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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

 

 

   Στον Δήμο Χίου  υλοποιείται το πρόγραμμα παροχής τροφίμων , ειδών βασικής υλικής 

συνδρομής και στήριξης σε ωφελούμενους οι οποίοι έχουν επιλεγεί  με συγκεκριμένα κριτήρια 

(κυρίως οικονομικά) και έχουν ενταχθεί στο «Επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και 

βασικής υλικής συνδρομής», το οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο της Ε.Ε. , Τ.Ε.Β.Α.    

   Εκτός της παροχής υλικών αγαθών (τρόφιμα , είδη καθαρισμού , είδη προσωπικής υγιεινής 

κ.λ.π.) που προβλέπεται να διανέμονται από  το πρόγραμμα αυτό , υπάρχει και δυνατότητα 

παροχής στήριξης στους ωφελούμενους , όσον αφορά την διατήρηση ή την βελτίωση  της 

ψυχικής τους υγείας , αλλά και παρεμβάσεις μέσω κοινωνικών ερευνών και με ειδικευμένο 

επιστημονικό προσωπικό στον τομέα της διαχείρισης και αντιμετώπισης των δυσκολιών και 

των κρίσεων (ενδοοικογενειακών και μη ) που έχουν ενσκήψει λόγω της παρατεταμένης 

οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει η Χώρα μας .  

   Όπως είναι γνωστό οι καταστάσεις που βιώνουν οι συμπολίτες μας είναι πρωτόγνωρες και 

δύσκολα αντιμετωπίσιμες από τον καθένα ο οποίος τις βιώνει και λόγω της μη ύπαρξης 

επαρκούς προηγούμενης εμπειρίας σε τέτοιου είδους φαινόμενα , αλλά και λόγω της 

παρατεταμένης διάρκειας και έντασης που αυτά έχουν . Έτσι καθίσταται αναγκαία η συμβολή 

επιστημονικού προσωπικού , το οποίο θα καθοδηγήσει , θα συμβουλεύσει και θα υποδείξει 

τρόπους αντιμετώπισης και διαφυγής από τις καταστάσεις αυτές , ώστε τα άτομα που τις 

βιώνουν να μπορέσουν να επανενταχθούν και να συνεχίσουν τον παραγωγικό βίο τους , επ΄ 

ωφελεία των ιδίων αλλά και του κοινωνικού συνόλου  γενικότερα . 



   Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας λοιπόν του προγράμματος αυτού , κρίνεται σκόπιμη   

η παροχή υπηρεσιών  Κοινωνικού Λειτουργού  (Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Ελληνικών 

Πανεπιστημίων & ΤΕΙ ή ισότιμο Πανεπιστημίων & εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του 

εξωτερικού με αναγνώριση – Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) για την υποστήριξη όσων εκ 

των ωφελούμενων το ζητήσουν ή διαπιστωθεί επιστημονικά ότι το έχουν ανάγκη .   

 Συγκεκριμένα αντικείμενο της εργασίας, της οποίας ο προϋπολογισμός δε θα ξεπεράσει το 

ποσό των 9.268,00  ευρώ  (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και του 

ΦΠΑ) που θα ανατεθεί θα είναι: 

- Παροχή υπηρεσίας Κοινωνικού Λειτουργού   και υποστήριξης των ωφελούμενων ατόμων 

του προγράμματος . Ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών ορίζονται οι εγκαταστάσεις της 

Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου , ή ο τόπος κατοικίας του ωφελούμενου εφόσον 

από το επιστημονικό προσωπικό , αυτό κριθεί προσφορότερο .  

 

- Ο Κοινωνικός Λειτουργός  θα επικοινωνήσει με τους ωφελούμενους του προγράμματος και 

θα διαπιστώσει ποιοι από αυτούς χρήζουν , αλλά και επιθυμούν , να ενταχθούν σε πρόγραμμα 

κοινωνικής  στήριξης , ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις δυσμενείς 

καταστάσεις που βιώνουν . 

  - Ο ανάδοχος , στα πλαίσια της τήρησης του απορρήτου προσωπικών δεδομένων οφείλει να  

έρχεται σε επαφή με κάθε ωφελούμενο και να μην κοινοποιεί τα προσωπικά στοιχεία και 

δεδομένα εκάστου από αυτούς . 

- Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται στο ένα έτος (12 μήνες) από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης.  

   Η ανάθεση θα γίνει  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή , ενώ η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 

Α. Του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοικήσεως»  

           Β.  Του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06)  

 

   Η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 60-7341.103  με τίτλο: «Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (συνοδευτικά μέτρα)» του 

Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.     
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