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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                   Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της  28-01-2019 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 27 / 2019       
 
ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός σύναψης Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) έτους 2019. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου έτους 
2019, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 1595/24-01-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) 
µελών ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) και απόντες έντεκα (11) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Εµεινίδης Αναστάσιος 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
4 Μεζίκης Βασίλειος 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Αβραµίδης Μωυσής 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Μαυρίδου Αναστασία 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Γυµνόπουλος Κοσµάς 
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 10 Καζαντζίδης Γεώργιος 
11 Σιδηρόπουλος Σάββας 11 Λαδάς Παράσχος 
12 Γρούγιος Ηλίας 12  
13 Μανωλόπουλος Βασίλης 13  
14 Κατζικάς Γεώργιος 14  
15 Σουσλόγλου Νικόλαος 15  
16 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Αθανασιάδης Ιωάννης 18  
19 Γκαλέτσης Αθανάσιος 19  
20 Νοτάκης Ιωάννης 20  
21 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 21  
22 Σµήλιος Ηλίας 22  
23  23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, και οι 
Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αντίστοιχα κ.κ. Κόπτη Ελένη, 
η οποία ήταν παρούσα και Παληκαρίδου Αναστασία, η οποία ήταν απούσα.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 95 παρ. 5 του ν. 3463/2006 (Κ∆Κ) και 67 παρ. 6 του ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».  

Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός 
(1) εκτάκτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη 
συζήτησή τους ως έκτακτο . 

Ο πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 3ου τακτικού θέµατος έναντι του 1ου και του 4ου έναντι του 
2ου τακτικού θέµατος. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σµήλιος Ηλίας αποχώρησε µετά την συζήτηση του 13ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και  έθεσε υπόψη των µελών ότι : 
Από τις ρυθµίσεις του νόµου 4071/12 «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και 
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σε συνδυασµό µε τις όµοιες 
των Ν. 4057/12 «Πειθαρχικό δίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» και 4257/14 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών», προκύπτει το νέο θεσµικό πλαίσιο που καθορίζει τις περιπτώσεις 
προσλήψεων που υποβάλλονται για έγκριση στην Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, ή τα 
λοιπά προβλεπόµενα όργανα. 
Ειδικότερα, από τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012, όπως έχει 
αντικατασταθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπεται ότι για την κίνηση διαδικασιών 
πρόσληψης, µεταξύ άλλων, προσωπικού µε Σ.Μ.Ε. στους Ο.Τ.Α. κ.λπ., απαιτείται 
προηγούµενη έγκριση της Π.Υ.Σ. 33/2006 όπως ισχύει. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύµφωνα µε τις οδηγίες του µε Α.Π. οικ. 3955/21.01.2019 
εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών (µας διαβιβάσθηκε µε το µε Α.Π. 3487/22-01-2019 
έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης), για τη σύναψη Σ.Μ.Ε. από τους 
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, µε κάλυψη δαπάνης από τον προϋπολογισµό τους (άρθρο 6 του ν. 2527/1997), 
έτους 2019, απαιτείται, µεταξύ άλλων και απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), µε την οποία θα περιγράφεται λεπτοµερώς ο λόγος για τον οποίο 
απαιτείται η ανάθεση τέτοιου έργου. 

Στον ∆ήµο µας για το έτος 2018, ενώ είχαµε υποβάλει αντίστοιχο αίτηµα για τη σύναψη Σ.Μ.Ε. 
µε δεκατέσσερις (14) ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, µε τη µε Α.Π. 
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/04-06-2018 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/06 
Π.Υ.Σ. (όπως ίσχυε), εγκρίθηκαν εννέα (9) θέσεις, αν και είχαµε και συνεχίζουµε να έχουµε 
την οικονοµική δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης µισθοδοσίας του αντίστοιχου 
προσωπικού (σχετικές οι µε Α.Π. 3988/22-2-2018 και 20835/25-10-2018 βεβαιώσεις 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών).    

Στην παρούσα λοιπόν φάση πρέπει να γίνει ο προγραµµατισµός για τη σύναψη Συµβάσεων 
Μίσθωσης Έργου έτους 2019, και το σχετικό αίτηµα να αποσταλεί στο Α.Σ.Ε.Π., µέσω της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, συνοδευόµενο από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

Με βάση τα ανωτέρω, την ανάγκη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ∆ηµοτών και εκτιµώντας 
συνετά τις ανάγκες µας, αφού έχουµε την οικονοµική δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης 
µισθοδοσίας του αντίστοιχου προσωπικού αποκλειστικά από ιδίους πόρους, η υπηρεσία 
µας επιθυµεί :  
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Τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, µέγιστης διάρκειας δώδεκα (12) µηνών, µε 
∆ΕΚΑΕΞΙ (16) ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ, για τη συνέχιση και τη διεύρυνση 
της λειτουργίας του ∆ηµοτικού µας Πολυϊατρείου : 

