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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ.: 3ης/29-03-2022 Τακτικής
Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών
ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Αχαρνών» Κωδ. Πράξης: 5001330 και συγκεκριμένα για το Υποέργο
2 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών» ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιού
που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» λόγω
κένωσης της με κωδ. 300 θέσης της υπ’ αρ. πρωτ. 30673/06-08-2021, ΣΟΧ
3/2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΘΩΩΨ8-Ζ9Μ) Ανακοίνωσης, κατόπιν παραίτησης της
προσληφθείσας και μη αποδοχής διορισμού των επιλαχόντων του υπ’ αρ.
πρωτ. 43574/21-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ07ΓΩΨ8-3ΑΕ)
Πίνακα κατάταξης και
βαθμολογίας της ανωτέρω ΣΟΧ 3/2021».
Στις Αχαρνές σήμερα 29 του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και
ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με
την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (μέσω εφαρμογής ePresence.gov.gr) ύστερα
από την με αρ. πρωτ.: 27640/24-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
του άρθρου 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/ 19-7-2018).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1 του
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του», η οποία
κυρώθηκε νομοθετικά με το Ν.4682/2020, άρθρο 2, καθώς και τις υπ΄αριθμ.:
18318/13-03-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 643/69472/24-092021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προέβη
σε τηλεδιάσκεψη.
Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο
σαράντα πέντε (45) μελών, συμμετείχαν τα κατωτέρω είκοσι οκτώ (28) μέλη,
ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Π Α ΡΟ ΝΤ ΕΣ
Αβραμίδης Ιωάννης
Αραμπαντζής Ευάγγελος
Βάθης Σπυρίδων
Βαρελάς Πέτρος
Βρεττός Μιχάλης
Δαμάσκος Δημήτριος

ΑΠ Ο ΝΤ ΕΣ
Αβραμίδη Ελένη
Αγγελοπούλου Παναγιώτα
Αθανασιάδης Γεώργιος
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης
Αφουξενίδης Θεόφιλος
Βρεττός Επαμεινώνδας

1

ΑΔΑ: 6Ω9ΞΩΨ8-ΛΛΦ

Δαμάσκος Νικόλαος
Ελευθεριάδης Στυλιανός
Ευθυμιάδου Τουμανίδου Γεωργία
Ζαχαριάδη Αγγελική
Καμπόλης Οδυσσέας
Κασσαβός Ιωάννης
Κατσανδρή Χρηστίνα
Κόνταρης Χρύσανθος
Κοσμίδου Λουΐζα
Κωφός Δημήτριος
Μουκάνης Μαρίνος
Μπομπόνη Διονυσία
Ξαγοράρης Νικόλαος
Οικονόμου Ευθύμιος
Παγώνας Αθανάσιος
Παυλίδου Όλγα
Πετάκος Γεώργιος
Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Τοπαλίδης Ευστάθιος
Τοπαλλιανίδης Βασίλειος
Τραβασάρος Αναστάσιος
Τσιμπογιάννης Δημήτριος














Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δασκαλάκης Γεώργιος
Δουρίδα Χρυσούλα
Λαζάρου Βασίλειος
Παπακώτσης Κωνσταντίνος
Πέκος Χαράλαμπος
Συρινίδης Θεόδωρος
Τσορπατσίδης Μιχάλης
Φυτάς Στέφανος
Φωτιάδης Γεώργιος Αλέξανδρος
Χαλκίδης Παναγιώτης
Oι οποίοι δεν συμμετείχαν στην
τηλεδιάσκεψη αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα.

