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1. Τεχνική Περιγραφή 

α. Εισαγωγή 
Το Αυτοτελές Τµήµα Πρόνοιας και το Ν.Π.∆.∆ Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Παιδείας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στο προσωπικό τους δεν διαθέτουν υπάλληλο µε 
ειδικότητα και γνώσεις ψυχολογίας ενηλίκων και παιδιών. Με την παρούσα µελέτη 
προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ψυχολόγου µε γνώσεις ψυχολογίας 
ενηλίκων και παιδοψυχολογίας από εξωτερικό συνεργάτη, που θα αφορά στο έτος 2016. Ο 
συνεργάτης θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 991/79 και του άρθρου 27 του Ν 2646/98, ο 
Ψυχολόγος που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς θα έχει ως στόχο 
µέσω προγραµµάτων προαγωγής της υγείας, την ευαισθητοποίηση του κοινού (∆ηµότες-
Εργαζόµενους του ∆ήµου), την παροχή γνώσεων, την αλλαγή απόψεων και στάσεων και 
την τροποποίηση συµπεριφοράς. Λόγω του ότι θα έχει  την αντίστοιχη επιστηµονική 
κατάρτιση (ανάπτυξη συνηθειών και συµπεριφορών που προάγουν και διατηρούν την 
υγεία, συµπεριφορικοί παράγοντες κινδύνου, αντιλήψεις - πεποιθήσεις ασθένειας κλπ.) θα 
συµβάλλει στο σχεδιασµό των προγραµµάτων προαγωγής υγείας αλλά και στην υλοποίησή 
τους χρησιµοποιώντας στις αντίστοιχες οµάδες στόχους, τεχνικές όπως παιχνίδι ρόλων 
κλπ, που δίνουν στο συµµετέχοντα τη δυνατότητα ενεργούς συµµετοχής, την ανάπτυξη της 
υπευθυνότητας απέναντι στον εαυτό του και απέναντι  στο κοινωνικό του περιβάλλον. 
Επίσης, θα βοηθήσει τον συµµετέχοντα να κατανοήσει τους παράγοντες (ψυχολογικούς, 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς) που επηρεάζουν τη συµπεριφορά του και να ενισχύσει 
τις ικανότητές του, ώστε σταδιακά να οδηγηθεί στην τροποποίηση της συµπεριφοράς του 
και στη διαµόρφωση νέων υγιών στάσεων.  



 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆. 59/2007 (ΦΕΚ Α’ 63) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των 
ταχυδροµικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε» ορίζεται στο Άρθρο 2 
ότι:  
δ) Ως «συµβάσεις υπηρεσιών», νοούνται συµβάσεις πλην των συµβάσεων έργων ή 
προµηθειών, που έχουν ως αντικείµενο την παροχή των υπηρεσιών, οι οποίες 
αναφέρονται στο παράρτηµα XVΙI. 
Σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο ταυτοχρόνως προϊόντα και υπηρεσίες κατά την έννοια 
του παραρτήµατος XVΙI, θεωρείται ως «σύµβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία των 
συγκεκριµένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαµβάνονται στη 
σύµβαση. 
Σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο υπηρεσίες, κατά την έννοια του παραρτήµατος XVIΙ 
και η οποία δεν περιλαµβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα XIΙ παρά 
µόνο παρεµπιπτόντως σε σχέση µε το κύριο αντικείµενο της σύµβασης, θεωρείται ως 
«σύµβαση υπηρεσιών». 

Στις υπηρεσίες που καταγράφονται στο Παράρτηµα XVII B και την περίπτωση  25 
εµπίπτουν οι Υπηρεσίες µε CPV 85121270-6 

 
Σύµφωνα µε την αρχή της οικονοµικότητας, ως µερικότερης εκδήλωσης της γενικής αρχής 
της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, η οποία διέπει τη διαχείριση των δηµόσιων 
οικονοµικών και επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών των δήµων µε την κατά το 
δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισµού τους, εργασίες που εµπίπτουν στα 
συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων τους δεν επιτρέπεται να ανατίθενται σε τρίτους, µε 
αποτέλεσµα την αδικαιολόγητη οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού τους (βλ. και 
άρθρο 1 του ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη», ΦΕΚ Α΄ 141, που 
καθιερώνει και νοµοθετικά την ανωτέρω γενική αρχή). Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η 
έναντι αµοιβής ανάθεση τέτοιων εργασιών σε τρίτους, πέραν των υπηρετούντων στον 
οικείο δήµο υπαλλήλων, µόνον όταν η διεκπεραίωσή τους απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις 
και εµπειρία, που δεν διαθέτουν οι δηµοτικοί υπάλληλοι είτε εργασιών, που εµπίπτουν µεν 
στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού, το οποίο όµως, ενόψει των εκάστοτε 
συγκεκριµένων πραγµατικών συνθηκών δεν επαρκεί ή αδυνατεί να εκτελέσει, είτε, τέλος, 
διότι για την εκτέλεσή τους απαιτείται η χρήση τεχνικών µέσων που δεν διαθέτουν οι 
υπηρεσίες του δήµου. 

