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ΜΕΛΕΤΗ 
  
 Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών (ΚΑΠΗ, Παιδικός 
Σταθμός) (παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου και  Κοινωνικού Λειτουργού για  
την υποσ τήριξη των Κοινωνικών Δομών της Δημοτικής Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Διρφύων – Μεσσαπίων ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 16.008,00 € ( Κ.Α 15-6117.001) 
CPV : 85320000-8 (Κοινωνικές  Υπηρεσίες) 
CPV : 85121270-6 (Ψυχιατρικές ή ψυχολογικές Υπηρεσίες) 
Για το έτος 2017 πίστωση στο ΚΑ 15 -6117.001 ποσό  1.334,00€ και το υπόλοιπο 
ποσό 14.674,00€ θα πιστώσει τον παραπάνω ΚΑ στο έτος 2018. ποσό 14.674,00€ θα πιστώσει τον παραπάνω ΚΑ στο έτος 2018. 
Σημειώνεται ότι η αμοιβή των ψυχολόγων δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.  
 
 
 
 
                                                              Ψαχνά, 20/11/2017                                                                  
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗ.Κ.ΑΔΙ.ΜΕ 

 
ΡΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                     ΜΥΤΑΛΑ – ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 
 
 
 
 
 
  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Τεχνική περιγραφή 
2. Προϋπολογισμός 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

  Η παρούσα μελέτη αφορ ά την ανάθεση εργασιών – παροχή υπηρεσιών (παροχή 
υπηρεσιών ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού) .  Οι συνεργάτες ( ψυχολόγος 
και κοινωνικός λειτουργός) θα επισκέπτονται μία φορά την εβδομάδα , και θα 
παρέχουν τ ις υπηρεσίες τους, για την υποστήριξη των κάτω θι κοινωνικών δομών  
της Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διρφύων – Μεσσαπίων ( ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ) . 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ  
1 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΑΧΝΩΝ  
2 ΚΑΠΗ ΨΑΧΝΩΝ  
3 ΚΑΠΗ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ  
4 ΚΑΠΗ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ  4 ΚΑΠΗ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ  
5 ΚΑΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

 Η Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύης Διρφύων – Μεσσαπίων ( ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ), δεν 
διαθέτει στο προσωπικό του,  υπάλληλο με ειδικότητα και γνώσεις ψυχολογίας 
γονέων και παιδιών. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής 
υπηρεσιών ψυχολόγου με γνώσεις ψυχολογίας ενηλίκων και παιδοψυχολογίας κα ι 
κοινωνικού λειτουργού , από εξωτερικούς  συνεργάτες, οι οποίοι  θα πρέπει να 
διαθέτουν τα αντίστοιχα πτυχία και τις αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος.  
Η παροχή υπηρεσιών θα περιλαμβάνει  
1). ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ  : 
-  Η παροχή υπηρεσιών θα περιλαμβ άνει την παρακολούθηση της ψυχικής υγείας  
των παιδιών και των ενήλικων και ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχολογίας σε 
συνεργασία με το προσωπικό των παιδιών και τις οικογένειες τους, για τους 
φιλοξενούμενους στις προαναφερόμενες δομές ( Παιδικό Σταθμό Ψαχνών και 
ΚΑΠΗ)  
-  Θα παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης μέσα από συμβουλευτική και 
καθοδήγηση σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα που άπτονται την ομαλή 
προσωπική τους ανάπτυξη και ψυχοκοινωνική τους υγεία. Επίσης θα προσφέρει προσωπική τους ανάπτυξη και ψυχοκοινωνική τους υγεία. Επίσης θα προσφέρει 
συμβουλευτική σε όσους αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα  
2). ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ : 
-  . Θα παρέχει  συμβουλευτική υποστήριξη και θα αντιμετωπίζουν προβλήματα σε 
προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο για παιδιά, εφήβους και οικογένειες 
(σύνθετες - μονογονεϊκές).  
                                                              Ψαχνά, 20/11/2017                                                                  
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗ.Κ.ΑΔΙ.ΜΕ  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
 
Α/
Α  

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η  

Κόστος 201 7 
ευρώ  

Κόστος  
2018  
ευρώ  

Συνολικό  
Κόστος  
ευρώ  

1 Παροχή 
υπηρεσιών 
Ψυχολόγου 
στις δομές 

667Χ1μήνα  
667,00 € 

667Χ11μήνες  
7.337,00 € 

 

