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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 21/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξέαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ Γάκνπ ΒΫξνηαο
Αξ. απφθ. 332/2020
Πεξέιεςε
Έγθξηζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 293/2016 απφθαζεο
ηνπ Γ.., πεξέ α) αλΪθιεζεο ηεο αξηζ. 135/2015 απφθαζεο
ηνπ Γ.. θαη β) Ϋγθξηζεο ηεο απφθαζεο πινπνέεζεο κε
έδηα κΫζα ηνπ Ϋξγνπ κε ηέηιν «Λεηηνπξγέα δνκψλ θαη
ππεξεζηψλ ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο πξνο φθεινο ησλ
γπλαηθψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο βέαο-Λεηηνπξγέα
ΚΫληξσλ πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο Γπλαηθψλ
ΘπκΪησλ Βέαο ζε Σνπηθφ Δπέπεδν»
άκεξα 7 Γεκεμβρίοσ ηνπ Ϋηνπο 2020 εκΫξα ηεο εβδνκΪδαο Γεσηέρα θαη ψξα 16:00
ζπλάιζε δηΪ ηειεδηΪζθεςεο ζε ηαθηηθά ζπλεδξέαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελέα 3-12-2020 γξαπηά πξφζθιεζε ηνπ ΠξνΫδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο,
ηνπο ΠξνΫδξνπο Κνηλνηάησλ θαη ζηνλ Γάκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηΪζεθε απφ ην Ϊξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηάζεθε
απφ ηα Ϊξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιένπ ηνπ
Τπ.Δζσηεξηθψλ.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξέζθεηαη ν Γάκαξρνο θαη φηη ππΪξρεη λφκηκε απαξηέα, αθνχ επέ
ζπλφινπ 41 κειψλ βξΫζεθαλ παξφληα 35 κΫιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιέδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .ΑζιΪλνγινπ, 4) Κ. Γ.Μηραειέδεο, Ν.ΑγγΫινπ,
Ρέδνο, 5) Θ.Θενδσξέδεο, 6)Α.Σζαρνπξέδεο, 7) .ΓηακΪληεο, 8) Γ.Γνπιηέδεο, .ηνπγηΪλλνο,
Β.ΛπθνζηξΪηεο, 9) Κ. ΓξεγνξηΪδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ. Α.πκεσλέδνπ, Γ.Γεκεξηδέδεο
ΚνξσλΪο, 12) Α. Λαδαξέδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.ΓΫιιαο,
15)Λ.Αζιαλέδεο, 16)Γ.ΜπαηζαξΪ, 17) . Σδάκα, 18) Δ.Κειεζέδεο,
19)Κ.ΒαζηιεηΪδεο,
20)
Κ.Παινπθέδεο,
21)
Γ.Ππξηλφο,
22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24) Π.Παπιέδεο, 25) Μ.
νπκειέδεο, 26)Υ.Κειεζέδεο, 27) Β.ηεθαλφπνπινο, 28)
Α.Μαξθνχιεο, 29) Κ.Σξνρφπνπινο, 30)Κ.Θενδσξέδεο, 31)
Π.ΜνπρηΪξε,
32)Γ.Σζαλαθηζέδεο,
33)
Γ.ΡΪιιε,
34)
Γ.Μειηφπνπινο, 35) Η.Σζαλαμέδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.ΣζηινγηΪλλεο, .Κσηζηαληάο, .ΠαπΪ, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλέδεο,
Η.Βνξγηαηδέδεο, Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδάκαο, Α. Σζηθιέδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.ΔπηεξηΪδεο, Α. ΣζαπξΪλεο,
Η.ηδεξφπνπινο, Υ.Βελεηηθέδεο, Α.Καξαβαζέιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.ΚαξαγηΪλλεο, Υ. Σζαλαζέδεο, Κ.Βχδαο, Γ.έηαο,
Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλέδεο, Υ.ΚεθηΫο, Ζ.Καξακάηζνο