 
Σύµφωνα µε τον ΟΕΥ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ 724 Β 2012) όπως ισχύει 

προβλέπεται η λειτουργία του Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας  το οποίο είναι 
αρµόδιο για το σχεδιασµό και την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών του ∆ήµου και  
συνεργάζεται άµεσα µε το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου το οποίο 
έχει ως αντικείµενο σύµφωνα µε τη συστατική του πράξη την Κοινωνική Προστασία, 
Αλληλεγγύη και Κοινωνική Συνοχή. 

Το Αυτοτελές Τµήµα, σήµερα στελεχώνεται από δύο (2) Κοινωνικούς 
Λειτουργούς και τρεις (3) ∆ιοικητικούς Υπαλλήλους. Στο Τµήµα δεν υπηρετεί 
υπάλληλος µε ειδικότητα Ψυχολόγου, ούτε υπάρχει τέτοια ειδικότητα διαθέσιµη σε 
καµία άλλη οργανική µονάδα του ∆ήµου, καθώς ούτε και κενή οργανική θέση. 

Για την εκτέλεση των δράσεων της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης, απαιτείται η 
παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου, διαφορετικά οι δράσεις δεν µπορούν να υλοποιηθούν. 

 
 



 
 
β.Ανάλυση ∆ράσεων: 
 
 
 
Α) Σεµινάρια µε θέµα την πρόληψη και αντιµετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων 
(∆ιαταραχή  Μετατραυµατικού Στρες - ∆ΜΤΣ) 
 

Στόχος 
Ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης του τραύµατος.  
Ανάπτυξη αισθήµατος σιγουριάς. 
Ανάπτυξη Ικανοτήτων αντιµετώπισης του άγχους.   

Άµεσα 
Ωφελούµενοι 

Εργαζόµενοι του ∆ήµου – 274 άτοµα.  

Χρόνος Εκτέλεσης Από Μάιο 2016 έως Μάρτιο του 2017, µία (1)συνάντηση  µηνιαίως.  
Θεµατική 
Περιγραφή 

Βασικές Αρχές. ∆ιάγνωση, Τεχνικές Αντιµετώπισης-Θεραπεία 
∆ΜΤΣ 

Κοινωνικό Όφελος 
Αποτελεσµατικότερη ∆ιαχείριση µιας µελλοντικής κρίσης  
π.χ. Σεισµικό γεγονός.  

Εποπτεία – 
Παρακολούθηση 
δράσης 

Ο ανάδοχος σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα Πρόνοιας του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς θα προγραµµατίζει ηµερολογιακά τα σεµινάρια 
για τους εργαζόµενους του ∆ήµου και θα προετοιµάζει σε πρότερο 
εύλογο χρονικό διάστηµα το επιστηµονικό υλικό. Το επιστηµονικό 
προσωπικό της εν λόγω υπηρεσίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί), θα 
παρακολουθεί µε φυσική παρουσία τα σεµινάρια, δειγµατοληπτικά, 
προκειµένου να εποπτεύει την ορθή υλοποίηση τους. Παράλληλα, η 
αρµόδια υπηρεσία θα βεβαιώνει  την υλοποίηση των σεµιναρίων, 
σύµφωνα µε τον ηµερολογιακό προγραµµατισµό και θα παρέχει όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία προς την αρµόδια επιτροπή καλής εκτέλεσης 
υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
 
 
Β) Σεµιναριακού τύπου συναντήσεις µε ∆ηµότες σε όλες τις ∆ηµοτικές ενότητες µε θέµα 
την σωστή χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας. 
 

Στόχος 
Ενηµέρωση και επιµόρφωση γύρω από τις επιπτώσεις που επιφέρει 
στην ψυχική υγεία η µη σωστή χρήση τους.  

Άµεσα 
Ωφελούµενοι 

240 άτοµα κατά προσέγγιση: 8 συναντήσεις των 30 ατόµων.  

