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ΘΔΚΑ: «Πξνγξακκαηηζκόο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε 
ηεο δαπάλεο από ΘΑΠ, έηνπο 2019»  
 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
δεκόζηα πλεδξίαζε ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ 
Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά), ζήκεξα ζηηο 
13.2.2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 7.30 κ.κ., ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 
3554/8-2-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ. Πξόζθιεζεο 2/2019) ηεο Πξνέδξνπ 
απηνύ θ. Γεσξγίαο Υαξακαξά, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 
επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε θάζε ύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη 
ζηνπο  Πξνέδξνπο ησλ πκβνπιίσλ ησλ δύν Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 67 παξ. 4ηνπ Λ. 3852/2010 («Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»). 

 

O Γήκαξρνο : AΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ 
Ζ Πξόεδξνο : ΓΔΩΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ 
Ζ Γξακκαηέαο :  ΥΡΖΣΗΛΑ ΑΛΓΡΔΟΤ (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ απνπζηάδνληνο 
Γξακκαηέα ηνπ Γ.. Διεπζέξηνπ Πιάηαλνπ). 

 
 
 
 
 
 

 
 

   
ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ 
«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ΘΑΗ ΣΖΛ «ΔΦΖΚΔΡΗΓΑ 
ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ» ΣΖΛ ΗΣΟΔΙΗΓΑ 
ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ 

 
ΓΖΚΟ 

Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
 

 

   
Αξ. Απόθαζεο: 33/2019 
 
Αξ. Πξσηνθόιινπ: 4214/14-2-2019 

Γ/ΛΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 
Σκήκα Τπνζηήξημεο  
Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  

Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 
Σαρ. Γ/λζε:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Πιεξνθνξίεο: Πιέζζαο Θσλ/λνο 
Σει.: 213-2049085-086, 213-2049000 
FAX:  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
            haramarag@yahoo.com 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΠΑΚΑ 
Από ηα Πξαθηηθά ηεο από 13.2.2019 
ηαθηηθήο πλεδξίαζεο Λν. 2/2019 ηνπ Γ.. 
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Υαιθεδόλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην 
παξαθάησ ζέκα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΤΛΘΔΖ  ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ  ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
 

1. ΘΑΙΑΚΠΟΘΖ ΗΩΑΛΛΖ 
2. ΑΛΑΛΗΑΓΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 
3. ΠΑΠΑΙΟΤΘΑ ΔΤΣΤΥΗΑ 
4.ΑΛΣΩΛΑΡΟΠΟΤΙΟ 

ΥΡΖΣΟ-ΔΤΙΟΓΗΟ 
5. ΡΟΘΟΤ ΥΑΡΗΘΙΔΗΑ 
6. ΘΑΙΤΒΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
7. ΓΑΙΑΕΟΤΙΑ ΑΙΗΘΖ 
8. ΥΑΡΑΚΑΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ 
9. ΚΑΛΩΙΔΓΑΘΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 
10. ΑΛΓΡΔΟΤ ΥΡΖΣΗΛΑ 
11. ΑΛΔΚΟΓΗΑΛΛΖ 

ΓΔΩΡΓΗΟ 
12. ΑΓΓΔΙΖ ΥΡΖΣΟ 
 

13. ΣΑΒΙΑΡΗΓΖ 
ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ 

14. ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΟΤ 
ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΑ 

15. ΥΑΣΕΖΓΔΩΡΓΗΟΤ 
ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ 

16. ΘΟΤΡΔΚΔΛΟ  
      ΙΑΚΠΡΟ 
17. ΔΚΚΑΛΟΤΖΙ ΓΑΛΑΖ 
18. ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ 

ΙΤΑΛΓΡΟ 
19. ΣΟΚΠΟΤΙΟΓΙΟΤ 

ΗΩΑΛΛΖ 
20. ΘΟΠΔΙΟΤΟ ΥΡΖΣΟ 
21. ΑΡΑΠΟΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

22. ΠΙΑΣΑΛΟ ΔΙΔΤΘΔΡΗΟ 
23. ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 
24. ΘΟΛΣΟ ΑΠΟΣΟΙΟ 
25. ΠΑΠΑΛΗΘΟΙΑΟΤ ΛΗΘΟΙΑΟ 
26. ΛΣΑΣΖ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ 
27. ΓΑΪΣΑΛΑ-ΑΠΟΣΟΙΑΘΖ 

