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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17.1.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 11/2022 

 
ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) έτους 2022. 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 763/13-

01-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6)  Τσομπανοπούλου Μελίσα. 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κωνσταντίνου Κυριάκος  2) Καζαντζίδης Γεώργιος 3) Κυριλλίδης Γεώργιος.  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το  5
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, για το έτος 2022, με 

το με Α.Π. 95989/26-12-2021 έγγραφό του, μας καλεί να υποβάλουμε, μέχρι 21-01-2022, τα αιτήματά μας, μεταξύ 

άλλων, και για τη σύναψη Σ.Μ.Ε. του άρθρου 6 του ν. 2527/97, ως ισχύει, βάσει των αναγκών μας και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4622/19, σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 25 του Ν. 4829/21.  

Οι ανωτέρω διατάξεις προβλέπουν ότι για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης, μεταξύ άλλων, προσωπικού με Σ.Μ.Ε. 

στους Ο.Τ.Α. κ.λπ., απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει. 

Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες του ανωτέρω εγγράφου, 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 2022, απαιτείται, μεταξύ άλλων και 

απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο 

απαιτείται η ανάθεση τέτοιου έργου. 

Αντίστοιχο αίτημα σύναψης Σ.Μ.Ε. είχαμε υποβάλει και για το έτος 2021, αίτημα το οποίο εγκρίθηκε στο σύνολό του και 

για το έτος 2022 συνεχίζουμε να έχουμε την οικονομική δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του αντίστοιχου 

προσωπικού.    

Στην παρούσα λοιπόν φάση πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου και το 

σχετικό αίτημα να αποσταλεί στο Α.Σ.Ε.Π., συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
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Με βάση τα ανωτέρω, την ανάγκη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών 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 :  

Τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με :  

α) ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ιατρούς των παρακάτω ειδικοτήτων : 

 2  ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και συμβουλευτικών ιατρικών 

υπηρεσιών σε όλους τους κατοίκους του Δήμου μας) 

 1  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και συμβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών 

στα παιδιά των κατοίκων του Δήμου μας)  

 1  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και συμβουλευτικών ιατρικών 

υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσμό, με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών) 

 1  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (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 Δήμου μας)        

 1  ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και συμβουλευτικών ιατρικών 

υπηρεσιών σε όλες τις οικογένειες που κατοικούν στο Δήμο 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 Δήμου μας) 

 1 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και συμβουλευτικών 

ιατρικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσμό)  

 1  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ - ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ (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  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και συμβουλευτικών ιατρικών 

υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσμό) και  

β) ΕΝΑΝ (1) Τεχνολόγο Ακτινολόγο (για τον χειρισμό των ακτινολογικών μηχανημάτων του Δημοτικού μας 

Πολυιατρείου) 

Η σύναψη Σ.Μ.Ε. με το ανωτέρω προσωπικό κρίνεται τελείως απαραίτητη, όχι μόνο για τη συνέχιση, αλλά και για τη 

διεύρυνση της λειτουργίας του δημοτικού μας Πολυϊατρείου, που προσφέρει στους κατοίκους του Δήμου μας (και όχι 

μόνο), ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, διότι αφενός οι κρατικές δομές υγείας της περιοχής μας (Π.Ε.Δ.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. ψηφιακού μαστογράφου, υπέρηχων γυναικολογικού, 

παθολογικού - ορθοπεδικού, καρδιάς κ.α.) που έχουν αγοραστεί με χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα και εάν δεν 

υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό για να τα χειριστεί, 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 Δήμου 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 πλήρη απασχόληση του 

Τεχνολόγου Ακτινολόγου και μερική εβδομαδιαία ωριαία των ιατρών, και με προβλεπόμενη, συνολική δαπάνη 89.724 € 
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(16 ιατροί Χ 4.830 € = 77.280 € και 1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος Χ 12.444 € =  89.724 €) 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έχουν προβλεφθεί οι σχετικές επαρκείς πιστώσεις για το έτος 2022, και θα 

προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, εφόσον οι συμβάσεις λήξουν μετά 

την 31-12-2022. 

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 Δήμου 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 η Οικονομική Επιτροπή, βάσει των ανωτέρω, να εγκρίνει τον προαναφερθέντα προγραμματισμό 

προσλήψεων με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου έτους 2022, μέγιστης διάρκειας δώδεκα (12)  μηνών.  

  

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του 

προέδρου 

 

 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 

 

Α) Εγκρίνει τον προγραμματισμό σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) έτους 2021, με ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΙΑΤΡΟΥΣ 

των παρακάτω ειδικοτήτων και ΕΝΑΝ (1) Τεχνολόγο Ακτινολόγο μέγιστης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών : 

α) ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ιατρούς των παρακάτω ειδικοτήτων : 

 2  ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και συμβουλευτικών ιατρικών 

υπηρεσιών σε όλους τους κατοίκους του Δήμου μας) 

 1  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και συμβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών 

στα παιδιά των κατοίκων του Δήμου μας)  

 1  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και συμβουλευτικών ιατρικών 

υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσμό, με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών) 

 1  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (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 Δήμου μας)        

 1  ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και συμβουλευτικών ιατρικών 

υπηρεσιών σε όλες τις οικογένειες που κατοικούν στο Δήμο 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 Δήμου μας) 

 1 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και συμβουλευτικών 

ιατρικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσμό)  
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 1  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ - ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ (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  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ (για παροχή, αντίστοιχων της ειδικότητας, προληπτικών και συμβουλευτικών ιατρικών 

υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσμό) και  

β) ΕΝΑΝ (1) Τεχνολόγο Ακτινολόγο (για τον χειρισμό των ακτινολογικών μηχανημάτων του Δημοτικού μας 

Πολυιατρείου) 

 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε λευκό. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11/2022. 

 

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

Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 18.1.2022 

 

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

 
Αποστολίδου Μαρία 

 