Χρόνος Εκτέλεσης 
2016: Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος, Νοέµβριος, ∆εκέµβριος.  
2017: Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 

Θεµατική 
Περιγραφή 

Επιπτώσεις υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου και των 
ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας.   
Σωστή χρήση ηλεκτρονικών µέσων - προφυλάξεις.  

Κοινωνικό Όφελος Βελτίωση ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών.   
Εποπτεία – Ο ανάδοχος σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα Πρόνοιας του 



 
 
 
 
 
Γ) Ενηµερωτικές συγκεντρώσεις για γονείς παιδιών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, µε στόχο την πρόληψη και αντιµετώπιση του φαινοµένου του σχολικού 
εκφοβισµού (bullying). 
 

Στόχος 
Ευαισθητοποίηση των γονέων γύρω από το φαινόµενο του σχολικού 
εκφοβισµού. Καλλιέργεια της  ικανότητας εντοπισµού και 
αντιµετώπισης του προβλήµατος. 

Άµεσα 
Ωφελούµενοι 

Οικογένειες µε παιδιά που φοιτούν στην Πρωτοβάθµια και στην 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. (20 ∆ηµοτικά, 11 Γυµνάσια, 9 Λύκεια,)  

Χρόνος Εκτέλεσης 
1 συγκέντρωση µηνιαίως: 2016:  Μάιος, Σεπτέµβριος, Οκτώβριος, 
Νοέµβριος, ∆εκέµβριος. 
2017: Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος  

Θεµατική 
Περιγραφή 

Περιγραφή του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού.  
∆ιάγνωση, Αίτια, Συνέπειες. Ανασκόπηση πρακτικών στρατηγικών 
αντιµετώπισης και πρόληψης του προβλήµατος.  

Κοινωνικό Όφελος Μείωση του φαινοµένου του Σχολικού Εκφοβισµού.   

Εποπτεία – 
Παρακολούθηση 
δράσης 

Ο ανάδοχος σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα Πρόνοιας του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς θα προγραµµατίζει ηµερολογιακά τις 
ενηµερωτικές συγκεντρώσεις για τους γονείς παιδιών πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και θα προετοιµάζει σε πρότερο 
εύλογο χρονικό διάστηµα το επιστηµονικό υλικό. Το επιστηµονικό 
προσωπικό της εν λόγω υπηρεσίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί), θα 
παρακολουθεί µε φυσική παρουσία τις ενηµερωτικές συγκεντρώσεις, 
δειγµατοληπτικά, προκειµένου να εποπτεύει την ορθή υλοποίηση 
τους .Παράλληλα, η αρµόδια υπηρεσία θα βεβαιώνει  την υλοποίηση 
των ενηµερωτικών συγκεντρώσεων, σύµφωνα µε τον ηµερολογιακό 
προγραµµατισµό και θα παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προς 
την αρµόδια επιτροπή καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 

 
 
 
∆) Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα ψυχολογίας παιδιών και γονέων στην 
Οµάδα προστασίας ανηλίκων. 

Παρακολούθηση 
δράσης 

∆ήµου Κεφαλλονιάς θα προγραµµατίζει ηµερολογιακά τις 
σεµιναριακού τύπου συναντήσεις µε τους ∆ηµότες και θα 
προετοιµάζει σε πρότερο εύλογο χρονικό διάστηµα το επιστηµονικό 
υλικό. Το επιστηµονικό προσωπικό της εν λόγω υπηρεσίας 
(Κοινωνικοί Λειτουργοί), θα παρακολουθεί µε φυσική παρουσία τις 
σεµιναριακού τύπου συναντήσεις, δειγµατοληπτικά, προκειµένου να 
εποπτεύει την ορθή υλοποίηση τους. Παράλληλα, η αρµόδια 
υπηρεσία θα βεβαιώνει  την υλοποίηση των συναντήσεων, σύµφωνα 
µε τον ηµερολογιακό προγραµµατισµό και θα παρέχει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία προς την αρµόδια επιτροπή καλής εκτέλεσης 
υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 



 

Στόχος 

Παροχή επιστηµονικών γνώσεων ψυχολογίας που αφορούν το έργο 
της Οµάδας προστασίας ανηλίκων.  
Συµβολή στον σχεδιασµό της καταλληλότερης παρέµβασης για την 
κάθε περίπτωση παιδικής κακοποίησης. 