εμείωζε: 1) ΚαηΪ ηελ πξν εκεξάζηαο δηΪηαμεο ζπδάηεζε πξνζάιζαλ νη θ.θ. Β.ηεθαλφπνπινο, Κ.ΒαζηιεηΪδεο θαη
απνρψξεζαλ νη θ.θ. Π.Παπιέδεο, Μ.νπκειέδεο, Υ.Κειεζέδεο, Β.ηεθαλφπνπινο, Λ.Αθξηβφπνπινο
2) ΚαηΪ ηε ζπδάηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 324/2020 απφθαζεο πξνζάιζε ν θ. Λ.Αθξηβφπνπινο
3) ΚαηΪ ηε ζπδάηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 325/2020 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Α.Μαξθνχιεο, Κ.Θενδσξέδεο, Κ.Σξνρφπνπινο,
Π.ΜνπρηΪξε
4) ΚαηΪ ηε ζπδάηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 326/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Ζ.Σζηθιέδεο
5) ΚαηΪ ηε ζπδάηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 331/2020 απφθαζεο πξνζάιζε ν θ. Ζ.Σζηθιέδεο
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ηε ζπλΫρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 8ν ζΫκα ηεο εκεξάζηαο δηΪηαμεο, Ϋζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιένπ ην απφ 12-11-2020 εηζεγεηηθφ ζεκεέσκα ηεο αληηδεκΪξρνπ ηζφηεηαο ησλ θχισλ
πξκνχιαο Σδάκα, πνπ Ϋρεη σο εμάο:
Ο Γάκνο ΒΫξνηαο επηιΫρζεθε απφ ηε Γεληθά Γξακκαηεέα Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ θαη ηελ
ΔΔΣΑΑ σο Ϋλαο απφ ηνπο θνξεέο πνπ πιεξνχζε ηα θξηηάξηα γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγέα
ΚΫληξνπ πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 1515/15-5-2012 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ,
ε ΠξΪμε κε ηέηιν «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΟΜΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ
ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ ΟΦΔΛΟ ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ
ΣΖ ΒΗΑ – ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΤΝΑΗΚΧΝ
ΘΤΜΑΣΧΝ ΒΗΑ Δ ΣΟΠΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 08»
εληΪρζεθε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γηνηθεηηθά Μεηαξξχζκηζε 2007-2013», κε θσδηθφ
ΟΠ 376270.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 312/28-5-2012 Απφθαζε ηνπ Γ ΒΫξνηαο, εγθξέζεθαλ νη εηδηθνέ φξνη ηεο
Απφθαζεο Έληαμεο ηεο ΠξΪμεο. Με ηελ ππ’ αξηζ. 367/2012 φκνηα, εγθξέζεθε ε Απφθαζε
Τινπνέεζεο κε Ίδηα ΜΫζα ηνπ ππνΫξγνπ «ηειΫρσζε θαη Λεηηνπξγέα ηνπ ΚΫληξνπ
πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο Γπλαηθψλ ΘπκΪησλ Βέαο, ζην Γάκν ΒΫξνηαο».
Σν πκβνπιεπηηθφ ΚΫληξν ηεο ΒΫξνηαο ιεηηνπξγεέ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013, χζηεξα
απφ ζρεηηθά Γάισζε Έλαξμεο Λεηηνπξγέαο (Αξ. Πξση. 56314/7-10-2013) θαη κΪιηζηα ζε
ηδηφθηεην αθέλεην, δσξεΪο ηεο θαο Κνξλειέαο ΚαξαλαζηΪζε. Σν ΚΫληξν απαζρνιεέ ηξέα (3)
Ϊηνκα θαη ιεηηνπξγεέ κε κεγΪιε επηηπρέα, αθνχ άδε Ϋρνπλ σθειεζεέ πεξέπνπ (365) γπλαέθεο κΫρξη
ζάκεξα, ζηελ ηνπηθά θνηλσλέα ηεο ΒΫξνηαο.
Με ηελ αξέζκ. πξση. 2365/12-4-2016 απφθαζε ηνπ ΠεξηθεξεηΪξρε Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο
εληΪρζεθε ε ΠξΪμε «Λεηηνπξγέα ΚΫληξνπ πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο
ζην Γάκν ΒΫξνηαο» ζηνλ Άμνλα « Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθάο Ϋληαμεο θαη θαηαπνιΫκεζε ηεο
θηψρεηαο- ΔΚΣ» ηνπ Δ.Π. «Κεληξηθά Μαθεδνλέαο».
Με ηελ αξηζκ. 294/2016 απφθαζά ηνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ΒΫξνηαο απνδΫρζεθε ηνπο
φξνπο Ϋληαμεο ηεο πξΪμεο «Λεηηνπξγέα ΚΫληξσλ πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο Γπλαηθψλ
ΘπκΪησλ Βέαο ζηνλ Γάκν ΒΫξνηαο» κε θσδηθφ ΟΠ 5000855 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο
«Κεληξηθά Μαθεδνλέα 2014 – 2020». Με ηελ αξ. 311/2016 φκνηα εγθξέζεθε ε ηξνπνπνέεζε ηεο
απφθαζεο πινπνέεζεο κε έδηα κΫζα ηνπ παξαπΪλσ Ϋξγνπ.
Με ην αξηζκ. Πξση. 6155/9-11-2018 Ϋγγξαθφ ηεο ε Δηδηθά Τπεξεζέα Γηαρεέξηζεο ηεο Δ.Π.
Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο καο ελεκεξψλεη φηη παξαηεέλεηαη ε ιεηηνπξγέα ησλ ΚΫληξσλ
πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο Γπλαηθψλ ΘπκΪησλ Βέαο , κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ
ηζρχνπλ κΫρξη ζάκεξα, γηα δχν (2) επηπιΫνλ Ϋηε.
Με ηελ αξ. πξση. 6679/30-11-2018 απφθαζε ηνπ ΠεξηθεξεηΪξρε Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο
εγθξέζεθε ε ηξνπνπνέεζε ηεο πξΪμεο «Λεηηνπξγέα ΚΫληξνπ πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο
γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο ζην Γάκν ΒΫξνηαο» κε κε θσδηθφ ΟΠ 5000855 ζην Δπηρεηξεζηαθνχ
ΠξνγξΪκκαηνο «Κεληξηθά Μαθεδνλέα 2014 – 2020».
Με ηελ αξ. 975/2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ ΒΫξνηαο εγθξέζεθε ε
ηξνπνπνέεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 293/2016 απφθαζεο ηνπ Γ πεξέ α) αλΪθιεζεο ηεο κε αξηζκ.
135/2015 απφθαζεο Γ. θαη β) Ϋγθξηζεο ηεο απφθαζεο πινπνέεζεο κε έδηα κΫζα ηνπ Ϋξγνπ κε
ηέηιν «Λεηηνπξγέα δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ
θαη γηα ηελ θαηαπνιΫκεζεο ηεο βέαο – Λεηηνπξγέα ΚΫληξνπ πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο
Γπλαηθψλ ζπκΪησλ Βέαο ζε ηνπηθφ επέπεδν»
Με ηελ αξ. 6057/12-11-2020 απφθαζε ηνπ ΠεξηθεξεηΪξρε Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο
εγθξέζεθε ε ηξνπνπνέεζε ηεο πξΪμεο «Λεηηνπξγέα ΚΫληξνπ πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο
γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο ζην Γάκν ΒΫξνηαο» κε θσδηθφ ΟΠ 5000855 ζην Δπηρεηξεζηαθνχ
ΠξνγξΪκκαηνο «Κεληξηθά Μαθεδνλέα 2014 – 2020».
Έρνληαο ππφςε ηα πην πΪλσ
Καιεέηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γάκνπ ΒΫξνηαο λ’ απνθαζέζεη:
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Α) ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο κε αξηζκ. 293/2016 απφθαζεο Γ.. ΒΫξνηαο φπσο ηξνπνπνηάζεθε
κε ηελ αξηζκ. 975/2018 φκνηα .
Β) Να εγθξέλεη ά κε ηελ 3ε ηξνπνπνέεζε ηεο απφθαζεο πινπνέεζεο κε έδηα κΫζα ηνπ
ΤπνΫξγνπ «Λεηηνπξγέα ΚΫληξνπ πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο ζην Γάκν
ΒΫξνηαο» ηεο πξΪμεο «Λεηηνπξγέα ΚΫληξνπ πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο γπλαηθψλ ζπκΪησλ
βέαο ζην Γάκν ΒΫξνηαο», κε θσδηθφ ΟΠ (MIS) 5000855, ε νπνέα θαη δηακνξθψλεηαη πιΫνλ σο
εμάο:
Α. ΦΤΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ
ΤΛΟΠΟΗΖΖ – ΓΔΗΚΣΔ
Σν ΤπνΫξγν πνπ ζα πινπνηεζεέ Ϋρεη σο αληηθεέκελν ηε ζπλΫρηζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ
ΚΫληξνπ πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο ηνπ Γάκνπ ΒΫξνηαο
δεκηνπξγάζεθε θαηΪ ηελ Πξνγξακκαηηθά Πεξένδν 2007-2013, απφ ην Δ.Π. «Γηνηθεηηθά
Μεηαξξχζκηζε» θαη παξΫρεη ηηο ππεξεζέεο ηνπ απφ ην 2013. ηφρνο ηνπ θΫληξνπ εέλαη ε
θαηαπνιΫκεζε ηεο Ϋκθπιεο βέαο θαηΪ ησλ γπλαηθψλ απνηειψληαο ππεξεζέα πξψηεο γξακκάο θαη
πινπνηψληαο δξΪζεηο πξφιεςεο, αξσγάο θαη επαηζζεηνπνέεζεο ζε πνιιΪ επέπεδα. Σν
ζπκβνπιεπηηθφ θΫληξν ζηεγΪδεηαη ζε ηδηφθηεην δηακΫξηζκα, κε κηθηφ εκβαδφ 102,88 η.κ., ζε
πεξηνρά πνπ εέλαη εχθνια πξνζβΪζηκε, ζην θΫληξν ηεο πφιεο ηεο ΒΫξνηαο. Ο ρψξνο εέλαη
δηακνξθσκΫλνο θαηΪιιεια (ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθΫο) θαη δηαζΫηεη ηνλ απαξαέηεην
εμνπιηζκφ θαη ρψξνπο εξγαζέαο θαη ρψξνπο πγηεηλάο, πξνζβΪζηκνπο απφ ΑκΔΑ. ηελ
πξνεγνχκελε πεξένδν ιεηηνπξγέαο ην θΫληξν ζηειερψζεθε απφ ηξέα (3) Ϊηνκα θαη ιεηηνχξγεζε
ηθαλνπνηεηηθΪ ζε φια ηα επέπεδα. Με ηξέα (3) Ϊηνκα ζα ζπλερέζεη ηε ιεηηνπξγέα ηνπ θαη ζηελ
επφκελε Πξνγξακκαηηθά Πεξένδν, ζα παξακεέλνπλ ηα έδηα Ϊηνκα πνπ άδε Ϋρνπλ απνθνκέζεη
ζεκαληηθά εκπεηξέα.
Σν θπζηθφ αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ απνηειεέ Ϋλα εληαέν ΠαθΫην Δξγαζέαο θαη ρσξέδεηαη ζε
επηκΫξνπο δξΪζεηο, νη νπνέεο απνηππψλεηαη θαησηΫξσ. ηφρνο ησλ δξΪζεσλ εέλαη ε πξφιεςε θαη
ε θαηαπνιΫκεζε ηεο Ϋκθπιεο βέαο, θαζψο θαη ε ππνζηάξημε ησλ γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο. Οη
δξΪζεηο απηΫο εέλαη νη εμάο:
1. Φπρνθνηλσληθά ζηάξημε γπλαηθψλ
2. Ννκηθά ππνζηάξημε γπλαηθψλ
3. Πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε ησλ σθεινχκελσλ
4. Γηθηχσζε θαη ζπλεξγαζέα κε Ϊιια θΫληξα θαη θνξεέο
5. ΔλεκΫξσζε θαη επαηζζεηνπνέεζε θνηλνχ
ΑλαιπηηθΪ, ηα παξαδνηΫα ηνπ ππνΫξγνπ νξέδνληαη σο εμάο:
 Παξνπζηνιφγηα ηειερψλ
 ΑηνκηθΫο εθζΫζεηο ζηειερψλ γηα ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ζε σθεινχκελεο
 Έληππα ζπλαληάζεσλ – ζπλεξγαζηψλ
 Μεληαέα Ϋθζεζε πεπξαγκΫλσλ
 Τιηθφ / απνδεηθηηθΪ πινπνέεζεο ησλ δξΪζεσλ ελεκΫξσζεο & επαηζζεηνπνέεζεο
 ΑπνδεηθηηθΪ Λεηηνπξγηθψλ Γαπαλψλ
ηελ πξνεηνηκαζέα ησλ παξαδνηΫσλ ηνπ ππνΫξγνπ ζα ζπκκεηΫρνπλ επηπιΫνλ ηξεηο (3)
κφληκνη ππΪιιεινη ηνπ Γάκνπ ΒΫξνηαο, πΫξαλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πκβνπιεπηηθνχ ΚΫληξνπ. Οη
ηδηφηεηεο θαη ζΫζε ησλ ππαιιάισλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζην θνξΫα πεξηγξΪθεηαη παξαθΪησ, ζε
ζρεηηθφ πέλαθα.
Γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνέεζε ηνπ ΤπνΫξγνπ, ηα
ΠαξαδνηΫα απνηππψλνληαη ζηνλ θΪησζη Πέλαθα, σο εμάο:
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΠΟΕΡΓΟΤ ΑΝΑ ΠΑΚΕΣΟ ΕΡΓΑΙΑ
ΠΑΚΕΣΟ
ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
ΤΠΟΕΡΓΟΤ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗ

1.Λειηοσργία
Σσμβοσλεσηικού
Κένηροσ

Παροσζιολόγια
ζηελετών
Αηομικές εκθέζεις

01-12-2015

30-06-2023

ΑΝΘΡ/
ΜΗΝΕ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
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ζηελετών για ηην
παροτή
σπηρεζιών ζε
ωθελούμενες
Ένησπα
ζσνανηήζεων –
ζσνεργαζιών
Μηνιαία έκθεζη
πεπραγμένων
Υλικό /
αποδεικηικά
σλοποίηζης ηων
δράζεων
ενημέρωζης &
εσαιζθηηοποίηζης
Αποδεικηικά
Λειηοσργικών

