
 

 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 27/26-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
Αριθµ.Απόφ. 430/2016               ΘΕΜΑ:           «Τροποποίηση της µε αριθ. 300/2016 

απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά 
µε την «Αποδοχή απόφασης ένταξης της 
πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΘΕΡΜΗΣ» µε κωδικό MIS 5001389 στο ΕΠ. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020, 

αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. Έτους 
2016 και έγκριση υλοποίησης του έργου µε 
ίδια µέσα». 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 16η-11-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ. 
39085/11-11-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η οποία 
επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93, 95 
και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα   
22   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   
1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 

∆.Σ.) 
1 Αποστόλου Στυλιανός 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Βογιατζής ∆ηµήτριος Προσήλθε στο 2ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 

4 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης Προσήλθε στο 2ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

5 Αγοραστούδη Ευγενία 5 Καρκατζίνος Νικόλαος Προσήλθε στο 2ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

6 Γκουστίλης Θεόδωρος 6 Κεφαλάς Ανέστης 
7 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Κοντοπίδης Γεώργιος 

8 Γκιζάρης Στέργιος 8 Λαγός Νικόλαος Προσήλθε στο 3ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης 

9 Ζελιλίδης ∆αµιανός 9 Μπίκος Κωνσταντίνος 

10 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 10 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 
11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 11 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

12 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   
13 Λιάντας ∆ηµήτριος   

14 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   
15 Μουστάκας Βασίλειος   
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16 Πράτανος Απόστολος   
17 Πονερίδης Παναγιώτης   

18 Σαµαράς Σωκράτης   
19 Σαραφιανός Χρήστος   

20 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

21 Τσολάκης Απόστολος   
22 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 1ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι µε την αριθ. 300/2016 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε αποδεκτή η µε αριθµ. 4869/20-7-2016 απόφαση 
ένταξης της πράξης µε τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» µε κωδικό MIS 
5001389 στο ΕΠ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020 συνολικού προϋπολογισµού 172.800,00 
ευρώ και αναµορφώθηκε ο προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2016. 
Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου µε ίδια µέσα και η πρόσληψη 3 ατόµων: 
2 Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος) και 1 
Ψυχολόγος,  µε συµβάσεις Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας 3 ετών, 
όπως αναφερόταν και στην ανωτέρω απόφαση ένταξης.  
 
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την από 7-11-2016 εισήγηση του Τµήµατος  Πρ/σµού ανάπτυξης & 
οργάνωσης του ∆ήµου σύµφωνα µε την οποία η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στις 4/10/2016 µε έγγραφό της στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και 
Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ζήτησε 
να αποσαφηνιστεί αν για τη στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας ισχύει ο Οδηγός Εφαρµογής ή 
η σχετική ΚΥΑ (∆.23/ΟΙΚ. 14435-1135 ΚΥΑ Αρ. 4 σηµείο 3.2). Η απάντηση  της Υπηρεσίας 
Συντονισµού ήταν ότι ο Οδηγός Εφαρµογής ως προς αυτό το σηµείο είναι ενδεικτικός  και δεν 
αναιρεί σε καµία περίπτωση την σχετική ΚΥΑ σύµφωνα µε την οποία από τους τρεις, 
υποχρεωτικά υπαλλήλους, που στελεχώνουν ένα Κέντρο Κοινότητας ο ένας µόνο θα πρέπει να 
είναι Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ, ΤΕ κοινωνικής εργασίας µε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος).  

Λαµβάνοντας υπόψη  

α. το γεγονός ότι η απασχόληση  και άλλων ειδικοτήτων πλην των Κοινωνικών Λειτουργών 
όπως Κοινωνιολόγων ή Κοινωνικών Επιστηµών αφενός µεν καλύπτει τις ανάγκες έρευνας και 
αξιολόγησης στατιστικών στοιχείων αφετέρου αποτρέπει τον αποκλεισµό ειδικοτήτων 
επιστηµόνων µε τα κατάλληλα προσόντα για τις επαγγελµατικές θέσεις και υπηρεσίες που 
µπορεί να παρέχουν οι Κοινωνικοί Επιστήµονες στα Κέντρα Κοινότητας  

β. τα ανωτέρω έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας σύµφωνα µε τα οποία είναι υποχρεωτική η κάλυψη µίας µόνο θέσης στελέχωσης 
της δοµής µε την ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας)  

η υπηρεσία εισηγείται την τροποποίηση  της µε αριθµ. 300/2016 απόφασης ως προς τις 
ειδικότητες των ατόµων που θα προσληφθούν και συγκεκριµένα την έγκριση πρόσληψης τριών 
(3) ατόµων ως εξής:  

1 Κοινωνικό Λειτουργό (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος)  

1 ΠΕ Κοινωνιολόγο και εφόσον δεν καλυφθεί η θέση από 1 ΠΕ Κοινωνικών Επιστηµών  ή 1  
Κοινωνικό Λειτουργό (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας)  και 

1 Ψυχολόγο,  µε συµβάσεις Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου , χρονικής διάρκειας 3 ετών.  
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Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος  κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε  υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, την 300/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την 
υπ αριθµ. 4869/20-7-2016 απόφαση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής  καθώς και τις 
σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   µε πλειοψηφία 

 
Τροποποιεί την αριθ. 300/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς τις ειδικότητες 
των ατόµων που θα προσληφθούν και συγκεκριµένα την έγκριση πρόσληψης τριών (3) ατόµων 
ως εξής:  

1 Κοινωνικό Λειτουργό (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος)  

1 ΠΕ Κοινωνιολόγο και εφόσον δεν καλυφθεί η θέση από 1 ΠΕ Κοινωνικών Επιστηµών  ή 1  
Κοινωνικό Λειτουργό (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας)  και 

1 Ψυχολόγο,  µε συµβάσεις Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου , χρονικής διάρκειας 3 ετών.  

 
 Κατά τα λοιπά ισχύει η 300/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

 
Οι ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης και Σφονδύλας ∆ηµήτριος τοποθετήθηκαν µε λευκό. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 430/2016. 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 
              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 

   
     ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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