Άµεσα 
Ωφελούµενοι 

Προσωπικό της Υπηρεσίας και τα περιστατικά που διαχειρίζονται 
(περί τις 10 περιπτώσεις ανηλίκων µηνιαίως).  

Χρόνος Εκτέλεσης 
1 συνάντηση µηνιαίως, από τις 15 Μαίου 2016 έως τις 15 
Φεβρουαρίου 2017.  

Θεµατική 
Περιγραφή 

Παροχή πληροφοριών σχετικά µε την αναπτυξιακή ψυχολογία και 
ψυχοπαθολογία, καθώς επίσης και σχετικά µε τις επιπτώσεις της 
παιδικής κακοποίησης στην ψυχική υγεία.   

Κοινωνικό Όφελος Βελτιστοποίηση του έργου της Οµάδας προστασίας ανηλίκων.  

Εποπτεία – 
Παρακολούθηση 
δράσης 

Ο ανάδοχος σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα Πρόνοιας του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς θα προγραµµατίζει ηµερολογιακά τις συνεδρίες 
µε την οµάδα προστασίας ανηλίκων για την παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών σε θέµατα ψυχολογίας παιδιών και γονέων και θα 
προετοιµάζει σε πρότερο εύλογο χρονικό διάστηµα το επιστηµονικό 
υλικό. Το επιστηµονικό προσωπικό της υπηρεσίας (Κοινωνικοί 
Λειτουργοί) θα παρακολουθεί µε φυσική παρουσία όλες τις 
συνεδρίες και ταυτόχρονα θα εποπτεύει την ορθή υλοποίηση τους 
.Παράλληλα, η αρµόδια υπηρεσία θα βεβαιώνει  την υλοποίηση των 
συνεδριών µε τον ανάδοχο, σύµφωνα µε τον ηµερολογιακό 
προγραµµατισµό και θα παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προς 
την αρµόδια επιτροπή καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
 
 
 

Ο συνεργάτης ψυχολόγος θα διοργανώσει είκοσι επτά (11) σεµινάρια στους 
εργαζόµενους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Ο ∆ήµος διαθέτει δέκα(10) ∆/νσεις, τέσσερα(4) 
Αυτοτελή Τµήµατα και τρία(3) Αυτοτελή Γραφεία.  

Συγκεκριµένα ανάλογα µε τον αριθµό των υπηρετούντων υπαλλήλων θα 
διεξαχθούν τα αντίστοιχα σεµινάρια: ένα για τα Αυτοτελή τµήµατα και γραφεία και ένα για 
κάθε  ∆/νση του ∆ήµου. 

Επίσης θα διοργανωθούν στις οκτώ ∆ηµοτικές ενότητες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
ισάριθµες συναντήσεις σεµιναριακού τύπου για τους ∆ηµότες, µε στόχο την ενηµέρωση 
και επιµόρφωση τους στις επιπτώσεις για την ψυχική υγεία που επιφέρει η µη σωστή 
χρήση των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης και επικοινωνίας (υπολογιστές, ταµπλέτες-
tablets, κινητά τηλέφωνα) και του διαδικτύου (internet),  από τα παιδιά τους. 

Παράλληλα θα οργανώσει ενηµερωτικές συγκεντρώσεις για γονείς παιδιών 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε στόχο την πρόληψη και αντιµετώπιση 
του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού (bullying). Συγκεκριµένα θα διεξαχθούν οκτώ 
συγκεντρώσεις εντός του χρονικού ορίου της συµβάσεως (µία  συνάντηση για κάθε 
∆ηµοτική ενότητα). 

Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στην Οµάδα Προστασίας Ανηλίκων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς (αρµοδιότητες βάσει του  άρθρου 8 του Ν. 3961/2011) και της 
απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε αριθ. οικ. 49540/04-05-2011 (ΦΕΚ877/τ.Β΄/17-
05-2011) µε στόχο την στήριξη της µε µεθόδους, εργαλεία, καλές πρακτικές και υλικό για 
θέµατα παιδικής προστασίας, όπως η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα 
ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και γονέων. 
Οι παραπάνω  υποχρεώσεις θα  εφαρµοστούν από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης και 
για ένα έτος. 
Σηµειώνεται ότι η αµοιβή των ψυχολόγων ελευθέρων επαγγελµατιών δεν βαρύνεται µε 
ΦΠΑ. 
 