267

519.225 €

519.225,00 €

519.225,00 €

519.225,00 €

Δαπανών

ΤΝΟΛΑ

267

Ζ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ ζα Ϋρεη ζπλνιηθά δηΪξθεηα 91 κάλεο (ζπλνιηθφο ρξφλνο
πινπνέεζεο) απφ 01-12-2015 (εκεξνκελέα Ϋλαξμεο πινπνέεζεο) Ϋσο 30-06-2023 (εκεξνκελέα
ιάμεο πινπνέεζεο). Σν αλαιπηηθφ ΥξνλνδηΪγξακκα Τινπνέεζεο ηνπ εληαένπ ΠαθΫηνπ Δξγαζέαο
θαη ησλ επέ κΫξνπο ελεξγεηψλ ηνπ ΤπνΫξγνπ, απνηππψλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α.
Β. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ - ΑΠΛΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΚΟΣΖ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ παξαπΪλσ ελεξγεηψλ ηνπ ππνΫξγνπ
κΫρξη ηελ νινθιάξσζά ηνπο, αλΫξρεηαη ζην πφζν ησλ 519.225 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ
ΦΠΑ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ππνΫξγνπ ζα δηελεξγεζεέ απφ ηε ΑΔ 2016ΔΠ00810015, ζηελ
νπνέα Ϋρεη εληαρζεέ ην Ϋξγν«Λεηηνπξγέα ΚΫληξνπ πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο γπλαηθψλ
ζπκΪησλ βέαο ζην Γάκν ΒΫξνηαο». Ο αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ε ηεθκεξέσζε ηνπ θφζηνπο
ησλ επέ κΫξνπο εξγαζηψλ/θαηεγνξηψλ δαπαλψλ (αλζξψπηλσλ πφξσλ, πιηθψλ κΫζσλ,
πξνκεζεηψλ/ππεξεζηψλ, Ϋκκεζσλ δαπαλψλ) απνηππψλνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β.
Γ. ΥΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΠΟΔΡΓΟΤ
Σελ πινπνέεζε ηνπ ΤπνΫξγνπ «Λεηηνπξγέα ΚΫληξνπ πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο
γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο ζην Γάκν ΒΫξνηαο», αλαιακβΪλεη ε Γ/λζε Κνηλσληθάο ΠξνζηαζέαοΠαηδεέαο-Πνιηηηζκνχ. Δπέζεο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνέεζεο ηεο δξΪζεο θαη ηελ ελ
γΫλεη δηαρεέξηζε ηνπ ΤπνΫξγνπ ππεχζπλε ηέζεηαη ε Γ/λζε Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο-ΠαηδεέαοΠνιηηηζκνχ, Σνπ Γάκνπ ΒΫξνηαο. Σν ΚΫληξν ζα ζπλερέζεη λα ιεηηνπξγεέ ζην ρψξν πνπ
ιεηηνχξγεζε απφ ην 2013, ζε ηδηφθηεην δειαδά δηακΫξηζκα ηνπ Γάκνπ ΒΫξνηαο, ζην θΫληξν ηεο
πφιεο.
Σν πξνζσπηθφ πνπ εξγΪζηεθε ζην ΚΫληξν πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο θαηΪ ηε ρξνληθά
πεξένδν 2013-2016, επηιΫρζεθε κε δηαδηθαζέεο πνπ πξνβιΫπεη ην ΑΔΠ, χζηεξα απφ ζρεηηθά
πξνθάξπμε. Οη ζπκβΪζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα αλαλεσζνχλ θαη γηα ην λΫν Δ.Π., ελψ αλ
απαηηεζνχλ λΫεο πξνζιάςεηο ζα αθνινπζεζεέ ε έδηα δηαδηθαζέα.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθηΫιεζε θαη πινπνέεζε ηνπ ΤπνΫξγνπ «Λεηηνπξγέα
ΚΫληξνπ πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο ζην Γάκν ΒΫξνηαο», ζην Γάκν
ΒΫξνηαο Ϋρεη άδε ζπζηαζεέ, κε ηελ ππ’ αξηζ. 159 (Αξ. Πξση. 3533/27-1-2016) Απφθαζε ηνπ
ΓεκΪξρνπ ΒΫξνηαο, ΟκΪδα Γηνέθεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΤπνΫξγνπ.Ζ ΟκΪδα Γηνέθεζεο
θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ, ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ Κνηλά Δπηηξνπά πληνληζκνχ ηεο
Πξνγξακκαηηθάο πκθσλέαο, Ϋρεη ηελ επζχλε παξαθνινχζεζεο φινπ ηνπ Έξγνπ, θαζψο ζα
πξΫπεη λα γλσξέδεη αλ απηφ πξνρσξΪ βΪζεη ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ
Ϋρνπλ ηεζεέ απφ ηελ Πξφζθιεζε (κε θσδηθφ 013.9iii) ηεο ΠεξηθΫξεηαο Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο.
πγθεθξηκΫλα:
Α) Θα ππνρξενχηαη λα εηζεγεέηαη νπνηαδάπνηε ηξνπνπνέεζε ησλ ζηνηρεέσλ ηεο Απφθαζεο
Τινπνέεζεο Έξγνπ κε Ίδηα ΜΫζα.
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Β) ΠαξΪιιεια, ζα ειΫγρεη θαη ζα παξαθνινπζεέ ηελ πινπνέεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ
ηνπ Έξγνπ, θαζψο θαη ζα επηθπξψλεη ηελ νηθνλνκηθά εμΫιημε ηνπ Έξγνπ.
Γ) Δπέζεο, ζα ζπλεδξηΪδεη κεληαέσο, αιιΪ θαη εθηΪθησο φπνηε απηφ απαηηεζεέ, θαη ζα
ζπληΪζζεη κεληαέα Έθζεζε ε νπνέα καδέ κε ηα ΠαξαδνηΫα ηνπ ΤπνΫξγνπ (παξνπζηνιφγηα
πξνζσπηθνχ, πνζνηηθΪ ζηνηρεέα σθεινπκΫλσλ θηι) ζα Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε λα ηα ππνβΪιεη πξνο
ηελ ΔΠΠΔ.
Γ) Θα ππνρξενχηαη λα ππνβΪιιεη ζηελ Δηδηθά Τπεξεζέα Γηαρεέξηζεο (ΔΤΓ) ηεο ΠΚΜ,
καδέ κε ηα Γειηέα Γάισζεο Γαπαλψλ θαη αληέγξαθα πξαθηηθψλ πλεδξηΪζεσλ ηεο ΟκΪδαο
Γηνέθεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο, αληέγξαθα πξαθηηθψλ πλεδξηΪζεσλ ηεο ΔΠΠΔ, θαζψο θαη ηα
ΠαξαδνηΫα (παξνπζηνιφγηα πξνζσπηθνχ, πνζνηηθΪ ζηνηρεέα σθεινπκΫλσλ θηι).
ε επέπεδν ηάξεζεο ζηνηρεέσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ απφ ην Γηθαηνχρν, ε ΟκΪδα Γηνέθεζεο
θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ ζα:
(α) ελεκεξψλεη θαη ζα ηεξεέ ην θΪθειν ηεο ΠξΪμεο, κε φια ηα ζηνηρεέα πνπ αθνξνχλ ηελ
εθηΫιεζε ηεο ΠξΪμεο Ϋσο ηελ νινθιάξσζε, ηελ απνπιεξσκά θαη ηε ιεηηνπξγέα ηεο.
(β) ηεξεέ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρεέσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο ΠξΪμεο ζε θαθΫινπο αλΪ
Έξγν θαη ΤπνΫξγν, γηα δηΪζηεκα ηνπιΪρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ κεηΪ ηε ιάμε ηνπ νηθνλνκηθνχ
αληηθεηκΫλνπ ηεο ΠξΪμεο, δειαδά θαη’ ειΪρηζηνλ κΫρξη ην ηΫινο ηνπ 2023.
(γ) ηεξεέ ηα αλσηΫξσ ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ Ϋγγξαθα εέηε ζε πξσηφηππε κνξθά, εέηε
ζε αθξηβά αληέγξαθα ησλ πξσηφηππσλ εγγξΪθσλ εέηε επηθπξσκΫλα θσηναληέγξαθα απφ ην
πξσηφηππν ά απφ ην αθξηβΫο αληέγξαθν ησλ εγγξΪθσλ εέηε ζε απιΪ θσηναληέγξαθα ησλ
πξσηνηχπσλ, εέηε ζε ειεθηξνληθά κνξθά.
(δ) πξΫπεη κε ηελ ππνβνιά ηνπ πξψηνπ Γειηένπ Γάισζεο Γαπαλψλ, λα θνηλνπνηεέ ζηελ
Δηδηθά Τπεξεζέα Γηαρεέξηζεο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο ηππνπνηεκΫλε θαηΪζηαζε
ζηελ νπνέα ζα θαηαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηαπηφηεηαο θαη ε δηεχζπλζε ησλ θνξΫσλ ζηνπο νπνένπο
ηεξνχληαη ηα αλσηΫξσ ζηνηρεέα θαη Ϋγγξαθα θαζψο θαη ε κνξθά κε ηελ νπνέα ηεξνχληαη απφ ηνλ
θΪζε εκπιεθφκελν θνξΫα. Ζ ελ ιφγσ θαηΪζηαζε ζα επηθαηξνπνηεέηαη θαη ζα απνζηΫιιεηαη εθ
λΫνπ ζηελ αξκφδηα Δηδηθά Τπεξεζέα Γηαρεέξηζεο (ΔΤΓ) ηεο ΠΚΜ, εθφζνλ επηκΫξνπο ζηνηρεέα
ηεο κεηαβιεζνχλ.
Σα ζηειΫρε ηεο ΟκΪδαο Γηνέθεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ ππνΫξγνπ, πνπ επηιΫρζεθαλ
κε βΪζε ηελ επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά ηνπο εηδηθφηεηα, θαζψο θαη ην αληηθεέκελν θαη ε
αξκνδηφηεηα πνπ δηαζΫηνπλ θαη εθηεινχλ (ε νπνέα ζρεηέδεηαη κε ην θπζηθφ αληηθεέκελν ηνπ
Ϋξγνπ), αλαιχεηαη ζηνλ αθφινπζν Πέλαθα:
ΟΜΑΓΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
Όιγα-Παξαζθεχε
ΚαξλΪξα
Αλαζηαζέα Γνχθα

