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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 

Αμπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                        Απόσπασμα  

                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                        Από το πρακτικό της  16 - 1 - 2012 

                                                                                                          συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Τηλ. : 2310 729609 - 2310 729621 

 

Αριθμός  Απόφασης 12/2012 

 

ΘΕΜΑ:  Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τις 

υπηρεσίες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. μας, στα πλαίσια του προγραμματισμού 

έτους 2011.  

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16
ην

 του μήνα Ιανουαρίου του 

έτους 2012 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8
ην

 μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 416/12 -1-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το 

άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι 

από το σύνολο των 33 μελών  ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Μπουντούρη Παρασκευή, 

Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης 

Γεώργιος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, 

Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης 

Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεμονίδου 

Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας 

Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου 

Λαμπρινή,  Βούζας Ηλίας.  

     

ΑΠΟΝΤΕΣ : Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος. 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 

του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. 

Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης  

Ευστάθιος.  

 

Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων 

και Μενεμένης.  

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7
ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Καζαντζίδης 

Γ. έθεσε υπ’ όψιν των μελών ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) παρέχεται η δυνατότητα συνάψεως συμβάσεων μίσθωσης έργου 

μεταξύ των δήμων και των κοινοτήτων, των Νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, των 

συνδέσμων και των ιδρυμάτων αυτών αφ’ ενός και των φυσικών προσώπων αφ’ ετέρου, για την 

εκτέλεση έργων που δεν ανάγονται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων του τακτικού 

προσωπικού των φορέων αυτών... κ.λ.π. 
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Για το Δήμο Αμπελοκήπων, με την 67/2011 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο προγραμματισμός 

πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το έτος 2011, για εκατόν έντεκα 

(111) συνολικά άτομα, με ειδικότητες, έτσι όπως σε αυτή αναφέρονται. 

Τα πρώην Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας : Α΄ & Β΄ Κ.Α.Π.Η. Αμπελοκήπων, Α΄ Κ.Α.Π.Η. Μενεμένης και 

Δ.Π.Σ. Αμπελοκήπων [τα οποία με τις με αριθμό 57 & 201/2011 Α.Δ.Σ. (ΦΕΚ 1431/16-6-11 τ. Β΄) 

συγχωνεύθηκαν σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί - ΚΑΠΗ, 

Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης»] και το Π.Κ. Μενεμένης [το οποίο με την 64/2011 Α.Δ.Σ. 

(874/17-5-11 τ. Β΄) καταργήθηκε και την εκπλήρωση των σκοπών του και την εξυπηρέτηση των 

δραστηριοτήτων που υλοποιούσε, ανέλαβε ο Δήμος μας], με αντίστοιχες αποφάσεις των 

Διοικητικών τους Συμβουλίων, ενέκριναν τον προγραμματισμό τους για πρόσληψη προσωπικού 

με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το έτος 2011, για είκοσι τρία (23) συνολικά άτομα, με 

ειδικότητες, έτσι όπως σε αυτές αναφέρονται. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών με το με Α.Π. οικ. 52870/19-12-2011 έγγραφό του, το οποίο μας 

διαβιβάσθηκε με το με Α.Π. 91819/22-12-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης, μας ανακοίνωσε ότι με τη με Α.Π. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/64/19019/16-12-2011 

απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/06 Π.Υ.Σ. (όπως ισχύει), έχουν εγκριθεί 

συνολικά για το Δήμο μας, συμπεριλαμβανομένων και των Ν.Π.Δ.Δ., ένδεκα (11) θέσεις, με 

σύμβαση μίσθωσης έργου, μέχρι ένα (1) έτος, και ο καθορισμός του αριθμού και των 

ειδικοτήτων αυτών (των θέσεων) για τις υπηρεσίες των Δήμων, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών 

θα γίνει από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης από τα Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ., επί τη 

βάσει των αρχικών αιτημάτων και των βεβαιώσεων που έχει δώσει το Α.Σ.Ε.Π. ανά ειδικότητα 

και φορέα. 

