσιμων 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 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να
επανυποβάλλουν

τα

παραδοτέα

καταλλήλως

διορθωμένα

και

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.Δ.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 αυτή την περίπτωση η Ε.Π.Π.Ε. υποβάλλει παρατηρήσεις κατά την ανωτέρω διαδικασία
παρατηρήσεων η οποία μπορεί να επαναληφθεί έως δύο (2) φορές.
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 την αρμόδια υπηρεσία χωρίς καθυστέρηση.
Οι διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών και τα όρια για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, θα
γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα, με όσα ορίζονται στον Νόμο 4412 (ΦΕΚ Α'
147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Ως Υπεύθυνος του Υποέργου ορίζεται η κ. Κατερίνα-Μαρία Κύρτση (ως έχει οριστεί στη σχετική Απόφαση),
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στέλεχος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού.
Γεννήθηκε στη Βέροια και αποφοίτησε από το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Βέροιας. Αποφοίτησε από το
Τμήμα Λογιστικής του Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ διορίστηκε ως
υπάλληλος στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος όπου και εργάστηκε για 16 χρόνια. Με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
διορίστηκε το 2016 στο Δήμο Βέροιας και τοποθετήθηκε στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας – ΠαιδείαςΠολιτισμού όπου υπηρετεί ως μόνιμος υπάλληλος. Γνωρίζει υπολογιστές και Αγγλικά.
Η Υπεύθυνη του Υποέργου έχει την 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 Δικαιούχου το Τ.Δ.Υ., αναλαμβάνοντας την ευθύνη για
την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται σε αυτό.
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 Β2 και Β3. Το προσωπικό (υφιστάμενο και νέο)
που αναφέρεται στους πίνακες Β2 και Β3, θα απασχοληθεί έχοντας υπογράψει Σύμβαση με σχέση εργασίας
ορισμένου χρόνου, ενώ τα καθήκοντά τους περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας των
Συμβουλευτικών Κέντρων.

Ο Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – Εθελοντισμού

Θεόφιλος Κορωνάς

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Παράρτημα Α: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2. Παράρτημα Β: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
3. Απόφαση ορισμού Ομάδας Διοίκησης & Παρακολούθησης και Υπευθύνου του Υποέργου
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