 
 
 
 



ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μον. ΠΟΣΟΤΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
    Μέτρ. ΤΗΤΑ ΜΟΝ.   
 1 Σεµινάρια µε θέµα την πρόληψη και 

αντιµετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων

(∆ιαταραχή  Μετατραυµατικού Στρες -∆ΜΤΣ) 

 Σεµινάριο 11  280 3.080,00 

 2 Σεµιναριακού τύπου συναντήσεις µε ∆ηµότες σε 
όλες τις ∆ηµοτικές ενότητες µε θέµα την σωστή 
χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών 
µέσων επικοινωνίας. 

 Σεµινάριο  8  500  4.000,00 

 3 Ενηµερωτικές συγκεντρώσεις για γονείς παιδιών 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
µε στόχο την πρόληψη και αντιµετώπιση του 
φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού (bullying). 

 Συγκέντρωση  8  420  3.360,00 

 4 Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα 
ψυχολογίας παιδιών και γονέων στην Οµάδα 
προστασίας ανηλίκων. 

 Συνεδρία  10  150  1.500,00 

Σύνολο καθαρής αξίας11.940,00 
ΦΠΑ0,00 

Γενικό σύνολο δαπάνης 11.940,00 

 

Η ως άνω αµοιβή αφορά σε διάρκεια ενός έτους. 

Σε κάθε ένα από τα 4 σύνολα οργανωµένων δράσεων, εµπεριέχεται εκτός από το κόστος 
της διενέργειας, η προετοιµασία του αναδόχου και του επιστηµονικού υλικού του πριν τη 
διενέργεια, οι διοικητικές του υποχρεώσεις για την τήρηση φυσικού αρχείου κάθε δράσης, 
η προµήθεια συγγραµµάτων απαραίτητων για την υλοποίηση αλλά και τη σύνταξη έκθεσης 
– αποτίµησης των αποτελεσµάτων κάθε δράσης. 

Η αναφερόµενη τιµή διαµορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες 
τιµές (έτος 2016) της αγοράς σε αντίστοιχες υπηρεσίες. 
 

 
 
 

 
 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
Η υπάλληλος                                                                          Ο Προιστάµενος 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                    
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών Ψυχολόγου  
για την υλοποίηση ∆ράσεων Πρόνοιας»  

Αριθµός Μελέτης: 1/2016 
 
 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο συγγραφής 
Το Αυτοτελές Τµήµα Πρόνοιας και το Ν.Π.∆.∆ Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Παιδείας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στο προσωπικό τους δεν διαθέτουν υπάλληλο µε 
ειδικότητα και γνώσεις ψυχολογίας ενηλίκων και παιδιών.  
Η παροχή υπηρεσιών θα περιλαµβάνει: 

• Σεµιναριακού τύπου συναντήσεις για τους εργαζόµενους του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για την πρόληψη και αντιµετώπιση στρεσογόνων 
καταστάσεων (∆ιαταραχή Μετατραυµατικού Στρες-∆ΜΤΣ) που έχουν 
ανακύψει κατά τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης π.χ. σεισµών του 2014 
και λοιπών φυσικών καταστροφών (πληµµύρες 2015). 

• Σεµιναριακού  τύπου συναντήσεις µε στόχο την ενηµέρωση και 
επιµόρφωση τους στις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία που επιφέρει η µη 
σωστή χρήση των ηλεκτρονικών µέσων (υπολογιστές, ταµπλέτες-tablets, 
κινητά τηλέφωνα) και του διαδικτύου (internet),  από τα παιδιά τους.  

• Οργάνωση ενηµερωτικών συγκεντρώσεων για γονείς παιδιών 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε στόχο την πρόληψη 
και αντιµετώπιση του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού (bullying).  

• Συνεργασία µε την Οµάδα Προστασίας Ανηλίκων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(αρµοδιότητες βάσει του  άρθρου 8 του Ν. 3961/2011 και της απόφασης 
των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε αριθ. οικ. 49540/04-05-2011 
(ΦΕΚ877/τ.Β΄/17-05-2011) και στόχο την στήριξη της µε 
µεθόδους,εργαλεία, καλές πρακτικές και υλικό για θέµατα παιδικής 
προστασίας, όπως η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα 
ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και γονέων. 
          