Το Ν.Π.Δ.Δ. μας, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί - Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, με 

την 48/2011 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται την απασχόληση με μίσθωση έργου, 

για το έτος 2011, πέντε (5) θέσεων ιατρών των παρακάτω ειδικοτήτων : 

• 1  Ιατρό παθολόγο ή καρδιολόγο  (προγραμματισμός πρώην Α΄ ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων) 

• 1  Ιατρό παθολόγο    (προγραμματισμός πρώην Β΄ ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων) 

• 1  Ιατρό παθολόγο    (προγραμματισμός πρώην Α΄ ΚΑΠΗ Μενεμένης) 

• 1  Ιατρό καρδιολόγο    (προγραμματισμός πρώην Α΄ ΚΑΠΗ Μενεμένης) 

• 1  Ιατρό ρευματολόγο   (προγραμματισμός πρώην Α΄ ΚΑΠΗ Μενεμένης)  

Η υπηρεσία μας λοιπόν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών για το έτος 2011, επιθυμεί 

την απασχόληση με μίσθωση έργου των παρακάτω ειδικοτήτων : 

Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης  (6 θέσεις) 

Για τη συνέχιση της λειτουργίας του Δημοτικού Πολυϊατρείου :  

• 1 γιατρό παιδίατρο (παροχή ιατρικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στα παιδιά των 

κατοίκων του Δήμου μας)   

• 1 γιατρό γυναικολόγο (παροχή ιατρικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στις γυναίκες 

κατοίκους του Δήμου μας)        

• 1 γιατρό παθολόγο (παροχή ιατρικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους 

κατοίκους του Δήμου μας) 

Για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας - 

Καθαριότητας - & Περιβάλλοντος : 

• 2 Οδηγούς απορριμματοφόρων ΔΕ (εκτέλεση γενικών εργασιών οδηγού, για την κάλυψη 

αναγκών του τμήματος Καθαριότητας & Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών - Πολεοδομίας - Καθαριότητας & Περιβάλλοντος  
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• 1 Χειριστή Μηχανημάτων Έργων ΔΕ (εκτέλεση εργασιών οδήγησης σαρώθρων, 

ανυψωτικών μηχανημάτων, φορτωτών, εκσκαφέων κ.λ.π. για την κάλυψη αναγκών των 

τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας - Καθαριότητας & 

Περιβάλλοντος) 

Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί - Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (5 θέσεις) 

Εισηγείται την απασχόληση με μίσθωση έργου, πέντε (5) θέσεων των παρακάτω ειδικοτήτων : 

• 1  Ιατρό παθολόγο ή καρδιολόγο  (προγραμματισμός πρώην Α΄ ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων) 

• 1  Ιατρό παθολόγο    (προγραμματισμός πρώην Β΄ ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων) 

• 1  Ιατρό παθολόγο    (προγραμματισμός πρώην Α΄ ΚΑΠΗ Μενεμένης) 

• 1  Ιατρό καρδιολόγο    (προγραμματισμός πρώην Α΄ ΚΑΠΗ Μενεμένης) 

• 1  Ιατρό ρευματολόγο   (προγραμματισμός πρώην Α΄ ΚΑΠΗ Μενεμένης)  

Το Α.Σ.Ε.Π. αποδέχθηκε, αξιολογώντας θετικά, όλες τις ανωτέρω ειδικότητες.  

Με την Υ.Α., του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3812/09, με αριθμό ΔΙΠΙΔΔ/Ε.4.2/256/18741/14-9-11, 

ορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 

2527/97 (που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3812/09), μεταξύ άλλων και για 5 

θέσεις ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων και 2 θέσεις ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων, η 31-12-

2011. 

Η απασχόληση των ανωτέρω θα είναι από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης τους 

και για ένα έτος σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 33079/29-08-2001 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

Το έργο τους θα παρακολουθείται από το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. αντίστοιχα, 

και η εργασία τους δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου. 

Για τις παραπάνω θέσεις έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό 

έτος. 