Αλαζηαζέα Μηδαληδέδνπ

ΘΔΖ ΣΟ ΦΟΡΔΑ

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ ΤπΪιιεινο ηνπ
Σκάκαηνο Κνηλσληθάο
Πνιηηηθάο
ΣΔ
ΠξντζηακΫλε ηεο
Ννζειεπηηθάο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθάο
Πξνζηαζέαο-ΠαηδεέαοΠνιηηηζκνχ
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Αλαπιεξψηξηα
Οηθνλνκηθνχ
ΠξντζηακΫλε ηνπ
Σκάκαηνο Πξνκεζεηψλ

ΘΔΖ ΣΟ
ΤΠΟΔΡΓΟ
Τπεχζπλνο ΤπνΫξγνπ
Αλαπιεξσηάο
Τπεχζπλνο ΤπνΫξγνπ
& Τπεχζπλνο
Λεηηνπξγέαο ΚΫληξνπ
Οηθνλνκηθά
Γηαρεέξηζε ΤπνΫξγνπ
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ηνλ αθφινπζν Πέλαθα παξνπζηΪδεηαη ε νξγαλσηηθά δνκά θαη νη εκπιεθφκελεο ζην
ΤπνΫξγν Τπεξεζέεο ηνπ Γάκνπ ΒΫξνηαο:
ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ – ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
γηα πινπνέεζε κε Ίδηα ΜΫζα
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ
ΦΑΔΗ ΤΠΟΔΡΓΟΤ

Σκάκα/
ΜνλΪδα

Θεζκηθφ
Πιαέζην1

Γ/λζε Κνηλ.
ΠξνζηαζέαοΠαηδεέαοΠνιηηηζκνχ

Ο.Δ.Τ.

Γ/λζε
Γνηθεηηθνχ

Ο.Δ.Τ.

Παξαθνινχζεζε ηεο
Τινπνέεζεο θαη
Οινθιάξσζεο ηνπ
ΤπνΫξγνπ

Γ/λζε Κνηλ.
ΠξνζηαζέαοΠαηδεέαοΠνιηηηζκνχ

Ο.Δ.Τ.

Οηθνλνκηθά Γηαρεέξηζε

Γ/λζε
Οηθνλνκηθνχ

Ο.Δ.Τ.

Απφθαζε πινπνέεζεο
ΤπνΫξγνπ
Πξφζιεςε λΫνπ
πξνζσπηθνχ γηα ην
ΤπνΫξγν

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ
ΑΡΗΘ.
ΟΝ/ΔΠΧΝ
ΑΠΟΦ.
ΤΜΟ
ΟΡΗΜΟΤ
994 (Αξ.
Αλαζηαζέα
Πξση.
Γνχθα
15007/21-415)
665 (Αξ.
Αληψλεο
Πξση.
Κηληθιάο
13234/12-314)
994 (Αξ.
Αλαζηαζέα
Πξση.
Γνχθα
15007/21-415)
(Αξ. Πξση.
αδαθιέδεο
14031/10-6Γεκάηξηνο
19)