ΔΤΣΤΥΗΑ 
28. ΘΟΤΣΑΘΖ ΚΗΥΑΖΙ 
29. ΑΓΑΓΗΩΣΟΤ ΒΑΗΙΗΘΖ 
30. ΗΩΡΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 
31. ΓΘΟΤΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΤΑ 
32. ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ-ΘΑΡΘΑΛΖ 

ΑΛΣΩΛΗΑ 
33. ΠΑΠΑΘΩΣΑ ΒΑΗΙΔΗΟ 
 

 

  

 

  

ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 
ηεξώληαο ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Πιέζζαο Θσλ/λνο, ΣΔ1 Γηνηθεηηθνύ, 
κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 
«Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ 21 παξόληεο 
θαη 12 απόληεο, σο αθνινύζσο: 
 

ΓΖΚΑΡΥΟ :   ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ 
 

          ΠΑΡΟΛΣΔ                                                          ΑΠΟΛΣΔ ________ 
    

Θαιακπόθεο  Ησάλλεο                             Αλησλαξόπνπινο  Υξήζηνο - Δπιόγηνο 

Αλαληάδεο  Ληθόιανο                                Ρόθνπ Υαξίθιεηα            

Παπαινπθά  Δπηπρία                                ΓεσξγακιήοΙύζζαλδξνο 

Θαιύβεο  Γεώξγηνο                                   Αξάπνγινπ  Γεώξγηνο 

Γαιαδνύια  Αιίθε                                      Πιάηαλνο  Διεπζέξηνο 

Υαξακαξά  Γεσξγία                                  Παπαληθνιάνπ  Ληθόιανο 
Καλσιεδάθεο  Θεόδσξνο                        Ληάηζεο  Θσλζηαληίλνο  
Αλδξένπ  Υξεζηίλα                                    Γατηαλά-Απνζηνιάθε  Δπηπρία   
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο                            Θνπηζάθεο  Κηραήι 
Αγγειήο Υξήζηνο                                      Αγαγηώηνπ  Βαζηιηθή                                                                                

Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο                          ηώξεο  Ληθόιανο 

Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλα   Αλαγλώζηνπ – Θαξθάλε  Αλησλία 

Υαηδεγεσξγίνπ Θσλζηαληίλνο 

Θνπξεκέλνο Ιάκπξνο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Σνκπνύινγινπ Ησάλλεο  

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο  

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 

Θόληνο  Απόζηνινο  

Γθνύκα  Γαλάε-Δύα 

Παπαθώζηαο  Βαζίιεηνο  
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εκεηώλεηαη όηη από ηελ πλεδξίαζε ήηαλ απνύζα ε Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Γήκεηξα Αζαλαζίνπ, ελώ ήηαλ παξώλ ν 

Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Λ. Υαιθεδόλαο θ. Γεώξγηνο 

Θαηεξίλεο. 

 

 Κε ηε ζύκθσλε γλώκε όισλ ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ ώκαηνο ην 21ν ζέκα ηεο 

Ζ.Γ. πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε εκβόιηκα κεηαμύ ηνπ 15νπ θαη 16νπ ζέκαηνο 

απηήο, ελώ γηα ηα ινηπά ζέκαηα ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηά είραλ 

εγγξαθεί ζηελ Ζ.Γ. ηεο πλεδξίαζεο. 

 

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο : 

 

 Ο θ. Η.Σνκπνύινγινπ απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ο θ. Γ.Θαιύβεο πξνζήιζε ζηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ 

ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ο θ. Ι.Θνπξεκέλνο πξνζήιζε ζηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 12νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ζ θ. Γ.Δ.Γθνύκα απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ο θ. Β.Παπαθώζηαο απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 21νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ζ θ. Θ.Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ θαη ν θ. Γ.Θαληαξέιεο απνρώξεζαλ από ηε 

πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 17νπ 

ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 

Απνπζίεο :  

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Υ.Δ.Αλησλαξόπνπινο, Υ.Ρόθνπ, Θ.Ληάηζεο θαη Κ.Θνπηζάθεο 

απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηελ θ. Πξόεδξν ηνπ Γ... 

