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ΘΕΜΑ: «Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν Παιδίατρο, 
στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής”»  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
21.11.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
29857/16-11-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 24/2018) της Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίας Χαραμαρά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και 
στους  Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Η Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ  
 

 
 
 
 

 
 

   
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

 

   
Αρ. Απόφασης: 291/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 31137/26-11-2018 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

                         
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
                haramarag@yahoo.com 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 21.11.2018 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 24/2018 του Δ.Σ. 
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το 
παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
4.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
5. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
6. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
7. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
8. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
9. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
10. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
11. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

13. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

14. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

15. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ  
      ΛΑΜΠΡΟΣ 
17. ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

  

 

  

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, 
μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 24 παρόντες 
και 9 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γεωργαμλής  Λύσσανδρος 

Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Τομπούλογλου Ιωάννης  

Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Αράπογλου  Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος             Κανταρέλης  Δημήτριος 

Ρόκου  Χαρίκλεια                                                Παπανικολάου  Νικόλαος 
Καλύβης  Γεώργιος                                              Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Γαλαζούλα  Αλίκη                                                Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Χαραμαρά  Γεωργία                                            Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος                                   Σιώρης  Νικόλαος 

Ανδρέου  Χριστίνα     

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Ταβλαρίδης Παναγιώτης 

Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα 

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος 

Κουρεμένος Λάμπρος 
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Πολίτου Στέλλα 

Κοπελούσος  Χρήστος  

Πλάτανος  Ελευθέριος 

Κόντος  Απόστολος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

Παπακώστας  Βασίλειος  

 
 
    
Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα  η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος 

Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Ο κ. Μ.Κουτσάκης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ..  

 Ο κ. Λ.Κουρεμένος προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν την ψηφοφορία επί του 8ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε από αυτήν μετά τη 

συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 11ου θέματος της Η.Δ.. 

 Οι κ.κ. Β.Παπακώστας και Α.Κόντος αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 8ου θέματος της Η.Δ. 

 Η κ. Σ.Πολίτου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία 

επί του 8ου θέματος της Η.Δ.. 

 Οι κυρίες Χ.Ανδρέου, Κ.Κάπουα-Τριανταφύλλου και Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησαν από τη 

Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 9ου θέματος της Η.Δ.. 

 
Απουσίες :  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Τομπούλογλου και Κ.Ντάτσης απουσίαζαν δικαιολογημένα, 

έχοντας ενημερώσει σχετικά την Πρόεδρο του Δ.Σ.. 

 

Η Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο 5ο 

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 
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Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε η Πρόεδρος του Δ.Σ. και την 

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  

 

5ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενη το 5ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση 
το υπ΄αριθμ. πρωτ. 29639/15-11-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν Παιδίατρο, στο πλαίσιο 
της χρηματοδοτούμενης δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής». 
 
 
    Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας υλοποιεί από το έτος 2014 τη 
χρηματοδοτούμενη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 
μέσω των δομών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.  
    Στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5180/14-6-2018 (ΑΔΑ:9ΡΦΣ465ΖΩ5-ΕΔ2) πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» αναφέρονται τα εξής: 
4.2. Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
Σύμφωνα με την Υπουργική  Απόφαση Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΚ 1157/Β), το 
Π.Δ. 99/2017, την Υπουργική Απόφαση Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ 645/Β), την 
Υπουργική Απόφαση Π1β/Γ.Π. οικ. 116847/2002 9ΦΕΚ 1519/Β) και την ΚΥΑ 
16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β), όπως ισχύουν, στους Βρεφικούς, τους Βρεφονηπιακούς   
και τους Παιδικούς  Σταθμούς, καθώς και στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 
Ολοκληρωμένης Φροντίδας θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να παρέχονται και να 
εξασφαλίζονται στα βρέφη ή και στα παιδιά, καθώς και στους γονείς: 

- Προσχολική  Αγωγή και Εκπαίδευση, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα 
επιστημονικά δεδομένα 

- Μέριμνα για την σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή 
τους 

- Ευαισθητοποίηση των γονέων πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και 
ψυχολογίας, προσφέροντάς τους πληροφόρηση και καθοδήγηση 

- Υποβοήθηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους 
από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο 
κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο 

- Παροχή ημερήσιας διατροφής και φροντίδας στα φιλοξενούμενα παιδιά με 
τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας  

- Διευκόλυνση των εργαζομένων γονέων 
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- Υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε  ηλικίας 
φιλοξενούμενων παιδιών σε κτίρια κατασκευασμένα σύμφωνα με τις 
οριζόμενες στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο τεχνικές προδιαγραφές 

- Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπλαση, ψυχολική 
βοήθεια ανάλογα με την ηλικία 

- Φροντίδα για την ατομική καθαριότητα των παιδιών, καθώς και την 
καθαριότητα των χώρων της Δομής 

- Τακτική ιατρική παρακολούθηση από Παιδίατρο, ο οποίος συμβάλλεται με το 
Σταθμό με σύμβαση έργου και έχει υποχρέωση να εξετάζει τα παιδιά σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, να παρακολουθεί  την ανάπτυξή τους και να 
συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της δομής για οποιοδήποτε θέμα προκύψει και 
άπτεται της αρμοδιότητάς του. 