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξεέαο πινπνέεζεο ηνπ ππνΫξγνπ θαζψο θαη ε πνζνηηθά θαη
πνηνηηθά παξαιαβά – πηζηνπνέεζε ησλ παξαδνηΫσλ ηνπ, ζα δηεμαρζεέ απφ αξκφδηαΔπηηξνπά (πνπ
ζα ζπγθξνηεζεέκε Ϊιιε Απφθαζε). Δηδηθφηεξα, ην Ϋξγν ηεο σο Ϊλσ Δπηηξνπάο εέλαη:
i. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξεέαο πινπνέεζεο ηνπ ππνΫξγνπ, ε δηαηχπσζε παξαηεξάζεσλ
επέ ησλ παξαδνηΫσλ ηνπ θαη ε επέβιεςε γηα ηελ ελζσκΪησζε ησλ παξαηεξάζεσλ απηψλ.
ii. Ζ πξνζσξηλά θαη νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) παξαιαβά ησλ παξαδνηΫσλ θαη ηνπ
ππνΫξγνπ.
Ζ δηαδηθαζέα Παξαιαβάο θαη Πηζηνπνέεζεο Πνηφηεηαο
ΠαξαδνηΫσλ ΤπνΫξγνπ
πεξηγξΪθεηαη σο εμάο:
Σα παξαδνηΫα παξαιακβΪλνληαη απφ ηελ Δ.Π.Π.Δ., ε νπνέα εμεηΪδεη θαη δηαβηβΪδεη
εγγξΪθσο ηηο παξαηεξάζεηο ηεο εληφο δΫθα (10) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάςεο
ηνπο. Όια ηα αλσηΫξσ ζπιινγηθΪ φξγαλα θαη φινη νη απαζρνινχκελνη γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ
Ϋξγνπ νθεέινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο παξαηεξάζεηο ηεο Δπηηξνπάο εληφο 10 εξγΪζηκσλ
εκεξψλ απφ ηε ιάςε ησλ παξαηεξάζεσλ θαη λα επαλππνβΪιινπλ ηα παξαδνηΫα θαηαιιάισο
δηνξζσκΫλα θαη ζπκπιεξσκΫλα. Ζ δηαδηθαζέα ηεο επαλππνβνιάο κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεζεέ
κΫρξη δχν (2) θνξΫο. Ζ Δ.Π.Π.Δ. αμηνινγεέ ηα παξαδνηΫα:
α) ΒΪζεη ηεο αληαπφθξηζάο ηνπο ζην θπζηθφ αληηθεέκελν ηνπ ππνΫξγνπ Ϋηζη φπσο
πεξηγξΪθεηαη ζην Σ.Γ.Π. θαη ζηελ παξνχζα απφθαζε, φζνλ αθνξΪ ζηα πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο.
β) ΒΪζεη ηνπ πξνζδηνξηζκΫλνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο πινπνέεζεο.
γ) ΒΪζεη ηεο πξνζδηνξηζκΫλεο κεζνδνινγέαο πινπνέεζεο.
Ζ Δ.Π.Π.Δ. κπνξεέ κεηΪ ηελ εμΫηαζε ησλ παξαδνηΫσλ:
Αναθέρεηαι, ανάλογα με ηο είδος ηοσ Φορέα, ηο θεζμικό πλαίζιο από ηο οποίο προκύπηει η ιζτύοσζα
οργανωηική δομή/αρμοδιόηηηα (π.τ ΠΔ με ηον ιζτύονηα «οργανιζμό», Εζωηερικός κανονιζμός
λειηοσργίας κλπ)
1
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α) λα εγθξέλεη ηελ παξαιαβά ηνπ παξαδνηΫνπ, αλ θξέλεη φηη απηφ δελ παξνπζηΪδεη
παξεθθιέζεηο θαηΪ ηα αλσηΫξσ.
β) λα απνξξέςεη ην παξαδνηΫν, αλ απηφ παξνπζηΪδεη παξεθθιέζεηο πνπ επεξεΪδνπλ ηελ
θαηαιιειφηεηΪ ηνπ λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηελ εθπιάξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ππνΫξγνπ.
ε απηά ηελ πεξέπησζε ε Δ.Π.Π.Δ. ππνβΪιιεη παξαηεξάζεηο θαηΪ ηελ αλσηΫξσ
δηαδηθαζέα παξαηεξάζεσλ ε νπνέα κπνξεέ λα επαλαιεθζεέ Ϋσο δχν (2) θνξΫο.
Ζ Δπηηξνπά, εθφζνλ δηαπηζηψζεη ηελ αληαπφθξηζε ησλ παξαδνηΫσλ ζηηο απαηηάζεηο ηεο
παξνχζαο, πξνβαέλεη ζηελ παξαιαβά ησλ επηκΫξνπο παξαδνηΫσλ ά ηνπ ζπλνιηθνχ Ϋξγνπ θαη
ζπληΪζζεη ζρεηηθΪ πξσηφθνιια παξαιαβάο εηο ηξηπινχλ θαη ηα δηαβηβΪδεη ηελ αξκφδηα ππεξεζέα
ρσξέο θαζπζηΫξεζε.
Οη δηαδηθαζέεο αλΪζεζεο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηα φξηα γηα ηε ζχλαςε δεκφζησλ
ζπκβΪζεσλ, ζα γέλνπλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα θαη ζπγθεθξηκΫλα, κε φζα νξέδνληαη
ζηνλ Νφκν 4412 (ΦΔΚ Α' 147/08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ» (πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).
Χο Τπεχζπλνο ηνπ ΤπνΫξγνπ νξέδεηαη ε θ. Όιγα-Παξαζθεπά ΚαξλΪξα (σο Ϋρεη νξηζηεέ
ζηε ζρεηηθά Απφθαζε), ζηΫιερνο ηνπ ηκάκαηνο Κνηλσληθάο Πνιηηηθάο & Ηζφηεηαο Φχισλ ηεο
Γ/λζεο Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο – Παηδεέαο – Πνιηηηζκνχ Γάκνπ ΒΫξνηαο. Δέλαη απφθνηηνο
Γεληθνχ Λπθεένπ. ΔξγΪζζεθε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα ζε ζΫζεηο γξακκαηεηαθάο ππνζηάξημεο γηα 10
Ϋηε. Σνλ ΦεβξνπΪξην ηνπ 2019 πξνζιάθζεθε ζηνλ Γάκν ΒΫξνηαο (Γ.Δ. Γηνηθεηηθφ). Γλσξέδεη ηε
ρξάζε Ζ/Τ (Λνγηζκηθφ Γξαθεένπ : Word, Excel, Internet), γλσξέδεη ΑγγιηθΪ (Cambridge
Proficiency, Michigan Proficiency) θαη ΓαιιηθΪ (Delfpremierdegré).
Ζ Τπεχζπλε ηνπ ΤπνΫξγνπ Ϋρεη ηελ ζπλνιηθά αξκνδηφηεηα ζπληνληζκνχ θαη επνπηεέαο
φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ, ζπιινγηθψλ νξγΪλσλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ, ζπλεξγΪδεηαη
κε απηνχο θαη ζπλππνγξΪθεη καδέ κε ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Γηθαηνχρνπ ην Σ.Γ.Τ.,
αλαιακβΪλνληαο ηελ επζχλε γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
θαηαγξΪθνληαη ζε απηφ.
Σν
απαζρνινχκελν
ζην
ΤπνΫξγν
πξνζσπηθφ
(ηαθηηθφ/πθηζηΪκελν
θαη
Ϋθηαθην/λΫν/εμσηεξηθνέ ζπλεξγΪηεο), νη εηδηθφηεηεο, ηα θαζάθνληα, ην θαζεζηψο
αλΪζεζεο/πξφζιεςεο, ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ην αληέζηνηρν θφζηνο απνηππψλνληαη ζην
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β – ΠΗΝΑΚΔ Β2 θαη Β3. Σν πξνζσπηθφ (πθηζηΪκελν θαη λΫν) πνπ αλαθΫξεηαη
ζηνπο πέλαθεο Β2 θαη Β3, ζα απαζρνιεζεέ Ϋρνληαο ππνγξΪςεη χκβαζε κε ζρΫζε εξγαζέαο
νξηζκΫλνπ ρξφλνπ, ελψ ηα θαζάθνληΪ ηνπο πεξηγξΪθνληαη αλαιπηηθΪ ζηνλ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγέαο ησλ πκβνπιεπηηθψλ ΚΫληξσλ.
Καη θΪιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζέζεη ζρεηηθΪ.
Μειηφπνπινο: Δέκαζηε ππΫξ ηεο ζπλΫρηζεο ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ θΫληξνπ,