• 2 ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 
συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών σε όλους τους κατοίκους του ∆ήµου µας) 

• 1 ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και συµβουλευτικών 
ιατρικών υπηρεσιών στα παιδιά των κατοίκων του ∆ήµου µας)  

• 1 ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και συµβουλευτικών 
ιατρικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσµό, µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών) 

• 1 ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και συµβουλευτικών 
ιατρικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσµό, µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών) 

• 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 
συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών στις γυναίκες κατοίκους του ∆ήµου µας)        

• 1 ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 
συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών σε όλες τις οικογένειες που κατοικούν στο ∆ήµο µας) 

• 1 ΟΥΡΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και συµβουλευτικών 
ιατρικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσµό, µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών) 

• 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟ (για παροχή αντίστοιχων της ειδικότητας ιατρικών, προληπτικών και 
συµβουλευτικών υπηρεσιών υγείας στον τοπικό πληθυσµό) 

• 1 ΨΥΧΙΑΤΡΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και συµβουλευτικών 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον τοπικό πληθυσµό) 

• 1 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 
συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών σε όλους τους κατοίκους του ∆ήµου µας) 

• 1 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 
συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσµό)  

• 1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ - ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, 
προληπτικών και συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσµό, µε τη βοήθεια 
νέων τεχνολογιών) 

• 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 
συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσµό, µε τη βοήθεια νέων 
τεχνολογιών) 

• 1 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 
συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσµό) 

• 1 ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 
συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσµό) 

Η σύναψη Σ.Μ.Ε. µε τους ανωτέρω ιατρούς κρίνεται τελείως απαραίτητη, όχι µόνο για τη συνέχιση, 
αλλά και για τη διεύρυνση της λειτουργίας του δηµοτικού µας Πολυϊατρείου, που προσφέρει στους 
κατοίκους του ∆ήµου µας (και όχι µόνο), ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, διότι αφενός οι 
κρατικές δοµές υγείας της περιοχής µας (Π.Ε.∆.Υ.) είναι δεδοµένο ότι παρέχουν λιγότερες ιατρικές 
ειδικότητες από αυτές του Πολυϊατρείου µας, και αφετέρου στο Πολυϊατρείο µας υπάρχουν 
υπερσύγχρονα µηχανήµατα τελευταίου τύπου (π.χ. υπέρηχων γυναικολογικού, παθολογικού - 
ορθοπεδικού, καρδιάς κ.α.) που έχουν αγοραστεί µε χρήµατα από ευρωπαϊκά προγράµµατα και τα 
οποία χειρίζονται οι υπηρετούντες µε Σ.Μ.Ε. ιατροί, και όπως γίνεται κατανοητό εάν δεν υπάρχουν 
ιατροί, για να τα χειριστούν, αυτά θα µείνουν σε αχρηστία. Επίσης λειτουργεί µικροβιολογικό 
εργαστήριο και υπερσύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο, µε τα οποία οι υπηρετούντες ιατροί µας 
αλληλοϋποστηρίζονται, εξυπηρετώντας έτσι άριστα τους κατοίκους του ∆ήµου µας, προσφέροντάς 
τους υπηρεσίες πάρα πολύ σηµαντικές και αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό.  

Η διάρκεια του έργου για τις προαναφερόµενες συµβάσεις θα είναι για δώδεκα (12) µήνες, µε 
προβλεπόµενη δαπάνη : 16 ιατροί Χ 4.830 € = 77.280 € 
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Επίσης, έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οι σχετικές επαρκείς πιστώσεις για το 
έτος 2019, και θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του επόµενου 
έτους, εφόσον οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31-12-2019. 

Οι συγκεκριµένες, πλήρους εξειδίκευσης θέσεις δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και 
αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους και δεν προβλέπονται στον Οργανισµό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου µας. Το συγκεκριµένο έργο είναι πέραν των συνήθων 
καθηκόντων των υπαλλήλων µας, αφού δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί από αυτούς, λόγω της 
προαναφερόµενης πλήρους εξειδίκευσης. Επίσης οι παρεχόµενες αυτές υπηρεσίες δεν αφορούν 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (δεν είναι εξηρτηµένη εργασία), δεν πραγµατοποιούνται κατά το 
σύνηθες δηµοσιοϋπαλληλικό ωράριο (αφορά ολιγόωρη εβδοµαδιαία απασχόληση), και τέλος η 
αµοιβή δεν είναι ανάλογη µε αυτή των υπαλλήλων µας. 

