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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ: 

 
 

Κατά το μήνα Ιανουάριο 2018, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και αριθμό των ωφελουμένων. Δεν υπήρξαν αλλαγές στην 

ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. 

Εφαρμόστηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα 

και κανονικότητα τους. 

Στις αρχές Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Αξιολόγησης της Εταιρείας 

Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή η δεύτερη τριμηνιαία επαναξιολόγηση έκαστου ωφελούμενου 

της Πράξης, χωρίς αλλαγές από την αρχική αξιολόγηση τους. 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Συνεργασία των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή και 

του Σικιαρίδειου Ιδρύματος με σκοπό τη δικτύωση των δύο φορέων. 

 Δημοσίευση στα social media της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή καθημερινών 

δραστηριοτήτων των εξυπηρετουμένων (κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, κλπ.) 

 

Κατά το μήνα Φεβρουάριο 2018, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

Πράξης πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν 

όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και αριθμό των ωφελουμένων. Δεν υπήρξαν αλλαγές στην 

ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. 

Εφαρμόστηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα 

και κανονικότητα τους. 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

• Ολοκλήρωση της συνεργασίας των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή και του Σικιαρίδειου Ιδρύματος με σκοπό τη δικτύωση των δύο 

φορέων. 

• Δημοσίευση στα social media της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή καθημερινών 

δραστηριοτήτων των εξυπηρετουμένων   
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Κατά το μήνα Μάρτιο 2018, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και αριθμό των ωφελουμένων. Δεν υπήρξαν αλλαγές στην 

ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. 

Εφαρμόστηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα 

και κανονικότητα τους. 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

• Συμμετοχή έξι εξυπηρετουμένων στην 14η Ημερίδα BOCCIA για το ομαδικό κατηγορίας BC1 BC2 

που διοργάνωσε το Αθλητικό Σωματείο «Ο Άγιος Χριστόφορος», υπό την αιγίδα του Δήμου 

Παιανίας και του ΕΑΟΜ ΑμεΑ την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018. 

• Δημοσίευση στα social media της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή καθημερινών 

δραστηριοτήτων των εξυπηρετουμένων  

• Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα και στα social media της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα 

Ανοιχτή, στην ιστοσελίδα και στα social media της Ένωσης Μαζί για το Παιδί καθώς και σε άλλες 

ιστοσελίδες η Πασχαλινή Εορταγορά που πραγματοποιήθηκε στις 30 & 31 Μαρτίου 2018. 

 

Κατά το μήνα Απρίλιο 2018, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και αριθμό των ωφελουμένων. Δεν υπήρξαν αλλαγές στην 

ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. 

Εφαρμόστηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα 

και κανονικότητα τους. 

Στις αρχές Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Αξιολόγησης της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή η τρίτη τριμηνιαία επαναξιολόγηση έκαστου ωφελούμενου της Πράξης, 

χωρίς αλλαγές από την αρχική αξιολόγηση τους. 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

• Επίσκεψη του Εργαστηρίου Κηπουρικής στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. 

• Δημοσίευση στα social media της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή καθημερινών 

δραστηριοτήτων των εξυπηρετουμένων 

 

Κατά το μήνα Μάιο 2018, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

Στις 22/5/2018 διενεργήθηκε Επιτόπια Επαλήθευση της Πράξης έλεγχος φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της Πράξης) από στελέχη της Μονάδας Β2 της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής. Αναμένονται 

τα αποτελέσματα της Επιτόπιας Επαλήθευσης. 

Υπήρξε αλλαγή στη σύνθεση των ωφελούμενων της Πράξης, καθώς είχαμε την αποχώρηση του 
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ωφελούμενου Τ.Ε. (155.15) από την Πράξη για λόγους υγείας κα την αντικατάσταση του από την 

1/6/2018 από τον πρώτο επιλαχόντα του τελικού πίνακα επιλογής ωφελουμένων (5-9-2017)  Α.Π. 

(155.53). 

 Για το μήνα Μάιο 2018 ο αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται σε 49. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. 

Εφαρμόστηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα 

και κανονικότητα τους. 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

• Συμμετοχή οκτώ (8) ωφελούμενων στο Βιωματικό Καλλιτεχνικό Πενθήμερο Σεμινάριο για άτομα 

με και χωρίς αναπηρία «Πόρτα Σκηνής/Stage Door», που διοργάνωσε η Εταιρεία Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή στις 21-25/5/2018, με 50 συμμετέχοντες.   

• Επίσκεψη του Εργαστηρίου Κηπουρικής στο 4ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης «Αργοναύτες» στις 

3/5/2018 για την πραγματοποίηση διαδραστικού προγράμματος φύτευσης παρτεριών στο 

σχολείο. 

 

Κατά το μήνα Ιούνιο 2018, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

 

Για το μήνα Ιούνιο 2018  δεν υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και αριθμό των ωφελουμένων (50 

ωφελούμενοι). Επίσης δεν υπήρξαν αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων 

υπηρεσιών της Πράξης. 