αιιΪ δελ θαηαιαβαέλσ, ζε ηη ζπλέζηαηαη ε ηξνπνπνέεζε; Έρεη λα θΪλεη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ά κε
θΪηη Ϊιιν;
Σδάκα: Ζ ηξνπνπνέεζε Ϋρεη λα θΪλεη κε ην γεγνλφο φηη εέλαη νπζηαζηηθΪ κηα Ϋθζεζε ησλ
δεδνκΫλσλ γηα ηε ιεηηνπξγέα ηνπ θΫληξνπ ζχκθσλα κε ηελ πεπαηεκΫλε, δει. ζε ζρΫζε κε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ. Αθνινπζεέηαη ε έδηα κΫζνδνο κε ηελ πξνεγνχκελε θνξΪ. Ζ ηξνπνπνέεζε επέζεο
Ϋρεη λα θΪλεη κε ην πξφγξακκα γηα ηελ παξΪηαζε ησλ δχν εηψλ, δελ Ϋρεη θΪηη δηαθνξεηηθφ.
Σν Γ.. κεηΪ απφ δηαινγηθά ζπδάηεζε αθνχ Ϋιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 12-11-2020 εηζεγεηηθφ ζεκεέσκα ηεο αληηδεκΪξρνπ ηζφηεηαο ησλ θχισλ πξκνχιαο
Σδάκα.
2.- Σηο ππ’ αξηζ. 312 θαη 367/2012, 293,294, 311/2016 θαη 975/2018 απνθΪζεηο ηνπ Γ..
3.- Σελ ππ’ αξηζ. 6057/12-11-2020 απφθαζε ηνπ ΠεξηθεξεηΪξρε Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο
4- Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηάζεθε απφ ην Ϊξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ Ϊξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηΪζεθε απφ ην Ϊξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηάζεθε απφ ηα Ϊξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
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Απνθαζέδεη Οκφθσλα
Δγθξέλεη ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο ππ’ αξηζ. 293/2016 απφθαζεο ηνπ Γ.., πεξέ α) αλΪθιεζεο
ηεο αξηζ. 135/2015 απφθαζεο ηνπ Γ.. θαη β) Ϋγθξηζεο ηεο απφθαζεο πινπνέεζεο κε έδηα κΫζα
ηνπ Ϋξγνπ κε ηέηιν «Λεηηνπξγέα δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο πξνο φθεινο
ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο βέαο-Λεηηνπξγέα ΚΫληξσλ πκβνπιεπηηθάο
Τπνζηάξημεο Γπλαηθψλ ΘπκΪησλ Βέαο ζε Σνπηθφ Δπέπεδν» θαη εηδηθφηεξα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο
παξαγξΪθνπ Β), σο εμάο:
«Β) Δγθξέλεη ηελ απφθαζε πινπνέεζεο κε έδηα κΫζα ηνπ ππνΫξγνπ κε ηέηιν «Λεηηνπξγέα
ΚΫληξνπ πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο Γπλαηθψλ ΘπκΪησλ Βέαο ζην Γάκν ΒΫξνηαο» ηεο ΠξΪμεο
«Λεηηνπξγέα ΚΫληξνπ πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο ζην Γάκν ΒΫξνηαο»,
κε θσδηθφ ΟΠ (MIS) 5000855, ε νπνέα θαη δηακνξθψλεηαη, σο εμάο:
Α. ΦΤΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ
ΤΛΟΠΟΗΖΖ – ΓΔΗΚΣΔ
Σν ΤπνΫξγν πνπ ζα πινπνηεζεέ Ϋρεη σο αληηθεέκελν ηε ζπλΫρηζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ
ΚΫληξνπ πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο ηνπ Γάκνπ ΒΫξνηαο
δεκηνπξγάζεθε θαηΪ ηελ Πξνγξακκαηηθά Πεξένδν 2007-2013, απφ ην Δ.Π. «Γηνηθεηηθά
Μεηαξξχζκηζε» θαη παξΫρεη ηηο ππεξεζέεο ηνπ απφ ην 2013. ηφρνο ηνπ θΫληξνπ εέλαη ε
θαηαπνιΫκεζε ηεο Ϋκθπιεο βέαο θαηΪ ησλ γπλαηθψλ απνηειψληαο ππεξεζέα πξψηεο γξακκάο θαη
πινπνηψληαο δξΪζεηο πξφιεςεο, αξσγάο θαη επαηζζεηνπνέεζεο ζε πνιιΪ επέπεδα. Σν
ζπκβνπιεπηηθφ θΫληξν ζηεγΪδεηαη ζε ηδηφθηεην δηακΫξηζκα, κε κηθηφ εκβαδφ 102,88 η.κ., ζε
πεξηνρά πνπ εέλαη εχθνια πξνζβΪζηκε, ζην θΫληξν ηεο πφιεο ηεο ΒΫξνηαο. Ο ρψξνο εέλαη
δηακνξθσκΫλνο θαηΪιιεια (ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθΫο) θαη δηαζΫηεη ηνλ απαξαέηεην
εμνπιηζκφ θαη ρψξνπο εξγαζέαο θαη ρψξνπο πγηεηλάο, πξνζβΪζηκνπο απφ ΑκΔΑ. ηελ
πξνεγνχκελε πεξένδν ιεηηνπξγέαο ην θΫληξν ζηειερψζεθε απφ ηξέα (3) Ϊηνκα θαη ιεηηνχξγεζε
ηθαλνπνηεηηθΪ ζε φια ηα επέπεδα. Με ηξέα (3) Ϊηνκα ζα ζπλερέζεη ηε ιεηηνπξγέα ηνπ θαη ζηελ
επφκελε Πξνγξακκαηηθά Πεξένδν, ζα παξακεέλνπλ ηα έδηα Ϊηνκα πνπ άδε Ϋρνπλ απνθνκέζεη
ζεκαληηθά εκπεηξέα.
Σν θπζηθφ αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ απνηειεέ Ϋλα εληαέν ΠαθΫην Δξγαζέαο θαη ρσξέδεηαη ζε
επηκΫξνπο δξΪζεηο, νη νπνέεο απνηππψλεηαη θαησηΫξσ. ηφρνο ησλ δξΪζεσλ εέλαη ε πξφιεςε θαη
ε θαηαπνιΫκεζε ηεο Ϋκθπιεο βέαο, θαζψο θαη ε ππνζηάξημε ησλ γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο. Οη
δξΪζεηο απηΫο εέλαη νη εμάο:
6. Φπρνθνηλσληθά ζηάξημε γπλαηθψλ
7. Ννκηθά ππνζηάξημε γπλαηθψλ
8. Πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε ησλ σθεινχκελσλ
9. Γηθηχσζε θαη ζπλεξγαζέα κε Ϊιια θΫληξα θαη θνξεέο
10. ΔλεκΫξσζε θαη επαηζζεηνπνέεζε θνηλνχ
ΑλαιπηηθΪ, ηα παξαδνηΫα ηνπ ππνΫξγνπ νξέδνληαη σο εμάο:
 Παξνπζηνιφγηα ηειερψλ
 ΑηνκηθΫο εθζΫζεηο ζηειερψλ γηα ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ζε σθεινχκελεο
 Έληππα ζπλαληάζεσλ – ζπλεξγαζηψλ
 Μεληαέα Ϋθζεζε πεπξαγκΫλσλ
 Τιηθφ / απνδεηθηηθΪ πινπνέεζεο ησλ δξΪζεσλ ελεκΫξσζεο & επαηζζεηνπνέεζεο
 ΑπνδεηθηηθΪ Λεηηνπξγηθψλ Γαπαλψλ
ηελ πξνεηνηκαζέα ησλ παξαδνηΫσλ ηνπ ππνΫξγνπ ζα ζπκκεηΫρνπλ επηπιΫνλ ηξεηο (3)
κφληκνη ππΪιιεινη ηνπ Γάκνπ ΒΫξνηαο, πΫξαλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πκβνπιεπηηθνχ ΚΫληξνπ. Οη
ηδηφηεηεο θαη ζΫζε ησλ ππαιιάισλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζην θνξΫα πεξηγξΪθεηαη παξαθΪησ, ζε
ζρεηηθφ πέλαθα.
Γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνέεζε ηνπ ΤπνΫξγνπ, ηα
ΠαξαδνηΫα απνηππψλνληαη ζηνλ θΪησζη Πέλαθα, σο εμάο:
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ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ ΤΠΟΔΡΓΟΤ ΑΝΑ ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΠΑΚΔΣΟ
ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ
ΤΠΟΔΡΓΟΤ