Καλείται λοιπόν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, βάσει των ανωτέρω, να εγκρίνει τον προαναφερθέντα 
προγραµµατισµό σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου έτους 2019, µέγιστης διάρκειας δώδεκα 
(12) µηνών. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές 
διατάξεις, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
υπέρ 21 - λευκό 1 (κ. Σµήλιος) 

 
Α) Εγκρίνει τον προγραµµατισµό σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου έτους 2019, µε 

∆ΕΚΑΕΞΙ (16) ΙΑΤΡΟΥΣ των παρακάτω ειδικοτήτων, µέγιστης διάρκειας δώδεκα (12) 
µηνών : 
•  2 ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 

συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών σε όλους τους κατοίκους του ∆ήµου µας) 
•  1 ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 

συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών στα παιδιά των κατοίκων του ∆ήµου µας)  
•  1 ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 

συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσµό, µε τη βοήθεια νέων 
τεχνολογιών) 

•  1 ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 
συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσµό, µε τη βοήθεια νέων 
τεχνολογιών) 

•  1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 
συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών στις γυναίκες κατοίκους του ∆ήµου µας)        

•  1 ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 
συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών σε όλες τις οικογένειες που κατοικούν στο ∆ήµο 
µας) 

•  1 ΟΥΡΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 
συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσµό, µε τη βοήθεια νέων 
τεχνολογιών) 

•  1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟ (για παροχή αντίστοιχων της ειδικότητας ιατρικών, προληπτικών και 
συµβουλευτικών υπηρεσιών υγείας στον τοπικό πληθυσµό) 

•  1 ΨΥΧΙΑΤΡΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 
συµβουλευτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον τοπικό πληθυσµό) 

•  1 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 
συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών σε όλους τους κατοίκους του ∆ήµου µας) 

•  1 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών 
και συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσµό)  
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•  1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ - ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, 
προληπτικών και συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσµό, µε τη 
βοήθεια νέων τεχνολογιών) 

•  1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 
συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσµό, µε τη βοήθεια νέων 
τεχνολογιών) 

•  1 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 
συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσµό) 

•  1 ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και 
συµβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσµό) 

Η σύναψη Σ.Μ.Ε. µε τους ανωτέρω ιατρούς κρίνεται τελείως απαραίτητη, όχι µόνο για τη 
συνέχιση, αλλά και για τη διεύρυνση της λειτουργίας του δηµοτικού µας Πολυϊατρείου, που 
προσφέρει στους κατοίκους του ∆ήµου µας (και όχι µόνο), ιατρικές υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου, διότι αφενός οι κρατικές δοµές υγείας της περιοχής µας (Π.Ε.∆.Υ.) είναι δεδοµένο 
ότι παρέχουν λιγότερες ιατρικές ειδικότητες από αυτές του Πολυϊατρείου µας, και αφετέρου 
στο Πολυϊατρείο µας υπάρχουν υπερσύγχρονα µηχανήµατα τελευταίου τύπου (π.χ. 
υπέρηχων γυναικολογικού, παθολογικού - ορθοπεδικού, καρδιάς κ.α.) που έχουν αγοραστεί 
µε χρήµατα από ευρωπαϊκά προγράµµατα και τα οποία χειρίζονται οι υπηρετούντες µε 
Σ.Μ.Ε. ιατροί, και όπως γίνεται κατανοητό εάν δεν υπάρχουν ιατροί, για να τα χειριστούν, 
αυτά θα µείνουν σε αχρηστία. Επίσης λειτουργεί µικροβιολογικό εργαστήριο και 
υπερσύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο, µε τα οποία οι υπηρετούντες ιατροί µας 
αλληλοϋποστηρίζονται, εξυπηρετώντας έτσι άριστα τους κατοίκους του ∆ήµου µας, 
προσφέροντάς τους υπηρεσίες πάρα πολύ σηµαντικές και αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό.  

Η διάρκεια του έργου για τις προαναφερόµενες συµβάσεις θα είναι για δώδεκα (12) µήνες, µε 
προβλεπόµενη δαπάνη : 16 ιατροί Χ 4.830 € = 77.280 € 

Επίσης, έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οι σχετικές επαρκείς πιστώσεις 
για το έτος 2019, και θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του 
επόµενου έτους, εφόσον οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31-12-2019. 

Οι συγκεκριµένες, πλήρους εξειδίκευσης θέσεις δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, 
και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους και δεν προβλέπονται στον 
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου µας. Το συγκεκριµένο έργο είναι 
πέραν των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων µας, αφού δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί 
από αυτούς, λόγω της προαναφερόµενης πλήρους εξειδίκευσης. Επίσης οι παρεχόµενες 
αυτές υπηρεσίες δεν αφορούν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (δεν είναι εξηρτηµένη 
εργασία), δεν πραγµατοποιούνται κατά το σύνηθες δηµοσιοϋπαλληλικό ωράριο (αφορά 
ολιγόωρη εβδοµαδιαία απασχόληση), και τέλος η αµοιβή δεν είναι ανάλογη µε αυτή των 
υπαλλήλων µας. 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 27 / 2019. 

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

 
          Ο Πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
         Αµπελόκηποι  29 - 01 - 2019 
 Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                Ο Πρόεδρος 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                      Κουσενίδης Αλέξανδρος 