Η κ. Αβραμίδη Ελένη, έλαβε μέρος στην τηλεδιάσκεψη κατά την διάρκεια
συζήτησης του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η κ. Αγγελοπούλου Παναγιώτα, έλαβε μέρος στην τηλεδιάσκεψη κατά τη
διάρκεια των ανακοινώσεων.
Ο κ. Παπακώτσης Κωνσταντίνος, έλαβε μέρος στην τηλεδιάσκεψη κατά τη
διάρκεια συζήτησης του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Η κ. Αγγελοπούλου Παναγιώτα, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά
την ψήφιση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Βάθης Σπυρίδων, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά την ψήφιση
του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Βαρελάς Πέτρος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά την ψήφιση
του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Δαμάσκος Δημήτριος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά την
ψήφιση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Ελευθεριάδης Στυλιανός, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά την
ψήφιση του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Ο κ. Κόνταρης Χρύσανθος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά την
ψήφιση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Παγώνας Αθανάσιος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά την
διάρκεια συζήτησης του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Παπακώτσης Κωνσταντίνος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά
την ψήφιση του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Τοπαλλιανίδης Βασίλειος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά την
διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Τσιμπογιάννης Δημήτριος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά την
ψήφιση του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν νόμιμα προσκεκλημένοι ο Δήμαρχος Αχαρνών
κ. Βρεττός Σπυρίδων, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών
κ. Δημητρακόπουλος Ιωάννης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Αχαρνών
κ. Χριστοφορίδης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος του ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α) κ. Νίκας Ιωάννης, η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Κέντρο
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ» κ. Μπούκη Μαρία και η
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Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων
κ. Ζώμα Ευμορφία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιος (Θέμης) Οικονόμου
έθεσε υπόψη των Μελών το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζοντας
την με αρ. πρωτ.: 16083/22-02-2022 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών
Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, που απεστάλη έγκαιρα στους Δημοτικούς
Συμβούλους προκειμένου να λάβουν γνώση, ανέφερε τα ακόλουθα:
«Κύριε Πρόεδρε,
Η αναγκαιότητα λήψης απόφασης για την συγκεκριμένη εισήγηση συνίσταται:
α) Στην αναγκαιότητα πρόσληψης ΠΕ Φαρμακοποιού για την εύρυθμη
λειτουργία του Υποέργου 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών».
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 2833 /17–11-2016 (ΑΔΑ: Ω8Κ37Λ7-ΖΨ4)
απόφαση της Περιφερειάρχου Αττικής, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.
3248/16-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΑΤΙ7Λ7-ΝΧ9) & υπ’ αρ. 2550/03-09-2020
(ΑΔΑ:ΨΟΟ57Λ7-4Ω8) αποφάσεις Περιφερειάρχη Αττικής, η Πράξη «Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Αχαρνών» με κωδικό ΟΠΣ: 5001330 εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας
«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και
Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Με την υπ. αρ. 135/30-07-2021 (ΑΔΑ: 6Γ1ΝΩΨ8-ΦΧΟ) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού ενός
ατόμου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την
υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών» Κωδ. Πράξης: 5001330 και συγκεκριμένα
για το Υποέργο 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών» ειδικότητας ΠΕ
Φαρμακοποιού που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»
λόγω κένωσης της με κωδ. 300 θέσης της υπ’ αρ. πρωτ. 2959/28-012021, ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ: 6ΛΝΓΩΨ8-ΗΔΚ) Ανακοίνωσης, κατόπιν παραίτησης
του προσληφθέντος και μη αποδοχής διορισμού των επιλαχόντων του υπ’ αρ.
πρωτ. 9492/14-3-21 (ΑΔΑ: ΨΠΓΣΩΨ8-Σ0Γ) Πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας
της ανωτέρω ΣΟΧ 1/2021.
Για τη στελέχωση και λειτουργία του Υποέργου 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Αχαρνών» προβλέπεται η πρόσληψη δύο ατόμων , ενός με ειδικότητα ΠΕ
Φαρμακοποιών και ενός ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών.
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία μας προέβη στην έκδοση της
Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2021 με αρ. πρωτ. 30673/06-08-2021(ΑΔΑ:Ψ5ΘΩΩΨ8Ζ9Μ) κατόπιν έγκρισης με το υπ. αριθ. 140971/2021//1/2021/20-09-2021
έγγραφο του ΑΣΕΠ.
Η εν λόγω ανακοίνωση προέβλεπε την εξής κάτωθι θέση:
Μία θέση για το Υποέργο 2 Κοινωνικό Φαρμακείο,
Φαρμακοποιού (κωδ. 300) .

