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Α Π Ο  Π Α  Κ Α  
 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 11/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο 

 
Αξηζ. Απόθαζεο : 62/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Πξνγξακκαηηζκόο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ 
κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο από 
ΚΑΠ γηα ην έηνο 2020». 
 

 
 
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 20 ηνπ κήλα Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 9 π.κ. 
ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 6800/11/16-3-2020 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε 
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λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 

ΠΑΡΟΛΣΔ 
 

1) Βνύξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο  2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξόεδξνο 3) 
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο  4) Παπαθώζηα Αλζή 5) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 6) 
Γξεηδειηάο Παληειήο 7) Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη 8) εξεηάθεο 
Νηθόιανο, κέιε. 

 
 
ΑΠΟΛΣΔ  
 

1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθε, 

έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξόεδξν ηεο Ο.Δ.  

 

 Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Ν.εξεηάθεο απνρώξεζε από ηελ πλεδξίαζε κεηά ηε 

ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Η.Γ.. 

 

O θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 5ο Θέκα Η.Γ. ηεο ζεκεξηλήο πλεδξίαζεο θαη κε 
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 6826/16-3-2020 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο 
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην ώκα, κεηαμύ άιισλ, ηα 
αθόινπζα:  
 
ΘΔΜΑ: Πξνγξακκαηηζκόο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο 
δαπάλεο από ΚΑΠ, γηα ην έηνο 2020. 
 
 
    ύκθσλα κε ηα ππ΄ αξηζκ. 11072/18-2-2020 θαη 15701/4108/21-2-2020  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 ΚΑΠ, 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 Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο καο 
απέζηεηιε  ην ππ΄ αξηζκ.   6192/9-3-2020   αίηεκα γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο 
κίζζσζεο έξγνπ κε έλαλ (1) ΠΔ Ιαηξό, εηδηθόηεηαο Γεληθήο Ιαηξηθήο, γηα ηελ ηαηξηθή 
παξαθνινύζεζε ησλ κειώλ ηνπ ΚΑΠΗ θαζώο επίζεο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 
αζιεηηθώλ-πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ, κε θάιπςε ηεο δαπάλεο από ΚΑΠ, σο εμήο: 
 
   ΗΑΣΡΟ ΓΔΛΗΘΖ ΗΑΣΡΗΘΖ 
 
Ο Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη ζύκβαζε  
κίζζσζεο έξγνπ κε έλα (1) ΙΑΣΡΟ, εηδηθόηεηαο Γεληθήο Ιαηξηθήο , γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηώλ θαη ηελ ηαηξηθή παξαθνινύζεζε ησλ κειώλ ησλ Κ.Α.Π.Η.( θαη ζηα ηξία 
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παξαξηήκαηα)   ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο θαζώο επίζεο θαη 
ππνζηήξημε ησλ αζιεηηθώλ-πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ.  
Η ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζα ζπλαθζεί γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ελόο  έηνπο (12 
κελώλ). Σν έξγν ηεο ηαηξηθήο παξαθνινύζεζεο ησλ κειώλ πνπ θηινμελνύληαη ζηα 
Κ.Α.Π.Η. ( 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 Κ.Α.Π.Η. (θαη ζηα ηξία 
παξαξηήκαηα ),  κεηαμύ άιισλ πεξηιακβάλνπλ:  
 

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 Κ.Α.Π.Η., 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 Κ.Α.Π.Η. 
ηνπ Γήκνπ καο α) Α΄ ΚΑΠΗ Φηιαδέιθεηαο επί ηεο νδνύ Γεθειείαο 154, β) ΚΑΠΗ Αγ. 
Μαξίλαο επί ηεο νδνύ Θεζζαινλίθεο & Ακθίζζεο γ) ΚΑΠΗ 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 ΚΑΠΗ 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 15.000,00€  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  θξαηήζεσλ θόξσλ 
θιπ. θαη ζα βαξύλεη  ηνλ Κ.Α. 02.15.6117.005 κε ηίηιν « ύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ  
κε Ιαηξό» . 
 