Καλείται λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο, στα πλαίσια του προγραμματισμού έτους 2011, βάσει 

των ανωτέρω, του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), και επί τη βάσει 

των βεβαιώσεων του Α.Σ.Ε.Π. ανά ειδικότητα και φορέα, να καθορίσει τον αριθμό και τις 

ειδικότητες των συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τις υπηρεσίες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. μας, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 

διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, 

την 48/2011 απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί - Κ.Α.Π.Η. Δήμου 

Αμπελοκήπων - Μενεμένη» 

                                                               

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Κατά πλειοψηφία 

 

Με ψήφους 25 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, 

Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, 

Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής 

Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης 

Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα 

Αικατερίνη,  Λεμονίδου Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαμπος, 

Παπαδήμας Αναστάσιος) κατά 5 (Κατσαρός Ιωάννης, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης 

Αρσένιος,  Παυλίδου Λαμπρινή, Βούζας Ηλίας).  
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Α) Καθορίζει τον αριθμό και τις ειδικότητες των συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τις 

υπηρεσίες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών, 

στα πλαίσια του προγραμματισμού έτους 2011 ως ακολούθως: 

Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης  (6 θέσεις) 

Για τη συνέχιση της λειτουργίας του Δημοτικού Πολυϊατρείου :  

• 1 γιατρό παιδίατρο (παροχή ιατρικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στα παιδιά των 

κατοίκων του Δήμου μας)   

• 1 γιατρό γυναικολόγο (παροχή ιατρικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στις γυναίκες 

κατοίκους του Δήμου μας)        

• 1 γιατρό παθολόγο (παροχή ιατρικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους 

κατοίκους του Δήμου μας) 

Για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας - 

Καθαριότητας - & Περιβάλλοντος : 

• 2 Οδηγούς απορριμματοφόρων ΔΕ (εκτέλεση γενικών εργασιών οδηγού, για την κάλυψη 

αναγκών του τμήματος Καθαριότητας & Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών - Πολεοδομίας - Καθαριότητας & Περιβάλλοντος  

• 1 Χειριστή Μηχανημάτων Έργων ΔΕ (εκτέλεση εργασιών οδήγησης σαρώθρων, 

ανυψωτικών μηχανημάτων, φορτωτών, εκσκαφέων κ.λ.π. για την κάλυψη αναγκών των 

τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας - Καθαριότητας & 

Περιβάλλοντος) 

Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί - Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (5 θέσεις) 

• 1  Ιατρό παθολόγο ή καρδιολόγο  (προγραμματισμός πρώην Α΄ ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων) 

• 1  Ιατρό παθολόγο    (προγραμματισμός πρώην Β΄ ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων) 

• 1  Ιατρό παθολόγο    (προγραμματισμός πρώην Α΄ ΚΑΠΗ Μενεμένης) 

• 1  Ιατρό καρδιολόγο    (προγραμματισμός πρώην Α΄ ΚΑΠΗ Μενεμένης) 

• 1  Ιατρό ρευματολόγο   (προγραμματισμός πρώην Α΄ ΚΑΠΗ Μενεμένης)  

 

Το Α.Σ.Ε.Π. αποδέχθηκε, αξιολογώντας θετικά, όλες τις ανωτέρω ειδικότητες.  

Με την Υ.Α., του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3812/09, με αριθμό ΔΙΠΙΔΔ/Ε.4.2/256/18741/14-9-11, 

ορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 

2527/97 (που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3812/09), μεταξύ άλλων και για 5 

θέσεις ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων και 2 θέσεις ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων, η 31-12-

2011. 

Η απασχόληση των ανωτέρω θα είναι από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης τους 

και για ένα έτος σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 33079/29-08-2001 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

Το έργο τους θα παρακολουθείται από το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. αντίστοιχα, 

και η εργασία τους δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου. 

Για τις παραπάνω θέσεις έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό 

έτος. 

 

Β) Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
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                        Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 12/2012 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

    Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

Ακτσελής Γεώργιος                           

                                                            Ακριβές  Απόσπασμα       

                                                      Αμπελόκηποι  17 - 1 - 2012  

                                      

Ο Ειδικός Γραμματέας                                  Ο Πρόεδρος   

 

 

Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