 

Εφαρμόστηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα 

και κανονικότητα τους. 

 

Στις 28-29 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Αξιολόγησης της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή η τέταρτη τριμηνιαία επαναξιολόγηση έκαστου ωφελούμενου της Πράξης, 

με διάφορες αλλαγές από την αρχική αξιολόγηση τους (βλ. έντυπα επαναξιολόγησης ωφελουμένου). 

 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Δημοσίευση στα social media της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή καθημερινών 

δραστηριοτήτων των εξυπηρετουμένων 

 Συμμετοχή στο Θεματικό Εργαστήριο «Ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά με την 

παροχή υπηρεσιών ΚΔΗΦ», που διοργάνωσε ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018  

 

Κατά το μήνα Ιούλιο 2018, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

 

Για το μήνα Ιούλιο 2018  δεν υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και αριθμό των ωφελουμένων (50 

ωφελούμενοι). Επίσης δεν υπήρξαν αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων 

υπηρεσιών της Πράξης. 

 

Εφαρμόστηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα 

και κανονικότητα τους. 
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Κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2018, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

Πράξης πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. Δεν 

υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και στον αριθμό των ωφελούμενων. Όμως, βάσει των οριζόμενων 

στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης (3944/18.4.2017), λόγω αιτιολογημένης απουσίας της 

ωφελούμενης Ι.Α. (155.6) (εισαγωγή στο νοσοκομείο), η δαπάνη αποζημίωσης για το μήνα 

Σεπτέμβριο 2018 πιστοποιείται για 49 ωφελούμενους. 

 

Στις αρχές Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Αξιολόγησης της Εταιρείας 

Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή η πέμπτη τριμηνιαία επαναξιολόγηση έκαστου ωφελούμενου 

της Πράξης, χωρίς αλλαγές από την προηγούμενη αξιολόγηση τους. 

 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Δημοσίευση στα social media της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή καθημερινών 

δραστηριοτήτων των εξυπηρετουμένων 

 

Εφαρμόστηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα 

και κανονικότητα τους. 

 

Κατά το μήνα Οκτώβριο 2018, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. Δεν 

υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και στον αριθμό των ωφελούμενων. Η δαπάνη αποζημίωσης για το 

μήνα Οκτώβριο 2018 πιστοποιείται για 50 ωφελούμενους. 

 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Δημοσίευση στα social media της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή καθημερινών 

δραστηριοτήτων των εξυπηρετουμένων 

 Δημοσίευση στα social media της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή video για την 

ολοκλήρωση των 15 μηνών υλοποίησης της Πράξης 

 

Εφαρμόστηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα 

και κανονικότητα τους. 

 

Κατά το μήνα Νοέμβριο 2018, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. Δεν 

υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και στον αριθμό των ωφελούμενων. Όμως, βάσει των οριζόμενων 

στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης (3944/18.4.2017), λόγω αιτιολογημένης  απουσίας του 

ωφελούμενου Α.Α. (155.20) (εισαγωγή στο νοσοκομείο), η δαπάνη αποζημίωσης για το μήνα 

Νοέμβριο 2018 πιστοποιείται για 49 ωφελούμενους. 

 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Δημοσίευση στα social media της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή καθημερινών 

δραστηριοτήτων των εξυπηρετουμένων 
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 Υλοποίηση Βιωματικού Σεμιναρίου στις 27 Νοεμβρίου 2018 με θέμα: «Η δύναμη του συμβόλου. 

Μια μέρα σύνδεσης και αυτοφροντίδας με τη μέθοδο του sandplay» με τη συμμετοχή 54 

επαγγελματιών υγείας από προνοιακούς φορείς και ιδιώτες. 

 

Εφαρμόστηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα 

και κανονικότητα τους. 

 

Κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 
 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. 

Υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση (31 άνδρες και 19 γυναίκες) αλλά όχι στον αριθμό των 

ωφελούμενων (50 άτομα). Συγκεκριμένα, στις 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 π.μ. συνήλθε η 

Επιτροπή Εξέτασης/Ελέγχου Αιτήσεων και Επιλογής Συμμετεχόντων της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, όπως ορίστηκε στη Συνεδρίαση 509/3-5-2017 του Δ.Σ. της Εταιρείας 

Προστασίας Σπαστικών, για την αντικατάσταση από την 6/12/2018 του ωφελούμενου Α.Α. (155.20), 

ο οποίος αποχωρεί από την Πράξη, από τον πρώτο επιλαχόντα του τελικού πίνακα επιλογής 

ωφελουμένων (31-5-2018) Γ.Ε. (155.34). Η δαπάνη αποζημίωσης για το μήνα Δεκέμβριο 2018 

πιστοποιείται για 50 ωφελούμενους. 
 

 

Εφαρμόστηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα 

και κανονικότητα τους. 

 

 

Ελένη Ροδίτη 

Υπεύθυνη Πράξης 