ΖΜΔΡ/ΝΗΑ
ΔΝΑΡΞΖ

ΖΜΔΡ/ΝΗΑ
ΛΖΞΖ

1.Λεηηνπξγέα
πκβνπιεπηηθνχ
ΚΫληξνπ

Παξνπζηνιφγηα
ζηειερψλ
ΑηνκηθΫο εθζΫζεηο
ζηειερψλ γηα ηελ
παξνρά ππεξεζηψλ ζε
σθεινχκελεο
Έληππα ζπλαληάζεσλ
– ζπλεξγαζηψλ
Μεληαέα Ϋθζεζε
πεπξαγκΫλσλ
Τιηθφ / απνδεηθηηθΪ
πινπνέεζεο ησλ
δξΪζεσλ ελεκΫξσζεο
& επαηζζεηνπνέεζεο
ΑπνδεηθηηθΪ
Λεηηνπξγηθψλ
Γαπαλψλ

01-12-2015

30-06-2023

ΤΝΟΛΑ

ΑΝΘΡ/
ΜΖΝΔ

ΔΠΗΛΔΞΗΜΖ
ΓΖΜΟΗΑ
ΓΑΠΑΝΖ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΓΖΜΟΗΑ
ΓΑΠΑΝΖ

267

519.225 €

519.225,00 €

267

519.225,00 €

519.225,00 €

Ζ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ ζα Ϋρεη ζπλνιηθά δηΪξθεηα 91 κάλεο (ζπλνιηθφο ρξφλνο
πινπνέεζεο) απφ 01-12-2015 (εκεξνκελέα Ϋλαξμεο πινπνέεζεο) Ϋσο 30-06-2023 (εκεξνκελέα
ιάμεο πινπνέεζεο). Σν αλαιπηηθφ ΥξνλνδηΪγξακκα Τινπνέεζεο ηνπ εληαένπ ΠαθΫηνπ Δξγαζέαο
θαη ησλ επέ κΫξνπο ελεξγεηψλ ηνπ ΤπνΫξγνπ, απνηππψλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α.
Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ - ΑΠΛΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΚΟΣΖ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ παξαπΪλσ ελεξγεηψλ ηνπ ππνΫξγνπ
κΫρξη ηελ νινθιάξσζά ηνπο, αλΫξρεηαη ζην πφζν ησλ 519.225 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ
ΦΠΑ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ππνΫξγνπ ζα δηελεξγεζεέ απφ ηε ΑΔ 2016ΔΠ00810015, ζηελ
νπνέα Ϋρεη εληαρζεέ ην Ϋξγν«Λεηηνπξγέα ΚΫληξνπ πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο γπλαηθψλ
ζπκΪησλ βέαο ζην Γάκν ΒΫξνηαο». Ο αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ε ηεθκεξέσζε ηνπ θφζηνπο
ησλ επέ κΫξνπο εξγαζηψλ/θαηεγνξηψλ δαπαλψλ (αλζξψπηλσλ πφξσλ, πιηθψλ κΫζσλ,
πξνκεζεηψλ/ππεξεζηψλ, Ϋκκεζσλ δαπαλψλ) απνηππψλνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β.
Γ. ΥΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ
ΤΠΟΔΡΓΟΤ
Σελ πινπνέεζε ηνπ ΤπνΫξγνπ «Λεηηνπξγέα ΚΫληξνπ πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο
γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο ζην Γάκν ΒΫξνηαο», αλαιακβΪλεη ε Γ/λζε Κνηλσληθάο ΠξνζηαζέαοΠαηδεέαο-Πνιηηηζκνχ. Δπέζεο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνέεζεο ηεο δξΪζεο θαη ηελ ελ
γΫλεη δηαρεέξηζε ηνπ ΤπνΫξγνπ ππεχζπλε ηέζεηαη ε Γ/λζε Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο-ΠαηδεέαοΠνιηηηζκνχ, Σνπ Γάκνπ ΒΫξνηαο. Σν ΚΫληξν ζα ζπλερέζεη λα ιεηηνπξγεέ ζην ρψξν πνπ
ιεηηνχξγεζε απφ ην 2013, ζε ηδηφθηεην δειαδά δηακΫξηζκα ηνπ Γάκνπ ΒΫξνηαο, ζην θΫληξν ηεο
πφιεο.
Σν πξνζσπηθφ πνπ εξγΪζηεθε ζην ΚΫληξν πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο θαηΪ ηε ρξνληθά
πεξένδν 2013-2016, επηιΫρζεθε κε δηαδηθαζέεο πνπ πξνβιΫπεη ην ΑΔΠ, χζηεξα απφ ζρεηηθά
πξνθάξπμε. Οη ζπκβΪζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα αλαλεσζνχλ θαη γηα ην λΫν Δ.Π., ελψ αλ
απαηηεζνχλ λΫεο πξνζιάςεηο ζα αθνινπζεζεέ ε έδηα δηαδηθαζέα.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθηΫιεζε θαη πινπνέεζε ηνπ ΤπνΫξγνπ «Λεηηνπξγέα
ΚΫληξνπ πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο ζην Γάκν ΒΫξνηαο», ζην Γάκν
ΒΫξνηαο Ϋρεη άδε ζπζηαζεέ, κε ηελ ππ’ αξηζ. 159 (Αξ. Πξση. 3533/27-1-2016) Απφθαζε ηνπ
ΓεκΪξρνπ ΒΫξνηαο, ΟκΪδα Γηνέθεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΤπνΫξγνπ.Ζ ΟκΪδα Γηνέθεζεο
θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ, ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ Κνηλά Δπηηξνπά πληνληζκνχ ηεο
Πξνγξακκαηηθάο πκθσλέαο, Ϋρεη ηελ επζχλε παξαθνινχζεζεο φινπ ηνπ Έξγνπ, θαζψο ζα
πξΫπεη λα γλσξέδεη αλ απηφ πξνρσξΪ βΪζεη ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ
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Ϋρνπλ ηεζεέ απφ ηελ Πξφζθιεζε (κε θσδηθφ 013.9iii) ηεο ΠεξηθΫξεηαο Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο.
πγθεθξηκΫλα:
Α) Θα ππνρξενχηαη λα εηζεγεέηαη νπνηαδάπνηε ηξνπνπνέεζε ησλ ζηνηρεέσλ ηεο Απφθαζεο
Τινπνέεζεο Έξγνπ κε Ίδηα ΜΫζα.
Β) ΠαξΪιιεια, ζα ειΫγρεη θαη ζα παξαθνινπζεέ ηελ πινπνέεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ
ηνπ Έξγνπ, θαζψο θαη ζα επηθπξψλεη ηελ νηθνλνκηθά εμΫιημε ηνπ Έξγνπ.
Γ) Δπέζεο, ζα ζπλεδξηΪδεη κεληαέσο, αιιΪ θαη εθηΪθησο φπνηε απηφ απαηηεζεέ, θαη ζα
ζπληΪζζεη κεληαέα Έθζεζε ε νπνέα καδέ κε ηα ΠαξαδνηΫα ηνπ ΤπνΫξγνπ (παξνπζηνιφγηα
πξνζσπηθνχ, πνζνηηθΪ ζηνηρεέα σθεινπκΫλσλ θηι) ζα Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε λα ηα ππνβΪιεη πξνο
ηελ ΔΠΠΔ.
Γ) Θα ππνρξενχηαη λα ππνβΪιιεη ζηελ Δηδηθά Τπεξεζέα Γηαρεέξηζεο (ΔΤΓ) ηεο ΠΚΜ,
καδέ κε ηα Γειηέα Γάισζεο Γαπαλψλ θαη αληέγξαθα πξαθηηθψλ πλεδξηΪζεσλ ηεο ΟκΪδαο
Γηνέθεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο, αληέγξαθα πξαθηηθψλ πλεδξηΪζεσλ ηεο ΔΠΠΔ, θαζψο θαη ηα
ΠαξαδνηΫα (παξνπζηνιφγηα πξνζσπηθνχ, πνζνηηθΪ ζηνηρεέα σθεινπκΫλσλ θηι).
ε επέπεδν ηάξεζεο ζηνηρεέσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ απφ ην Γηθαηνχρν, ε ΟκΪδα Γηνέθεζεο
θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ ζα:
(α) ελεκεξψλεη θαη ζα ηεξεέ ην θΪθειν ηεο ΠξΪμεο, κε φια ηα ζηνηρεέα πνπ αθνξνχλ ηελ
εθηΫιεζε ηεο ΠξΪμεο Ϋσο ηελ νινθιάξσζε, ηελ απνπιεξσκά θαη ηε ιεηηνπξγέα ηεο.
(β) ηεξεέ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρεέσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο ΠξΪμεο ζε θαθΫινπο αλΪ
Έξγν θαη ΤπνΫξγν, γηα δηΪζηεκα ηνπιΪρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ κεηΪ ηε ιάμε ηνπ νηθνλνκηθνχ
αληηθεηκΫλνπ ηεο ΠξΪμεο, δειαδά θαη’ ειΪρηζηνλ κΫρξη ην ηΫινο ηνπ 2023.
(γ) ηεξεέ ηα αλσηΫξσ ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ Ϋγγξαθα εέηε ζε πξσηφηππε κνξθά, εέηε
ζε αθξηβά αληέγξαθα ησλ πξσηφηππσλ εγγξΪθσλ εέηε επηθπξσκΫλα θσηναληέγξαθα απφ ην
πξσηφηππν ά απφ ην αθξηβΫο αληέγξαθν ησλ εγγξΪθσλ εέηε ζε απιΪ θσηναληέγξαθα ησλ
πξσηνηχπσλ, εέηε ζε ειεθηξνληθά κνξθά.
(δ) πξΫπεη κε ηελ ππνβνιά ηνπ πξψηνπ Γειηένπ Γάισζεο Γαπαλψλ, λα θνηλνπνηεέ ζηελ
Δηδηθά Τπεξεζέα Γηαρεέξηζεο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο ηππνπνηεκΫλε θαηΪζηαζε
ζηελ νπνέα ζα θαηαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηαπηφηεηαο θαη ε δηεχζπλζε ησλ θνξΫσλ ζηνπο νπνένπο
ηεξνχληαη ηα αλσηΫξσ ζηνηρεέα θαη Ϋγγξαθα θαζψο θαη ε κνξθά κε ηελ νπνέα ηεξνχληαη απφ ηνλ
θΪζε εκπιεθφκελν θνξΫα. Ζ ελ ιφγσ θαηΪζηαζε ζα επηθαηξνπνηεέηαη θαη ζα απνζηΫιιεηαη εθ
λΫνπ ζηελ αξκφδηα Δηδηθά Τπεξεζέα Γηαρεέξηζεο (ΔΤΓ) ηεο ΠΚΜ, εθφζνλ επηκΫξνπο ζηνηρεέα
ηεο κεηαβιεζνχλ.
Σα ζηειΫρε ηεο ΟκΪδαο Γηνέθεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ ππνΫξγνπ, πνπ επηιΫρζεθαλ
κε βΪζε ηελ επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά ηνπο εηδηθφηεηα, θαζψο θαη ην αληηθεέκελν θαη ε
αξκνδηφηεηα πνπ δηαζΫηνπλ θαη εθηεινχλ (ε νπνέα ζρεηέδεηαη κε ην θπζηθφ αληηθεέκελν ηνπ
Ϋξγνπ), αλαιχεηαη ζηνλ αθφινπζν Πέλαθα:
ΟΜΑΓΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
ΘΔΖ ΣΟ ΦΟΡΔΑ
ΘΔΖ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ
ΟιγαΓΔ Γηνηθεηηθνχ ΤπΪιιεινο ηνπ Σκάκαηνο
Τπεχζπλνο ΤπνΫξγνπ
ΠαξαζθεχεΚαξλΪξα
Κνηλσληθάο Πνιηηηθάο
Αλαζηαζέα Γνχθα
ΣΔ
ΠξντζηακΫλε ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπιεξσηάο Τπεχζπλνο
Ννζειεπηηθάο Κνηλσληθάο ΠξνζηαζέαοΤπνΫξγνπ & Τπεχζπλνο
Παηδεέαο-Πνιηηηζκνχ
Λεηηνπξγέαο ΚΫληξνπ
Αλαζηαζέα Μηδαληδέδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Αλαπιεξψηξηα ΠξντζηακΫλε
Οηθνλνκηθά Γηαρεέξηζε
Οηθνλνκηθνχ
ηνπ Σκάκαηνο Πξνκεζεηψλ
ΤπνΫξγνπ
ηνλ αθφινπζν Πέλαθα παξνπζηΪδεηαη ε νξγαλσηηθά δνκά θαη νη εκπιεθφκελεο ζην ΤπνΫξγν
Τπεξεζέεο ηνπ Γάκνπ ΒΫξνηαο:
ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΓΟΜΖ – ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
για σλοποίεζε με Ίδια Μέζα
ΦΑΔΗ ΤΠΟΔΡΓΟΤ

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ
Σμήμα/
Θεζμικό

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ
ΟΝ/ΜΟ
ΑΡΗΘ.
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Μονάδα

Πλαίζιο2

Γ/λζε Κνηλ.
ΠξνζηαζέαοΠαηδεέαοΠνιηηηζκνχ

Ο.Δ.Τ.

Αλαζηαζέα
Γνχθα

Γ/λζε
Γνηθεηηθνχ

Ο.Δ.Τ.

Αληψλεο
Κηληθιάο

Παξαθνινχζεζε ηεο
Τινπνέεζεο θαη
Οινθιάξσζεο ηνπ
ΤπνΫξγνπ

Γ/λζε Κνηλ.
ΠξνζηαζέαοΠαηδεέαοΠνιηηηζκνχ

Ο.Δ.Τ.

Αλαζηαζέα
Γνχθα

Οηθνλνκηθά Γηαρεέξηζε

Γ/λζε
Οηθνλνκηθνχ

Ο.Δ.Τ.