 
8.00 4,00€  

στις δομές 
της 
ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.
ΜΕ   

2 Παροχή 
υπηρεσιών 
κοινωνικού 
λειτουργού 
στις δομές 
της 
ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.
ΜΕ  

537,90Χ1μήνα=537,90  
Χ24%ΦΠΑ +(129,10)  
=667,00  € 
 

537,90Χ11μήνες  
=5.916,90 €   
Χ24%ΦΠΑ+(1.420,06 €)  
= 7.336,9 6€  

 
 

8.004,00 €  

 ΣΥΝΟΛΟ                      1.334,00 €                   14.673,96 €  16.008,00 € 
 

 
 
 
 
  
 
                                                              Ψαχνά, 20 /11/2 017                                                                  
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗ.Κ.ΑΔΙ.ΜΕ  

 
ΡΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                     ΜΥΤΑΛΑ – ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της συγγραφής 
Αντικείμενο της ανάθεσης θα είναι η παροχή υπηρεσιών (παροχή υπηρεσιών 
ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού).  Οι συνεργάτες ( ψυχολόγος και 
κοινωνικός λειτουργός) θα επισκέπτονται μία φορά την εβδομάδα , και θα 
παρέχουν τ ις υπηρεσίες τους, για την υποστήριξη των κοινωνικών δομών  της 
Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διρφύων – Μεσσαπίων. Επίσης θα παρέχουν , 
σε καθορισμένη ημέρα και ώρα, υπηρεσίες υποστήριξης προς τους δημότες. ( σε καθορισμένη ημέρα και ώρα, υπηρεσίες υποστήριξης προς τους δημότες. ( 
εβδομαδιαία)  
1). ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ : 
- Θα παρέχει υπηρεσίε ς ψυχολογικής υποστήριξης μέσα από συμβουλευτική και 
καθοδήγηση σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα που άπτονται την ομαλή 
προσωπική τους ανάπτυξη και ψυχοκοινωνική τους υγεία. Επίσης θα προσφέρει 
συμβουλευτική σε παιδιά & εφήβους που αντιμετωπίζουν προ βλήματα 
προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον.  
- Επιπροσθέτως, θα συμβάλει μέσα από σεμινάρια και ημερίδες, στην ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας (Διευθυντές Σχολείων – 
Δασκάλους – Καθηγητές), τους γονείς, τους συλλόγους (Σύλλογο Γο νέων και 
Κηδεμόνων, κ.ά.) και κάθε δημότη που θα δηλώνει ενδιαφέρον για την προάσπιση 
της σωματικής, ψυχικής και σωματικής υγείας του πληθυσμού.  
- Θα παρέχει γενικές υπηρεσίες συμβουλευτικής που στοχεύουν στην καλή ψυχική 
υγεία και στην πρόληψη προβλημάτω ν που οφείλονται σε δυσλειτουργικές 
σχέσεις. 
- Θα παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής σε άτομα που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως αναπτυξιακά προβλήματα που αφορούν την 
ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αφορούν τις διαπροσωπικές ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αφορούν τις διαπροσωπικές 
σχέσεις ή τις δυσλειτουργίες στις ομάδες κοινωνικοποίησης (π.χ διαχείριση 
πένθους, διαχείριση διαζυγίου, διαχείριση κρίσεων, προβλήματα επικοινωνίας στην 
οικογένεια ή στο σχολείο , άγχος, τραυματικά γεγονότα, ανταγωνιστικές σχέσεις , 
θυμός, κατάθλιψη, βία). 
- Θα προσφέρει συμβουλευτική σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον. 
- Θα διοργανώνει δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των σχέσεων στις ομάδες 
κοινωνικοποίησης και στην ισότιμη συμμετοχή των ευπαθών κοινωνικών ομάδων ( 
π.χ δράσεις για την ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση ΑΜΕΑ, ηλικιωμένων). 
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-  Θα συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και 
της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία.  
-  Θα εξετάζει και θα  απαντά στο αίτημα του κάθε δημότη που δηλώνει ενδιαφέρον 
να συμμετέχει σε δράσεις που αφορούν την προάσπιση της σωματικής και ψυχικής 
υγείας του πληθυσμού.  
-  Θα τηρεί ιστορικά και βιβλία συμβάντων σχετικά με τα περιστατικά που 
παρακολουθεί.  
2). ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ ΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Υ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ  : 
-  Θ α παρέχ ει  συμβουλευτική υποστήριξη και θα αντιμετωπίζ ει  προβλήματα σε 
προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο για παιδιά, εφήβους και οικογένειες 
(σύνθετες - μονογονεϊκές), συμβουλευτική ζεύγους και καθοδήγηση γονέων. 
Ανίχνευση δυσκ ολιών ομιλίας -λόγου, διαταραχές συμπεριφοράς, μαθησιακών Ανίχνευση δυσκ ολιών ομιλίας -λόγου, διαταραχές συμπεριφοράς, μαθησιακών 
δυσκολιών και προβληματικών συμπεριφορών στα παιδιά και τους εφήβους. 
