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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         8η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 04.03.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 4η Μαρτίου 2020, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 16039/28.02.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 28.02.2020. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                              «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                  «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                              «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                             «    « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                            «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                   Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε                          

                        ΑΠΟΦΑΣΗ –055– 

       Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση  το 

3ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋,  που αφορά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωση̋ έργου (ΣΜΕ) με 

κάλυψη τη̋ δαπάνη̋ από του̋ Κεντρικού̋ Αυτοτελεί̋ Πόρου̋. 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 16048/28.02.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Διοικητικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «ΣΧΕΤ: α) Το υπ’ αρ. 11072/18-02-20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

             β)Το υπ’ αρ. 15701/4108/21-02-20 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο τη̋ Αποκεντρωμένη̋ 

Διοίκηση̋ Αττική̋ 

Ενόψει του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στου̋ ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού θα 

πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω αιτήματα του Δήμου μα̋ για το έτο̋ 2020, λαμβάνοντα̋ υπόψιν 

τι̋ σχετικέ̋ εισηγήσει̋ των υπηρεσιών του Δήμου μα̋. Σημειώνεται ότι τα παρακάτω έργα δεν δύνανται 

να εκτελεστούν από του̋ υπαλλήλου̋ του Δήμου καθώ̋ ιδιαίτερα οξύ εμφανίζεται το πρόβλημα τη̋ 

στελέχωση̋ των Υπηρεσιών των Δήμων οι οποίε̋ επιφορτίζονται συνεχώ̋ με πρόσθετε̋ αρμοδιότητε̋, 

χωρί̋ την μεταφορά του αντίστοιχου προσωπικού, με αποτέλεσμα το έργο του̋ να δυσχεραίνεται 
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σημαντικά.  

 

Διασφάλιση απρόσκοπτη̋ λειτουργία̋ Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ιλίου 

 

 Το έργο έχει ω̋ αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξη̋, σε διάφορε̋ ομάδε̋ 

πληθυσμού ω̋ κάτωθι:  

Α) Την παιδοψυχιατρική εκτίμηση και παρακολούθηση παιδιών και εφήβων, και τη συμβουλευτική 

γονέων. 

 Β) Την ψυχιατρική εκτίμηση ενηλίκων και υπερηλίκων: Η ψυχιατρική εκτίμηση ενηλίκων θα επικουρήσει 

σημαντικά το παρεχόμενο έργο ψυχολογική̋ υποστήριξη̋, καθόσον η διεπιστημονική συνεργασία 

κρίνεται απαραίτητη, για την διαγνωστική εντύπωση και τον θεραπευτικό σχεδιασμό, σε ορισμένε̋ 

περιπτώσει̋ ωφελουμένων, ιδιαιτέρω̋, αφού, η ανάγκη αυτή δεν καλύπτεται επαρκώ̋ από τα αρμόδια 

πλαίσια του συστήματο̋ υγεία̋. Η ψυχιατρική εκτίμηση υπερηλίκων θα ενισχύσει το έργο του υπό 

σύσταση  Συμβουλευτικού Σταθμού, που σκοπό έχει την πρόληψη (αξιολόγηση νοητικών λειτουργιών 

κ.α) και την παρέμβαση για την Άνοια (προγράμματα νοητική̋ ενδυνάμωση̋ για άτομα που πάσχουν 

από ήπια προβλήματα μνήμη̋, ομάδε̋ υποστήριξη̋ και εκπαίδευση̋ των συγγενών που φροντίζουν 

ανθρώπου̋ με άνοια). 

 

Το έργο δεν δύναται να εκτελεστεί από του̋ υπαλλήλου̋ του Δήμου καθώ̋ ιδιαίτερα οξύ εμφανίζεται 

το πρόβλημα τη̋ στελέχωση̋ των Υπηρεσιών που προσφέρουν κοινωνικό έργο, όπω̋ η  Κοινωνική 

Υπηρεσία, που λόγω και των ιδιαίτερων σημερινών συνθηκών, επιφορτίζονται συνεχώ̋ με 

πρόσθετε̋ αρμοδιότητε̋, ενώ δεν υπηρετούν στο Δήμο ιατροί με τι̋ ειδικότητε̋ του Ψυχίατρου ή 

Παιδοψυχίατρου.  