   ύκθσλα ινηπόλ κε 
 
1)-ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2527/1997, όπσο ηζρύεη 
2)-ηηο δηαηάμεηο ηνπ έλαηνπ άξζξνπ, παξάγξαθνο 20α ηνπ Ν. 4057/2012, όπσο έρνπλ 
αληηθαηαζηαζεί θαη ηζρύνπλ. 
3)-ηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΟΔΤ) ηνπ Γήκνπ καο (ΦΔΚ 352/ηεύρνο 
Β΄/9-2-2017). 
4)-ηα ππ΄ αξηζκ. ππ΄ αξηζκ. 11072/18-2-2020 θαη 15701/4108/21-2-2020  έγγξαθα 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ  θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο αληίζηνηρα 
5)-ην ππ΄ αξηζκ.   6192/9-3-2020   έγγξαθν  ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο.   
6)-ην γεγνλόο όηη έρεη γίλεη πξόβιεςε πηζηώζεσλ ζηνλ  πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ 
νηθνλ. έηνπο 2020, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ.  6591/12-3-2020 βεβαίσζε  ηεο 
Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο, γηα ηελ θάιπςε ηεο 
απαηηνύκελεο δαπάλεο 
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παξαθαινύκε γηα ηε ιήςε απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, γηα ηνλ 
πξνγξακκαηηζκό ζύλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο από 
ΚΑΠ, γηα ην έηνο 2020. 
 
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 11/2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Πξόεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη 
ζε ςεθνθνξία ελώπηνλ ηνπ ώκαηνο.   
 

 Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Κ.Σνκπνύινγινπ δήηεζε λα ππνβιεζνύλ ηα βηνγξαθηθά 
ησλ ππνςεθίσλ ζηελ Οηθ. Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ απηή λα ηα αμηνινγήζεη. 

 
 
Μεηά ηαύηα, ε Ο.Δ. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία 
ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη : 
 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»), όπσο 
ηζρύεη 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2527/1997, όπσο ηζρύεη 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ έλαηνπ άξζξνπ, παξάγξαθνο 20α ηνπ Ν. 4057/2012, όπσο 

έρνπλ αληηθαηαζηαζεί θαη ηζρύνπλ. 

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

 Σα ππ΄ αξηζκ. ππ΄ αξηζκ. 11072/18-2-2020 θαη 15701/4108/21-2-2020  
έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ  θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Αηηηθήο αληίζηνηρα 

 Σν ππ΄ αξηζκ.   6192/9-3-2020   έγγξαθν  ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο 
Πνιηηηθήο.   

 Σν γεγνλόο όηη έρεη γίλεη πξόβιεςε πηζηώζεσλ ζηνλ  πξνϋπνινγηζκό ηνπ 
Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2020, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ.  6591/12-3-2020 
βεβαίσζε  ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
θάιπςε ηεο απαηηνύκελεο δαπάλεο 
 
 

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ 

 
Δγκπίνει ηνλ πξνγξακκαηηζκό ζύλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ηνπ Γήκνπ κε 

θάιπςε ηεο δαπάλεο από ΚΑΠ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο γηα ην 

έηνο 2020, ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθά εθηηζέκελα ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο, σο 

εμήο :  

 

 Δλόο (1) ΙΑΣΡΟΤ, εηδηθόηεηαο Γεληθήο Ιαηξηθήο , γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
θαη ηελ ηαηξηθή παξαθνινύζεζε ησλ κειώλ ησλ Κ.Α.Π.Η.( θαη ζηα ηξία 
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παξαξηήκαηα)   ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο θαζώο 
επίζεο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αζιεηηθώλ-πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ.  
 
 

     ζύκθσλα κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 6192/9-3-2020 έγγξαθν αίηεκα  ηεο Γηεύζπλζεο 

Κνηλσληθήο 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 2020, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ.  πξση. 6591/12-3-
2020 Βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  62/2020 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 
                           Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

           ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ  
 

           Λεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
Δσωτεπική Γιανομή :  
 

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

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