Συνεδρίες κατ’ οίκων σε ειδικές περιπτώσεις για την καταγραφή του οικογενειακού 
περιβάλλοντος διαβίωσης και αντιμετώπιση προβλημά των της οικογένειας. 
Κατευθυντήριες οδηγίες στους γονείς για τον χειρισμό και την εν γένει 
αντιμετώπιση διαγνωσμένων προβλημάτων σε μέλη της οικογένειας των, 
ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε νέα κοινωνικά φαινόμενα που 
απασχολούν παιδιά και εφήβου ς(internet, bulling, socialmedia). Επιπροσθέτως θα 
συμμετέχει σε ημερίδες και σεμινάρια και θα ενημερώνει για θέματα που αφορούν 
το παιδί, τον έφηβο και την οικογένεια (προβλήματα, διάγνωση, τρόποι 
αντιμετώπισης, αποθεραπεία).  
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις  
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :  
 - Το άρθρο 209 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 72 
του  Ν.3852/2010  
-  Τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016  
-  Την παρ.9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016  
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοι χεία:  Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοι χεία:  
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
Α. Προϋπολογισμός μελέτης  
Β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
Γ. Τεχνική περιγραφή -μελέτη  
Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  
Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος .  
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου  
Είναι υποχρεωμένος για την καλή και σωστή εκτέλεση των εργασιών του άρθρου 1  
του παρόντος.  
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα  
Ο εντολέας οφείλει:  
Α) να εξοφλήσεις τις οφειλές του προς τον εντολοδόχο εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος  από την ημερομηνία έκδ οσης τους και αφού προσκομιστούν στο Δήμο 
από τον εντολοδόχο τα  νόμιμα παραστατικά (απόδειξη ή δελτίο παροχής 
υπηρεσιών κλπ.).    
Β) Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων που 
κρίνονται  απαραίτητα για την υλοποίησης της ανατιθέμενης εργασία ς.  
Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία  Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία  
      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι 
αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της 
επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη 
σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για 
τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία 
προσωπικού, πόλεμος, ατύ χημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 
εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε 
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δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπ ερβεί τις συνέπειες 
και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.  
 Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοζόμενος ανάλογα.  
Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  
 Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιον δήποτε λόγο  ή αιτία, 
αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .   
Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής  
Για την παροχή της παραπάνω εργασίας  η αμοιβή του εντολοδόχου για υπηρεσίες  
ψυχολόγου καθορίζεται σε 8.004,00ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και για υπηρεσίες 
κοινωνικού λειτ ουργού 8.004,00ευρώ με ΦΠΑ  για το διάστημα ισχύος της εντολής. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον  εντολοδόχο φόροι Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον  εντολοδόχο φόροι 
και βάρη  .Σε περίπτωση που οι ανάδοχοι έχουν μέχρι δύο εργοδότες με τιμολόγιο 
παροχής υπηρεσιών ισχύει η παρ . 9, άρθρο  39 του Ν.4387/2016(ΕΦΚΑ)  
Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις  
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους 
ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων 
και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την η μέρα της παροχής υπηρεσίας.  
Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών  
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                      
 
 
 
 
 
                                                              Ψαχνά, 20 /11/2017                                                                  
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗ.Κ.ΑΔΙ.ΜΕ  
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