 

Για την εκτέλεση του έργου αυτού είναι απαραίτητε̋ οι παρακάτω ειδικότητε̋ με σύμβαση μίσθωση̋ 

έργου διάρκεια̋ 1 (ενό̋) έτου̋: 

 

1. Ένα (1) άτομο ΠΕ-Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρική̋, το οποίο θα παρέχει υποστήριξη 

ψυχολογική σε θέματα υγεία̋ παιδιών και εφήβων και συμβουλευτική στι̋ οικογένειέ̋ του̋, σε 

συνεργασία με του̋ ειδικού̋ (κοινωνιολόγου̋, ψυχολόγου̋, κοινωνικού̋ λειτουργού̋, 

νοσηλευτέ̋) τη̋ Διεύθυνση̋ Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγεία̋ του Δήμου μα̋. Το συνολικό 

ποσό αμοιβή̋ του δεν θα ξεπερνά το ποσό των 16.000€ ετησίω̋ υπολογιζόμενο κατ’ αναλογία 

με τι̋ διατάξει̋ τη̋ κείμενη̋ νομοθεσία̋ για την αντίστοιχη ειδικότητα μονίμου, αορίστου ή 

ορισμένου χρόνου προσωπικό. 
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2. Ένα (1) άτομο ΠΕ-Ιατρών με ειδικότητα Ψυχιατρική̋, το οποίο θα παρέχει ψυχιατρική εκτίμηση 

ενηλίκων και υπερηλίκων, σε συνεργασία με του̋ ειδικού̋ (κοινωνιολόγου̋, ψυχολόγου̋, 

κοινωνικού̋ λειτουργού̋, νοσηλευτέ̋) τη̋ Διεύθυνση̋ Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγεία̋ του 

Δήμου μα̋. Το συνολικό ποσό αμοιβή̋ του δεν θα ξεπερνά το ποσό των 8.000€ ετησίω̋ 

υπολογιζόμενο κατ’ αναλογία με τι̋ διατάξει̋ τη̋ κείμενη̋ νομοθεσία̋ για την αντίστοιχη 

ειδικότητα μονίμου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου προσωπικό. 

 

Σημειώνεται ότι η επιλογή των προσώπων, που θα εκτελέσουν το ω̋ άνω έργο με αντίστοιχη σύμβαση, 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 2190/94, όπω̋ τροποποιήθηκε  και 

ισχύει σήμερα, εκτό̋ όσων αφορούν ιατρού̋ και νοσηλευτέ̋ των κοινωνικών δομών του Δήμου, οι 

οποίοι εμπίπτουν στι̋ εξαιρέσει̋  του άρθρου 10 παρ. 4 του Ν. 3812/09.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 
               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω  

           Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει την υποβολή αιτήματο̋ του Δήμου μα̋ για τη σχετική έγκριση των κατωτέρω έργων 

για την εκτέλεση των οποίων επιβάλλεται η πρόσληψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων με σύμβαση 

μίσθωση̋ έργου: 

 

Διασφάλιση απρόσκοπτη̋ λειτουργία̋ Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ιλίου 

 

Το έργο έχει ω̋ αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξη̋, σε διάφορε̋ ομάδε̋ πληθυσμού ω̋ 

κάτωθι:  

Α) Την παιδοψυχιατρική εκτίμηση και παρακολούθηση παιδιών και εφήβων, και τη συμβουλευτική 

γονέων. 

 Β) Την ψυχιατρική εκτίμηση ενηλίκων και υπερηλίκων: Η ψυχιατρική εκτίμηση ενηλίκων θα επικουρήσει 

σημαντικά το παρεχόμενο έργο ψυχολογική̋ υποστήριξη̋, καθόσον η διεπιστημονική συνεργασία 

κρίνεται απαραίτητη, για την διαγνωστική εντύπωση και τον θεραπευτικό σχεδιασμό, σε ορισμένε̋ 

περιπτώσει̋ ωφελουμένων, ιδιαιτέρω̋, αφού, η ανάγκη αυτή δεν καλύπτεται επαρκώ̋ από τα αρμόδια 