 

H Πξόεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζην 9ν 

ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 
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Οη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ όξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ε Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη ηελ 

ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθώο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή 

θαη ηνπο εηδηθνύο αγνξεηέο πνπ επηζπκνύλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.  

 

9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.  

 

Ζ θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελε ην 9ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο πλεδξίαζεο θαη κε βάζε 
ην ππ΄αξηζκ. πξση. 3747/11-2-2019 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο 
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην ώκα, κεηαμύ άιισλ, ηα 
αθόινπζα:  
 
Θύξηε Γήκαξρε, 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Γεκνηηθνί ύκβνπινη, 
 
ΘΔΚΑ: Πξνγξακκαηηζκόο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο 
δαπάλεο από ΘΑΠ, γηα ην έηνο 2019. 
 
 
    ύκθσλα κε ηα ππ΄ αξηζκ. νηθ. 3955/21-1-2019 θαη 6324/1852/22-1-2019  
έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ  θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο 
αληίζηνηρα, πξέπεη λα ππνβάιινπκε ηα αηηήκαηά καο γηα ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ 
κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο από ΘΑΠ, κέζσ ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνύλ γηα έγθξηζε  από ηελ Δπηηξνπή ηεο ΠΤ 
33/2006 όπσο ηζρύεη.  
 
     ην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ απηνύ, ε Γηεύζπλζε Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο καο 
απέζηεηιε  ην ππ΄ αξηζκ.   3484/7-2-2019   αίηεκα γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο 
κίζζσζεο έξγνπ κε έλαλ (1) ΠΔ Ηαηξό, εηδηθόηεηαο Γεληθήο Ηαηξηθήο, γηα ηελ ηαηξηθή 
παξαθνινύζεζε ησλ κειώλ ηνπ ΘΑΠΖ θαζώο επίζεο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 
αζιεηηθώλ-πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ, κε θάιπςε ηεο δαπάλεο από ΘΑΠ, σο εμήο: 
 
   ΗΑΣΡΟ ΓΔΛΗΘΖ ΗΑΣΡΗΘΖ 
 
Ο Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδόλαο πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη ζύκβαζε  
κίζζσζεο έξγνπ κε έλα (1) ΗΑΣΡΟ, εηδηθόηεηαο Γεληθήο Ηαηξηθήο , γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηώλ θαη ηελ ηαηξηθή παξαθνινύζεζε ησλ κειώλ ησλ Θ.Α.Π.Ζ.( θαη ζηα ηξία 
παξαξηήκαηα)   ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδόλαο θαζώο επίζεο θαη 
ππνζηήξημε ησλ αζιεηηθώλ-πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ.  
Ζ ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζα ζπλαθζεί γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ελόο  έηνπο (12 
κελώλ). Σν έξγν ηεο ηαηξηθήο παξαθνινύζεζεο ησλ κειώλ πνπ θηινμελνύληαη ζηα 
Θ.Α.Π.Ζ. ( θαη ζηα ηξία παξαξηήκαηα) δελ ππάγεηαη ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ησλ 
ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ θαη δελ κπνξεί λα εθηειεζζεί από απηνύο αθνύ δελ ππάξρεη 
αληίζηνηρε εηδηθόηεηα πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζείηαη ε πγεία ησλ κειώλ Οη 
ππεξεζίεο πνπ πξόθεηηαη λα πξνζθέξεη ν ηαηξόο ζηα Θ.Α.Π.Ζ. (θαη ζηα ηξία 
παξαξηήκαηα ),  κεηαμύ άιισλ πεξηιακβάλνπλ:  
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1. Δμεηάδεη όζα κέιε ρξήδνπλ ηαηξηθήο εμέηαζεο.  
2. πληαγνγξαθεί γηα όπνην κέινο ρξήδεη ζπληαγνγξάθεζεο.  
3. Πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο δαράξνπ θαη ρνιεζηεξίλεο. Διέγρεηαη ε αξηεξηαθή 

ηνπο πίεζε, γίλνληαη εκβνιηαζκνί, γίλνληαη πξνιεπηηθνί έιεγρνη ζε ζπλεξγαζία 
κε λνζειεπηηθά ηδξύκαηα. 