αδαθιέδεο
Γεκάηξηνο

Απφθαζε πινπνέεζεο
ΤπνΫξγνπ
Πξφζιεςε λΫνπ
πξνζσπηθνχ γηα ην
ΤπνΫξγν

ΑΠΟΦ.
ΟΡΗΜΟΤ
994 (Αξ.
Πξση.
15007/21-415)
665 (Αξ.
Πξση.
13234/12-314)
994 (Αξ.
Πξση.
15007/21-415)
(Αξ. Πξση.
14031/10-619)

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξεέαο πινπνέεζεο ηνπ ππνΫξγνπ θαζψο θαη ε πνζνηηθά θαη
πνηνηηθά παξαιαβά – πηζηνπνέεζε ησλ παξαδνηΫσλ ηνπ, ζα δηεμαρζεέ απφ αξκφδηαΔπηηξνπά (πνπ
ζα ζπγθξνηεζεέ κε Ϊιιε Απφθαζε). Δηδηθφηεξα, ην Ϋξγν ηεο σο Ϊλσ Δπηηξνπάο εέλαη:
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξεέαο πινπνέεζεο ηνπ ππνΫξγνπ, ε δηαηχπσζε παξαηεξάζεσλ
επέ ησλ παξαδνηΫσλ ηνπ θαη ε επέβιεςε γηα ηελ ελζσκΪησζε ησλ παξαηεξάζεσλ απηψλ.
iii. Ζ πξνζσξηλά θαη νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) παξαιαβά ησλ παξαδνηΫσλ θαη ηνπ
ππνΫξγνπ.
Ζ δηαδηθαζέα Παξαιαβάο θαη Πηζηνπνέεζεο Πνηφηεηαο
ΠαξαδνηΫσλ ΤπνΫξγνπ
πεξηγξΪθεηαη σο εμάο:
Σα παξαδνηΫα παξαιακβΪλνληαη απφ ηελ Δ.Π.Π.Δ., ε νπνέα εμεηΪδεη θαη δηαβηβΪδεη
εγγξΪθσο ηηο παξαηεξάζεηο ηεο εληφο δΫθα (10) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάςεο
ηνπο. Όια ηα αλσηΫξσ ζπιινγηθΪ φξγαλα θαη φινη νη απαζρνινχκελνη γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ
Ϋξγνπ νθεέινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο παξαηεξάζεηο ηεο Δπηηξνπάο εληφο 10 εξγΪζηκσλ
εκεξψλ απφ ηε ιάςε ησλ παξαηεξάζεσλ θαη λα επαλππνβΪιινπλ ηα παξαδνηΫα θαηαιιάισο
δηνξζσκΫλα θαη ζπκπιεξσκΫλα. Ζ δηαδηθαζέα ηεο επαλππνβνιάο κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεζεέ
κΫρξη δχν (2) θνξΫο. Ζ Δ.Π.Π.Δ. αμηνινγεέ ηα παξαδνηΫα:
α) ΒΪζεη ηεο αληαπφθξηζάο ηνπο ζην θπζηθφ αληηθεέκελν ηνπ ππνΫξγνπ Ϋηζη φπσο
πεξηγξΪθεηαη ζην Σ.Γ.Π. θαη ζηελ παξνχζα απφθαζε, φζνλ αθνξΪ ζηα πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο.
β) ΒΪζεη ηνπ πξνζδηνξηζκΫλνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο πινπνέεζεο.
γ) ΒΪζεη ηεο πξνζδηνξηζκΫλεο κεζνδνινγέαο πινπνέεζεο.
Ζ Δ.Π.Π.Δ. κπνξεέ κεηΪ ηελ εμΫηαζε ησλ παξαδνηΫσλ:
α) λα εγθξέλεη ηελ παξαιαβά ηνπ παξαδνηΫνπ, αλ θξέλεη φηη απηφ δελ παξνπζηΪδεη
παξεθθιέζεηο θαηΪ ηα αλσηΫξσ.
β) λα απνξξέςεη ην παξαδνηΫν, αλ απηφ παξνπζηΪδεη παξεθθιέζεηο πνπ επεξεΪδνπλ ηελ
θαηαιιειφηεηΪ ηνπ λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηελ εθπιάξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ππνΫξγνπ.
ε απηά ηελ πεξέπησζε ε Δ.Π.Π.Δ. ππνβΪιιεη παξαηεξάζεηο θαηΪ ηελ αλσηΫξσ
δηαδηθαζέα παξαηεξάζεσλ ε νπνέα κπνξεέ λα επαλαιεθζεέ Ϋσο δχν (2) θνξΫο.
Ζ Δπηηξνπά, εθφζνλ δηαπηζηψζεη ηελ αληαπφθξηζε ησλ παξαδνηΫσλ ζηηο απαηηάζεηο ηεο
παξνχζαο, πξνβαέλεη ζηελ παξαιαβά ησλ επηκΫξνπο παξαδνηΫσλ ά ηνπ ζπλνιηθνχ Ϋξγνπ θαη
ζπληΪζζεη ζρεηηθΪ πξσηφθνιια παξαιαβάο εηο ηξηπινχλ θαη ηα δηαβηβΪδεη ηελ αξκφδηα ππεξεζέα
ρσξέο θαζπζηΫξεζε.
Οη δηαδηθαζέεο αλΪζεζεο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηα φξηα γηα ηε ζχλαςε δεκφζησλ
ζπκβΪζεσλ, ζα γέλνπλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα θαη ζπγθεθξηκΫλα, κε φζα νξέδνληαη

ΑΔΑ: 6ΦΑ7Ω9Ο-ΧΞ2
ζηνλ Νφκν 4412 (ΦΔΚ Α' 147/08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ» (πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).
Χο Τπεχζπλνο ηνπ ΤπνΫξγνπ νξέδεηαη ε θ. Όιγα-Παξαζθεπά ΚαξλΪξα (σο Ϋρεη νξηζηεέ
ζηε ζρεηηθά Απφθαζε), ζηΫιερνο ηνπ ηκάκαηνο Κνηλσληθάο Πνιηηηθάο & Ηζφηεηαο Φχισλ ηεο
Γ/λζεο Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο – Παηδεέαο – Πνιηηηζκνχ Γάκνπ ΒΫξνηαο. Δέλαη απφθνηηνο
Γεληθνχ Λπθεένπ. ΔξγΪζζεθε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα ζε ζΫζεηο γξακκαηεηαθάο ππνζηάξημεο γηα 10
Ϋηε. Σνλ ΦεβξνπΪξην ηνπ 2019 πξνζιάθζεθε ζηνλ Γάκν ΒΫξνηαο (Γ.Δ. Γηνηθεηηθφ). Γλσξέδεη ηε
ρξάζε Ζ/Τ (Λνγηζκηθφ Γξαθεένπ : Word, Excel, Internet), γλσξέδεη ΑγγιηθΪ (Cambridge
Proficiency, Michigan Proficiency) θαη ΓαιιηθΪ (Delfpremierdegré).
Ζ Τπεχζπλε ηνπ ΤπνΫξγνπ Ϋρεη ηελ ζπλνιηθά αξκνδηφηεηα ζπληνληζκνχ θαη επνπηεέαο
φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ, ζπιινγηθψλ νξγΪλσλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ, ζπλεξγΪδεηαη
κε απηνχο θαη ζπλππνγξΪθεη καδέ κε ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Γηθαηνχρνπ ην Σ.Γ.Τ.,
αλαιακβΪλνληαο ηελ επζχλε γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
θαηαγξΪθνληαη ζε απηφ.
Σν
απαζρνινχκελν
ζην
ΤπνΫξγν
πξνζσπηθφ
(ηαθηηθφ/πθηζηΪκελν
θαη
Ϋθηαθην/λΫν/εμσηεξηθνέ ζπλεξγΪηεο), νη εηδηθφηεηεο, ηα θαζάθνληα, ην θαζεζηψο
αλΪζεζεο/πξφζιεςεο, ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ην αληέζηνηρν θφζηνο απνηππψλνληαη ζην
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β – ΠΗΝΑΚΔ Β2 θαη Β3. Σν πξνζσπηθφ (πθηζηΪκελν θαη λΫν) πνπ αλαθΫξεηαη
ζηνπο πέλαθεο Β2 θαη Β3, ζα απαζρνιεζεέ Ϋρνληαο ππνγξΪςεη χκβαζε κε ζρΫζε εξγαζέαο
νξηζκΫλνπ ρξφλνπ, ελψ ηα θαζάθνληΪ ηνπο πεξηγξΪθνληαη αλαιπηηθΪ ζηνλ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγέαο ησλ πκβνπιεπηηθψλ ΚΫληξσλ».
ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρχεη ε αξηζ. 293/2016 απφθαζε ηνπ Γ..
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Ζ απφθαζε Ϋιαβε αχμ. αξηζκφ 332 / 2020
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Αθνχ εμαληιάζεθαλ ηα ζΫκαηα ηεο εκεξάζηαο δηΪηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξέαζε
ζπληΪρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξΪθεθε σο εμάο:
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Θ.
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Β.
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Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
.
Δ.
Κ.
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Υ.
Ν.
Π.
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Β.
Α.
Κ.
Κ.
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Γ.
Γ.
Γ.
Η.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένες Λαδαρίδες
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιέδεο
Παπαδφπνπινο
ΑζιΪλνγινπ
Ρέδνο
Θενδσξέδεο
Σζαρνπξέδεο
ΓηακΪληεο
ΛπθνζηξΪηεο
ΓξεγνξηΪδεο
Αθξηβφπνπινο
ΚνξσλΪο
ηδεξφπνπινο
ΓΫιιαο
Αζιαλέδεο
ΜπαηζαξΪ
Σδάκα
Κειεζέδεο
ΒαζηιεηΪδεο
Παινπθέδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιέδεο
Κειεζέδεο
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
Θενδσξέδεο
ΜνπρηΪξε
Σζαλαθηζέδεο
ΡΪιιε
Μειηφπνπινο
Σζαλαμέδεο

Μιταήλ οσμελίδες

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 9-12-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