ενός

(1)

ΠΕ

Για την συγκεκριμένη θέση υποβλήθηκαν 5 αιτήσεις σύμφωνα με τον υπ’
αρ. 9491/18-03-2021(ΑΔΑ: ΩΝΖΩΩΨ8-ΞΑΧ) πίνακα συμμετεχόντων.
Για τη θέση του ΠΕ Φαρμακοποιού (Κωδ. 300) εκδόθηκε ο υπ’ αρ. 43574/2110-2021(ΑΔΑ:Ψ07ΓΩΨ8-3ΑΕ) Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας της
ανωτέρω ΣΟΧ 3/2021, με τους πέντε υποψήφιους.
Ο πρώτος επιτυχών του ανωτέρω πίνακα κατάταξης με την υπ’ αρ.
πρωτ.45011/29-10-2021 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση δεν αποδέχτηκε την
πρόσληψη για τη θέση του ΠΕ Φαρμακοποιού (Κωδ. 300) .
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Η υπηρεσία μας προέβη στη πρόσληψη της δεύτερης επιτυχούσας του ανωτέρω
Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας της θέσης ΠΕ Φαρμακοποιού (κωδ. 300) της
προκήρυξης ΣΟΧ 3/2021, η οποία προσλήφθηκε με την υπ’ αρ. 1651/
46721/08-11-2021 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών για το διάστημα 08/11/
2021 έως 07/11/2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη
του προγράμματος σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 41548/08-11-2021 Σύμβαση
Εργασίας.
Εν συνεχεία η ανωτέρω υπάλληλος με την υπ’ αρ. πρωτ. 2137/11-01- 2022
αίτηση-υπεύθυνη
δήλωση
παραίτησης
οικειοθελούς
αποχώρησης,
παραιτήθηκε οικειοθελώς με τελευταία ημέρα εργασίας την 11/01/2022.
Με την υπ’ αρ. 37/2874/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών έγινε
αποδοχή της παραίτησης της υπαλλήλου Ι.ΔΟ.Χ. από τη θέση ΠΕ Φαρμακοποιού.
Με τις με αρ. πρωτ. 6645/27-01-2022, 6643/27-01-2022 & 9472/0302-2022 υπεύθυνες δηλώσεις μη αποδοχής πρόσληψης των τριών επιλαχόντων
του υπ’ αρ. πρωτ. 43574/21-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ07ΓΩΨ8-3ΑΕ)
Πίνακα
κατάταξης και βαθμολογίας έμεινε κενή η θέση ΠΕ Φαρμακοποιού (κωδ. 300)
της προκήρυξης ΣΟΧ 3/2021.
Για την εν λόγω θέση υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση στον υπό
κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου Αχαρνών καθώς και η πρόβλεψη
για τα επόμενα έτη, σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 12857/14-02-2022 ορθή
επανάληψη βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης του ΠΕ Φαρμακοποιού ορίζεται από την
υπογραφή της για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης
ή
παράτασης έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση
της υποχρέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ
6/τ.Α΄/15-01-2021).
Για τη διαδικασία πρόσληψης του παραπάνω προσωπικού ακολουθούνται οι
διαδικασίες που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις με σύμβαση
Ι.Δ.Ο.Χ. από τους ΟΤΑ για δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ, με όρους
ΑΣΕΠ (άρθρα 37 έως 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος
προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.» ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-01-2021)
όπως ισχύει .
Κατά τα λοιπά (προσωπικό, προϋπολογισμός πράξης, επιλέξιμες δαπάνες,
αντικείμενο πράξης, εποπτεία υποέργου κ.ο.κ.) ισχύουν τα όσα αναφέροντα στην
υπ. αρ. 200/30-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΠΒΩΨ8-Τ99) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αχαρνών με θέμα: « Έγκριση της 2ης Τροποποίησης Απόφασης
Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, του Υποέργου 2 : Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αχαρνών, της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Αχαρνών» και MIS 5001330», με κωδικό MIS 5001330» & στην υπ’ αριθμ.
10/11-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΩΚΩΨ8-2Τ0) απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών, με
θέμα: «2η τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, του Υποέργου 2:
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αχαρνών, της
Πράξης με τίτλο “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών” και MIS 5001330».
Κατά συνέπεια έχοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως το Δημοτικό
Συμβούλιου εγκρίνει την Πρόσληψη προσωπικού ενός ατόμου με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης
«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Αχαρνών» Κωδ. Πράξης: 5001330 και συγκεκριμένα για το Υποέργο 2
«Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών» ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιού που
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» λόγω κένωσης της
με κωδ. 300 θέσης της υπ’ αρ. πρωτ. 30673/06-08-2021, ΣΟΧ 3/2021 (ΑΔΑ:
Ψ5ΘΩΩΨ8-Ζ9Μ) Ανακοίνωσης, κατόπιν παραίτησης της προσληφθείσας και μη
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αποδοχής διορισμού των επιλαχόντων του υπ’ αρ. πρωτ. 43574/21-10-2021
(ΑΔΑ: Ψ07ΓΩΨ8-3ΑΕ) Πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας της ανωτέρω ΣΟΧ
3/2021».
Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα.
Τέλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε την λήψη της σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, την με αρ. πρωτ.: 16083/22-02-2022 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών
Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού και τις απόψεις των ομιλητών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την Πρόσληψη προσωπικού ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης ««Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Αχαρνών»
Κωδ. Πράξης: 5001330
και συγκεκριμένα για το Υποέργο 2
«Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών» ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιού που
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» λόγω κένωσης της
με κωδ. 300 θέσης της υπ’ αρ. πρωτ. 30673/06-08-2021, ΣΟΧ 3/2021 (ΑΔΑ:
Ψ5ΘΩΩΨ8-Ζ9Μ) Ανακοίνωσης, κατόπιν παραίτησης της προσληφθείσας και μη
αποδοχής διορισμού των επιλαχόντων του υπ’ αρ. πρωτ. 43574/21-10-2021
(ΑΔΑ: Ψ07ΓΩΨ8-3ΑΕ) Πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας της ανωτέρω ΣΟΧ
3/2021.
Β. Για την εν λόγω θέση υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση στον υπό
κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου Αχαρνών καθώς και η πρόβλεψη
για τα επόμενα έτη, σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 12857/14-02-2022 ορθή
επανάληψη βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Γ. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης του ΠΕ Φαρμακοποιού ορίζεται από την
υπογραφή της για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης
ή
παράτασης έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση
της υποχρέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ
6/τ.Α΄/15-01-2021).
Για τη διαδικασία πρόσληψης του παραπάνω προσωπικού ακολουθούνται οι
διαδικασίες που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις με σύμβαση
Ι.Δ.Ο.Χ. από τους ΟΤΑ για δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ, με όρους
ΑΣΕΠ (άρθρα 37 έως 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος
προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.» ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-01-2021).
Κατά τα λοιπά (προσωπικό, προϋπολογισμός πράξης, επιλέξιμες δαπάνες,
αντικείμενο πράξης, εποπτεία υποέργου κ.ο.κ.) ισχύουν τα όσα αναφέροντα στην
υπ. αρ. 200/30-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΠΒΩΨ8-Τ99) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αχαρνών με θέμα: « Έγκριση της 2ης Τροποποίησης Απόφασης
Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, του Υποέργου 2 : Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αχαρνών, της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Αχαρνών» και MIS 5001330», με κωδικό MIS 5001330» & στην υπ’ αριθμ.
10/11-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΩΚΩΨ8-2Τ0) απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών, με
θέμα: «2η τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, του Υποέργου 2:
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αχαρνών, της
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Πράξης με τίτλο “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών” και MIS 5001330».
Δ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο
Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α: 38/2022.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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