4. Πξαγκαηνπνηεί νκηιίεο κε ηαηξηθά ζέκαηα, ελεκεξώλεη γηα ζέκαηα δηαηξνθήο 
θαη δίλεη νδεγίεο γηα κέηξα πξόιεςεο ζε πεξηόδνπο ππεξβνιηθνύ ςύρνπο ή 
θαύζσλα.  

5. Δλεκεξώλεη ηηο θαξηέιεο ησλ κειώλ.  
6. Σελ ππόδεημε  ησλ θαξκάθσλ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην πξόρεηξν 

θαξκαθείν ησλ Θ.Α.Π.Ζ., ελώ γηα νπνηνδήπνηε έθηαθην πεξηζηαηηθό πξέπεη λα 
ζπεύδεη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ. 
 

Σν έξγν ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο  ζα παξέρεηαη από ηνλ αλάδνρν, ηξείο εκέξεο 
εβδνκαδηαίσο θαη γηα ηέζζεξηο ώξεο εκεξεζίσο, ζε θάζε έλα από ηα  ηξία Θ.Α.Π.Ζ. 
ηνπ Γήκνπ καο α) Α΄ ΘΑΠΖ Φηιαδέιθεηαο επί ηεο νδνύ Γεθειείαο 154, β) ΘΑΠΖ Αγ. 
Καξίλαο επί ηεο νδνύ Θεζζαινλίθεο & Ακθίζζεο γ) ΘΑΠΖ Υαιθεδόλαο επί ηεο νδνύ 
Δι. Βεληδέινπ 46 θαζώο θαη ζηνπο ηόπνπο ησλ αζιεηηθώλ-πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ 
εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αζιεηηθώλ-
πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ κέιε ησλ ΘΑΠΖ αιιά θαη 
γεληθόηεξα αζιεηηθώλ-πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ πνπ δηεμάγνληαη από ην Γήκν καο 
θαη ζπκκεηέρνπλ δεκόηεο-πνιίηεο δηαθόξσλ ειηθηώλ.    
Σν θόζηνο ηεο δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο έξγνπ ζα αλέιζεη 
κέρξη  ηνπ πνζνύ ησλ 17.000,00€  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  θξαηήζεσλ θόξσλ 
θιπ. θαη ζα βαξύλεη  ηνλ Θ.Α. 02.15.6117.005 κε ηίηιν « ύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ  
κε Ηαηξό» . 
 
   ύκθσλα ινηπόλ κε: 
 
1)-ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2527/1997, όπσο ηζρύεη 
2)-ηηο δηαηάμεηο ηνπ έλαηνπ άξζξνπ, παξάγξαθνο 20α ηνπ Λ. 4057/2012, όπσο έρνπλ 
αληηθαηαζηαζεί θαη ηζρύνπλ. 
3)-ηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΟΔΤ) ηνπ Γήκνπ καο (ΦΔΘ 352/ηεύρνο 
Β΄/9-2-2017). 
4)-ηα ππ΄ αξηζκ. ππ΄ αξηζκ. νηθ. 3955/21-1-2019 θαη 6324/1852/22-1-2019  
έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ  θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο 
αληίζηνηρα 
5)-ην ππ΄ αξηζκ.   3484/7-2-2019   έγγξαθν  ηεο Γηεύζπλζεο Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο.   
6)-ην γεγνλόο όηη έρεη γίλεη πξόβιεςε πηζηώζεσλ ζηνλ  πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ 
νηθνλ. έηνπο 2019, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ.  1596/22-1-2019 Βεβαίσζε ηνπ 
Σκήκαηνο Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο 
Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο, γηα ηελ θάιπςε ηεο 
απαηηνύκελεο δαπάλεο 
παξαθαινύκε γηα ηε ιήςε απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ηνλ 
πξνγξακκαηηζκό ζύλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο από 
ΘΑΠ, γηα ην έηνο 2019. 
 