πλαίσια του συστήματο̋ υγεία̋. Η ψυχιατρική εκτίμηση υπερηλίκων θα ενισχύσει το έργο του υπό 

σύσταση  Συμβουλευτικού Σταθμού, που σκοπό έχει την πρόληψη (αξιολόγηση νοητικών λειτουργιών 

κ.α) και την παρέμβαση για την Άνοια (προγράμματα νοητική̋ ενδυνάμωση̋ για άτομα που πάσχουν 

από ήπια προβλήματα μνήμη̋, ομάδε̋ υποστήριξη̋ και εκπαίδευση̋ των συγγενών που φροντίζουν 

ανθρώπου̋ με άνοια). 

Το έργο δεν δύναται να εκτελεστεί από του̋ υπαλλήλου̋ του Δήμου καθώ̋ ιδιαίτερα οξύ εμφανίζεται 

το πρόβλημα τη̋ στελέχωση̋ των Υπηρεσιών που προσφέρουν κοινωνικό έργο, όπω̋ η  Κοινωνική 
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Υπηρεσία, που λόγω και των ιδιαίτερων σημερινών συνθηκών, επιφορτίζονται συνεχώ̋ με 

πρόσθετε̋ αρμοδιότητε̋, ενώ δεν υπηρετούν στο Δήμο ιατροί με τι̋ ειδικότητε̋ του Ψυχίατρου ή 

Παιδοψυχίατρου.  

Για την εκτέλεση του έργου αυτού είναι απαραίτητε̋ οι παρακάτω ειδικότητε̋ με σύμβαση μίσθωση̋ 

έργου διάρκεια̋ 1 (ενό̋) έτου̋: 

1. Ένα (1) άτομο ΠΕ-Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρική̋, το οποίο θα παρέχει υποστήριξη 

ψυχολογική σε θέματα υγεία̋ παιδιών και εφήβων και συμβουλευτική στι̋ οικογένειέ̋ του̋, σε 

συνεργασία με του̋ ειδικού̋ (κοινωνιολόγου̋, ψυχολόγου̋, κοινωνικού̋ λειτουργού̋, 

νοσηλευτέ̋) τη̋ Διεύθυνση̋ Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγεία̋ του Δήμου μα̋. Το συνολικό 

ποσό αμοιβή̋ του δεν θα ξεπερνά το ποσό των 16.000€ ετησίω̋ υπολογιζόμενο κατ’ αναλογία 

με τι̋ διατάξει̋ τη̋ κείμενη̋ νομοθεσία̋ για την αντίστοιχη ειδικότητα μονίμου, αορίστου ή 

ορισμένου χρόνου προσωπικό. 

2. Ένα (1) άτομο ΠΕ-Ιατρών με ειδικότητα Ψυχιατρική̋, το οποίο θα παρέχει ψυχιατρική εκτίμηση 

ενηλίκων και υπερηλίκων, σε συνεργασία με του̋ ειδικού̋ (κοινωνιολόγου̋, ψυχολόγου̋, 

κοινωνικού̋ λειτουργού̋, νοσηλευτέ̋) τη̋ Διεύθυνση̋ Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγεία̋ του 

Δήμου μα̋. Το συνολικό ποσό αμοιβή̋ του δεν θα ξεπερνά το ποσό των 8.000€ ετησίω̋ 

υπολογιζόμενο κατ’ αναλογία με τι̋ διατάξει̋ τη̋ κείμενη̋ νομοθεσία̋ για την αντίστοιχη 

ειδικότητα μονίμου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου προσωπικό. 

Σημειώνεται ότι η επιλογή των προσώπων, που θα εκτελέσουν το ω̋ άνω έργο με αντίστοιχη σύμβαση, 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 2190/94, όπω̋ τροποποιήθηκε  και 

ισχύει σήμερα, εκτό̋ όσων αφορούν ιατρού̋ και νοσηλευτέ̋ των κοινωνικών δομών του Δήμου, οι 

οποίοι εμπίπτουν στι̋ εξαιρέσει̋  του άρθρου 10 παρ. 4 του Ν. 3812/09. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,                 

 Κουκουβίνο̋ Δ., Μαρκόπουλο̋ Φ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                              Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋ Κ. 
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