 
     Δεδομένης της υποχρέωσης τακτικής ιατρικής παρακολούθησης των παιδιών από 
Παιδίατρο, η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής μας έχει αποστείλει το υπ΄ αριθμ. 
πρωτ. 5204/27-2-2018 έγγραφο, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προτίθεται να συνάψει σύμβαση  
μίσθωσης έργου με ένα (1) ΙΑΤΡΟ, ειδικότητας Παιδιάτρου , για την παροχή 
υπηρεσιών και την ιατρική παρακολούθηση των  παιδιών των  Παιδικών και Βρεφικών 
Σταθμών του Δήμου.  
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για το χρονικό διάστημα ενός  (1)  έτους. 
Το έργο της ιατρικής παρακολούθησης των παιδιών που φιλοξενούνται στoυς 
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς  δεν υπάγεται στα συνήθη καθήκοντα των 
υπαλλήλων του Δήμου και δεν μπορεί να εκτελεσθεί από αυτούς καθώς  δεν υπάρχει 
αντίστοιχη ειδικότητα. 
Οι υπηρεσίες που πρόκειται να προσφέρει ο παιδίατρος στους Παιδικούς και 
Βρεφικούς Σταθμούς, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:  

1. Την ενημέρωση και τήρηση στο χώρο των Παιδικών Σταθμών  ατομικού 
φακέλου υγείας για κάθε φιλοξενούμενο παιδί.  

2. Την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης σοβαρού ή/και έκτακτου περιστατικού, 
όπως π.χ. ατύχημα, τραυματισμός, εφόσον ειδοποιηθεί.  

3. Την κατάρτιση σε συνεργασία με τις υπεύθυνες των σταθμών  του 
εβδομαδιαίου προγράμματος διατροφής των παιδιών. 

4. Την εξέταση όλων των παιδιών των σταθμών και την παρακολούθηση της 
ανάπτυξης τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του στην ατομική καρτέλα 
κάθε παιδιού.  

5.  Την παρακολούθηση της ψυχικής υγείας και ανάπτυξης των παιδιών, 
συνεργαζόμενος με το παιδαγωγικό προσωπικό  

6.  Την εισήγηση για τη δυνατότητα επιστροφής στον σταθμό παιδιού που έχει 
απουσιάσει λόγω σοβαρής ασθένειας, με βάση τόσο το ιατρικό πιστοποιητικό 
που προσκομίζεται από τους γονείς, όσο και την προσωπική του εξέταση. 

7. Την υπόδειξη των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των 
παιδιών και για την υγειονομική κατάσταση του σταθμού.  

8. Την υπόδειξη των φαρμάκων που πρέπει να περιλαμβάνει το πρόχειρο 
φαρμακείο του σταθμού, ενώ για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να 
σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών του. 

Το έργο και οι ώρες εργασίας θα παρέχονται από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της υπηρεσίας. Το κόστος της δαπάνης για την πληρωμή της ανωτέρω 
σύμβασης έργου θα ανέλθει μέχρι  του ποσού των 9.250,00€  συμπεριλαμβανομένων 
των κρατήσεων φόρων κλπ. και θα βαρύνει  τον Κ.Α. 02.60.6117.001 με τίτλο « 
Σύμβαση έργου  με Παιδίατρο». 
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  Λαμβάνοντας υπόψη:    
1)-τις διατάξεις του Ν. 2527/1997, όπως ισχύει 
2)-τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 
3)-τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου μας (ΦΕΚ 352/τεύχος 
Β΄/9-2-2017). 
4)-την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 3449/5-2-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
περί προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2018 
5)-την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5180/14-6-2018 (ΑΔΑ:9ΡΦΣ465ΖΩ5-ΕΔ2) πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. 
6)-το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4941/23-2-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσχολικής 
Αγωγής 
7)-την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5013/26-2-2018 Βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού-
Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, περί ύπαρξης 
των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης στον προϋπολογισμό 
του Δήμου τρέχοντος έτους ενώ ανάλογη πρόβλεψη θα υπάρξει και στον αντίστοιχο 
οικ. έτους 2019 
8)-το γεγονός ότι οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου μας έχουν 
ενταχθεί στη χρηματοδοτούμενη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής». 
παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για έγκριση 
σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1)  Παιδίατρο, για την ιατρική 
παρακολούθηση των παιδιών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου 
μας, στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής». 
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης η κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .   
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 Τις διατάξεις του Ν. 2527/1997, όπως ισχύει 
 Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 
 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου (ΦΕΚ 352/τεύχος 

Β΄/9-2-2017). 

 Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 3449/5-2-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, περί προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού 
έτους 2018 

 Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5180/14-6-2018 (ΑΔΑ:9ΡΦΣ465ΖΩ5-ΕΔ2) πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. 

 Τα υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4941/23-2-2018 και 5204/27-2-2018 έγγραφα της 
Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου 
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 Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5013/26-2-2018 Βεβαίωση του Τμήματος 
Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου,  

 Το γεγονός ότι οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου έχουν 
ενταχθεί στη χρηματοδοτούμενη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής». 
 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1)  Παιδίατρο για 
την ιατρική παρακολούθηση των παιδιών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας στο πλαίσιο της 
χρηματοδοτούμενης δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». 
 
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για το χρονικό διάστημα ενός  (1)  έτους. 
Το έργο της ιατρικής παρακολούθησης των παιδιών που φιλοξενούνται στoυς 
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς  δεν υπάγεται στα συνήθη καθήκοντα των 
υπαλλήλων του Δήμου και δεν μπορεί να εκτελεσθεί από αυτούς καθώς  δεν υπάρχει 
αντίστοιχη ειδικότητα. 
 
Οι υπηρεσίες που πρόκειται να προσφέρει ο παιδίατρος στους Παιδικούς και 
Βρεφικούς Σταθμούς, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:  
 

1. Την ενημέρωση και τήρηση στο χώρο των Παιδικών Σταθμών  ατομικού 
φακέλου υγείας για κάθε φιλοξενούμενο παιδί.  

2. Την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης σοβαρού ή/και έκτακτου περιστατικού, 
όπως π.χ. ατύχημα, τραυματισμός, εφόσον ειδοποιηθεί.  

3. Την κατάρτιση σε συνεργασία με τις υπεύθυνες των σταθμών  του 
εβδομαδιαίου προγράμματος διατροφής των παιδιών. 

4. Την εξέταση όλων των παιδιών των σταθμών και την παρακολούθηση της 
ανάπτυξης τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του στην ατομική καρτέλα 
κάθε παιδιού.  

5.  Την παρακολούθηση της ψυχικής υγείας και ανάπτυξης των παιδιών, 
συνεργαζόμενος με το παιδαγωγικό προσωπικό  

6.  Την εισήγηση για τη δυνατότητα επιστροφής στον σταθμό παιδιού που έχει 
απουσιάσει λόγω σοβαρής ασθένειας, με βάση τόσο το ιατρικό πιστοποιητικό 
που προσκομίζεται από τους γονείς, όσο και την προσωπική του εξέταση. 

7. Την υπόδειξη των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των 
παιδιών και για την υγειονομική κατάσταση του σταθμού.  

8. Την υπόδειξη των φαρμάκων που πρέπει να περιλαμβάνει το πρόχειρο 
φαρμακείο του σταθμού, ενώ για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να 
σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών του. 
 

Το έργο και οι ώρες εργασίας θα παρέχονται από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της υπηρεσίας. Το κόστος της δαπάνης για την πληρωμή της ανωτέρω 
σύμβασης έργου θα ανέλθει μέχρι  του ποσού των 9.250,00€  συμπεριλαμβανομένων 
των κρατήσεων φόρων κλπ. και θα βαρύνει  τον Κ.Α. 02.60.6117.001 με τίτλο « 
Σύμβαση έργου  με Παιδίατρο». 
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 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5013/26-2-2018 
Βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών 
Υποθέσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, υπάρχουν 
στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους οι απαιτούμενες πιστώσεις για την 
κάλυψη της δαπάνης, ενώ ανάλογη πρόβλεψη θα υπάρξει και στον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2019. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   291/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

           ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Ρόκου  Χαρίκλεια 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χρηστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Ταβλαρίδης Παναγιώτης 

Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα 

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος 

Πολίτου Στέλλα 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Κόντος  Απόστολος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Αναγνώστου-Καρκάνη Αντωνία 

Παπακώστας  Βασίλειος 
 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                   ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
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Εσωτερική Διανομή :  
 

1. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου                                        
3. Γραφείο Α/δημάρχου Οικον. Υπηρεσιών 
4. Γραφείο Α/δημάρχου Προσχολικής Αγωγής  
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
7. Δ/νση Προσχολικής Αγωγής 
8. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
9. Τμήμα Λογιστηρίου                               
10. Γραφείο Γενικής Γραμματέα 
11. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

 
 
 

 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΘ0Κ46ΜΩ0Ι-3ΨΕ


		2018-11-26T13:43:58+0200
	Athens