Αθνινύζσο ηνλ ιόγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί 
αγνξεηέο απηώλ θαζώο θαη Γεκνηηθνί ύκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απόςεηο, ηηο 
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 
 
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ε θ. Πξόεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη 
ζε ςεθνθνξία ελώπηνλ ηνπ ώκαηνο .   
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Κεηά ηαύηα, ην Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία 
ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη : 
 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο») 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2527/1997, όπσο ηζρύεη 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ έλαηνπ άξζξνπ, παξάγξαθνο 20α ηνπ Λ. 4057/2012, όπσο 

έρνπλ αληηθαηαζηαζεί θαη ηζρύνπλ. 

 Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΟΔΤ) ηνπ Γήκνπ (ΦΔΘ 352/ηεύρνο 
Β΄/9-2-2017). 

 Σα ππ΄ αξηζκ. ππ΄ αξηζκ. νηθ. 3955/21-1-2019 θαη 6324/1852/22-1-2019  
έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ  θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Αηηηθήο αληίζηνηρα 

 Σν ππ΄ αξηζκ.   3484/7-2-2019   έγγξαθν  ηεο Γηεύζπλζεο Θνηλσληθήο 
Πνιηηηθήο.   

 Σν γεγνλόο όηη έρεη γίλεη πξόβιεςε πηζηώζεσλ ζηνλ  πξνϋπνινγηζκό ηνπ 
Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2019, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ.  1596/22-1-2019 
Βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ 
Τπνζέζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ 
θάιπςε ηεο απαηηνύκελεο δαπάλεο 
 
 

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 
Δγθξίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ζύλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ηνπ Γήκνπ κε 

θάιπςε ηεο δαπάλεο από ΘΑΠ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο γηα ην 

έηνο 2019, ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθά εθηηζέκελα ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο, σο 

εμήο :  

 

 Δλόο (1) ΠΔ Ηαηξνύ, εηδηθόηεηαο Γεληθήο Ηαηξηθήο, γηα ηελ ηαηξηθή 
παξαθνινύζεζε ησλ κειώλ ηνπ ΘΑΠΖ (θαη ζηα ηξία παξαξηήκαηα) θαζώο 
επίζεο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ αζιεηηθώλ-πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ 
Γήκνπ. 
 
 

     ζύκθσλα κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 3484/7-2-2019 έγγξαθν αίηεκα  ηεο Γηεύζπλζεο 

Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ θαη όζα αλαιπηηθά θαη επηκέξνπο πεξηγξάθνληαη 

ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο. 

 

 εκεηώλεηαη όηη γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο πιεξσκήο ηνπ αλσηέξσ 
πξνζσπηθνύ έρεη γίλεη πξόβιεςε πηζηώζεσλ ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό 
ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2019, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ.  πξση. 1596/22-1-
2019 Βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   33/2019. 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 

 
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                Ζ ΑΘΖΑΑ ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ.. 

 

  ΓΔΩΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ                                       ΥΡΖΣΗΛΑ ΑΛΓΡΔΟΤ 

 

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ.. 

 

Θαιακπόθεο  Ησάλλεο 

Αλαληάδεο  Ληθόιανο 

Παπαινπθά  Δπηπρία 

Θαιύβεο  Γεώξγηνο 

Γαιαδνύια  Αιίθε 

Καλσιεδάθεο  Θεόδσξνο 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 

Αγγειήο Υξήζηνο 

Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 

Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλα 

Υαηδεγεσξγίνπ Θσλζηαληίλνο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο 

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 

Θόληνο  Απόζηνινο 

Γθνύκα  Γαλάε-Δύα 

Παπαθώζηαο  Βαζίιεηνο 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                     Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
                                                      ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
Ζ Τπεύζπλε Γηεθπ/ζεσο 
Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ                                   ΓΔΩΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ 
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή :  
 

1. Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ                 
3. Γξαθείν Α/δεκάξρνπ Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο 
4. Γξαθείν Α/δεκάξρνπ Οηθνλ. Τπεξεζηώλ   
5. Γ/λζε Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο 
6. Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηώλ 
7. Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ Τπνζέζεσλ 
8. Σκήκα Ινγηζηεξίνπ  

9. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέα 
10. Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 
11. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
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