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε: 
1.Τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α΄) µε την επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων 
του Π.∆. 346/98 (ΦΕΚ 230 Α΄) ως ισχύει. 
2.Την παρ.2 του άρθρου 209 και την παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν.3463/2006(Κ∆Κ). 
3.Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (∆ΚΚ) η οποία προστέθηκε µε 
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν373/2008. 
4.Την υπ’ αρ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291 τβ΄) απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 
σύµφωνα µε την οποία το όριο της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό 
των 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ. 
5.Την περ. ε΄ του Ν3146/2003 (τροποποίηση του άρθρου 268 του Π∆ 410/95) ως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3274/2004 σύµφωνα µε το οποίο δεν είναι 



απαραίτητη η σύνταξη µελέτης για προµήθειες εργασίες και µεταφορές µέχρι του ποσού 
που γίνεται απευθείας ανάθεση. 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 όπως ισχύουν 
7. Την µε αριθµό 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών.  
8. Τις πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον Π/Υ έτους 2016 µε ΚΑΕ 15.6117.01 
 
Άρθρο 3ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 
1.Οι εργασίες θα εκτελεστούν από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και για ένα 
έτος. 
 
Άρθρο 4ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

• Οι σεµιναριακού τύπου συναντήσεις για τους εργαζόµενους του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για την πρόληψη και αντιµετώπιση στρεσογόνων 
καταστάσεων (∆ιαταραχή Μετατραυµατικού Στρες-∆ΜΤΣ) που έχουν 
ανακύψει κατά τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης π.χ. σεισµών του 2014 
και λοιπών φυσικών καταστροφών(πληµµύρες 2015). 

• Οι σεµιναριακού  τύπου συναντήσεις µε στόχο την ενηµέρωση και 
επιµόρφωση τους στις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία που επιφέρει η µη 
σωστή χρήση των ηλεκτρονικών µέσων (υπολογιστές, ταµπλέτες-tablets, 
κινητά τηλέφωνα) και του διαδικτύου (internet),  από τα παιδιά τους.  

• Η οργάνωση ενηµερωτικών συγκεντρώσεων για γονείς παιδιών 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε στόχο την πρόληψη 
και αντιµετώπιση του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού (bullying).  

• Η συνεργασία µε την Οµάδα Προστασίας Ανηλίκων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (αρµοδιότητες βάσει του  άρθρου 8 του Ν. 3961/2011 και 
της απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε αριθ. οικ. 
49540/04-05-2011 (ΦΕΚ877/τ.Β΄/17-05-2011) και  στόχο την στήριξη της 
µε µεθόδους,εργαλεία, καλές πρακτικές και υλικό για θέµατα παιδικής 
προστασίας, όπως η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα 
ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και γονέων . 

 
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 
Ο ∆ήµος υποχρεούται να εξοφλεί τους λογαριασµούς του εντός ενός µήνα από την 
ηµεροµηνία έκδοσης τους. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσεις το 
αντικείµενο των δράσεων, εφόσον κριθεί ότι ο προγραµµατισµένος αριθµός οργανώσεων 
ανά δράση δεν µπορεί ή δεν απαιτείται να ολοκληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση για την 
τροποποίηση αυτή απαιτείται να µπορεί να ανταποκριθεί ο ανάδοχος. Το οικονοµικό 
αντικείµενο σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να ξεπεράσει τον προϋπολογισµό της µελέτης 
συνολικά. 
Η Υπηρεσία Πρόνοιας οφείλει να ενηµερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τον ηµερολογιακο 
προγραµµατισµό των δράσεων για την αποτελεσµατική προετοιµασία του. 
 
Άρθρο 6ο : 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, ατύχηµα, 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 δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί 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 7ο : Αναθεώρηση τιµών 
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. 
 
Άρθρο 8ο : Τρόπος πληρωµής 
Τα παραστατικά του αναδόχου θα εκδίδονται κατ’ελάχιστον µία φορά το µήνα και θα 
περιλαµβάνουν το τίµηµα που αντιστοιχεί στις πραγµατοποιηθείσες δράσεις του µήνα 
αναφοράς. Η υπηρεσία Πρόνοιας θα βεβαιώνει γραπτώς τις υλοποιηµένες δράσεις και µαζί 
µε την έκθεση αποτελεσµάτων που οφείλει να συντάσσει ο ανάδοχος, θα παραδίδει τα 
παραδίδει στην αρµόδια Επιτροπή του ∆ήµου για τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης.  
 
Άρθρο 9ο : 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 σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 

                                                                 Αργοστόλι 08Απριλίου  2016   

                                                                                   Η συντάξασα                                      

                      

 

                                                     Αλεξάνδρα Παπαναστασάτου 

 

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Αργοστόλι  08 Απριλίου 2016   

 

 

        Ο Προιστάµενος 

  

                 ∆ηµήτριος ∆ηµουλιός 


