
 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 23/19-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ.Απόφ. 380/2016               ΘΕΜΑ:           «Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της 
Πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό 
Φαρµακείο ∆ήµου Θέρµης» µε κωδικό ΟΠΣ 
5001368 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 

 

  
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 19η-10-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ. 
35554/14-10-2016 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   
25   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) προσήλθε κατά τη συζήτηση του 
19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης το 
οποίο συζητήθηκε 1ο . 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 2 Αναγνώστου Πασχάλης 

3 Αποστόλου Στυλιανός 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

4 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 6 Χρυσοχόου Παύλος 
7 Γκιζάρης Στέργιος 7 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

8 Ζελιλίδης ∆αµιανός 8 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

10 Καρκατζίνος Νικόλαος    

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

12 Κοντοπίδης Γεώργιος   

13 Κεφαλάς Ανέστης   

14 Λαγός Νικόλαος   

15 Λιάντας ∆ηµήτριος   

16 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

17 Μουστάκας Βασίλειος   

18 Μπίκος Κωνσταντίνος   
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19 Πονερίδης Παναγιώτης    

20 Πράτανος Απόστολος     

21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

24 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.)    

25 Τσολάκης Απόστολος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η ∆.Σ. Ακριτίδου Μαρία υπέβαλε δήλωση παραίτησης από το αξίωµα της ∆ηµοτικού  
Συµβούλου του συνδυασµού «∆ηµοκρατική Ενότητα Θέρµης» η οποία και έγινε αποδεκτή µε 
την αριθ.  1914/35368/13-10-2016 απόφαση ∆ηµάρχου και τη θέση της κατέλαβε αφού έδωσε 
το νόµιµο όρκο ο ∆.Σ. Λιάντας ∆ηµήτριος 
 
Το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 2ο  της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη την από 13-10-2016 
εισήγηση του Τµήµατος  Πρ/σµού ανάπτυξης & οργάνωσης του ∆ήµου σύµφωνα µε την οποία  

Ο ∆ήµος Θέρµης στα πλαίσια της πρόσκλησης µε κωδικό 024.9iv της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σύµφωνα µε την µε αριθµ. 253/2016 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπέβαλε την υπ’ αρ. 4586/11-7-2016 (οικ. 23573/7-7-2016) 
αίτηση χρηµατοδότησης για την Πράξη «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Θέρµης», προϋπολογισµού 234.000,00€, για 
χρονικό διάστηµα 3 ετών.  

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µετά από θετική 
αξιολόγηση της πρότασης, σύµφωνα µε το αριθµ. 6889/10-10-2016 (Α∆Α: 6Ψ5Ε7ΛΛ-ΨΘΦ) 
Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ενέταξε την πράξη «∆οµή Παροχής Βασικών 
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Θέρµης» µε χρηµατοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και προϋπολογισµό ίσο µε 234.000,00 €, για χρονικό 
διάστηµα 3 ετών.  

Η πράξη αφορά στη χρηµατοδότηση λειτουργίας της ∆οµής µε την ονοµασία: "∆οµή Παροχής 
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Θέρµης" για χρονικό 
διάστηµα 3 ετών. Το κόστος λειτουργίας της ∆οµής περιλαµβάνει το κόστος του προσωπικού 
(180.000,00 €) και επιπλέον το 30% των δαπανών προσωπικού για τα υπόλοιπα έξοδα 
λειτουργίας της (54.000,00 €). Ειδικότερα: 

Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Θέρµης 

Μέσω της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διανέµεται σε τακτική βάση, σε 
ωφελούµενα άτοµα που το έχουν ανάγκη: 

• τρόφιµα και είδη παντοπωλείου συσκευασµένα, είδη ατοµικής υγιεινής, κατεψυγµένα 
προϊόντα 

• είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισµού, παιχνίδια κλπ. καινούργια ή «δεύτερο 
χέρι» 

• είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd-dvd, για την κάλυψη αναγκών µάθησης και πολιτισµού 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Θέρµης θα εξυπηρετούνται και οι 
ωφελούµενοι του ΤΕΒΑ οι οποίοι έχουν επιλέξει το ∆ήµο Θέρµης ως σηµείο παραλαβής. 
Προϊόντα που ενδέχεται να περισσέψουν από το ΤΕΒΑ θα διανέµονται στους ωφελούµενους του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η προµήθεια των προϊόντων του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα 
γίνεται από το ∆ήµο Θέρµης µέσω προβλεποµένων διατάξεων και διαδικασιών αλλά και από 
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δωρεές πολιτών και χορηγίες επιχειρήσεων καθώς επίσης και από συνεισφορές πολιτών και 
συλλογικών φορέων. 

Η δοµή θα λειτουργήσει σε µισθωµένο χώρο ο οποίος βρίσκεται εντός του οικισµού της Θέρµης 
µε εύκολη πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (γραµµές ΟΑΣΘ) για το εξυπηρετούµενο 
κοινό και εύκολη πρόσβαση στους προµηθευτές του. Είναι ισόγειος χώρος εµβαδού 151,11 τ.µ. 
µε επαρκή φωτισµό και αερισµό και σύστηµα θέρµανσης/ψύξης µε κλιµατιστικά. Η πρόσβαση 
στο χώρο από ΑΜΕΑ εξασφαλίζεται από την ύπαρξη ράµπας για το σκοπό αυτό. 

Μέσα από την υλοποίηση της πράξης θα προσληφθεί νέο προσωπικό και συγκεκριµένα: 

• 1 Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος) που 
θα έχει το ρόλο του συντονιστή και θα αναλάβει την κοινωνική έρευνα για τη διαπίστωση 
των συνθηκών διαβίωσης των αιτούµενων 

• 1 Βοηθητικό προσωπικό για τη γραµµατειακή υποστήριξη της δοµής 

Η λειτουργία της νέας δοµής θα ενισχυθεί µε το υφιστάµενο προσωπικό του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού καθώς και µέρος του προσωπικού 
του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου 
Θέρµης» 

Κοινωνικό Φαρµακείο 

Μέσω της λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρµακείου θα παρέχονται σε ωφελούµενα άτοµα, 
δωρεάν φάρµακα, υγειονοµικό υλικό και παραφαρµακευτικά προϊόντα, τα οποία θα εξασφαλίζει 
µέσω συγκεκριµένων συνεργασιών µε φαρµακοβιοµηχανίες και τοπικούς φαρµακευτικούς 
συλλόγους, καθώς και από τη συµµετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων 
και πολιτών. 

Η δοµή θα λειτουργήσει σε ιδιόκτητο χώρο του ∆ήµου Θέρµης ο οποίος βρίσκεται εντός του 
οικισµού της Νέας Ραιδεστού και συγκεκριµένα στο δηµοτικό κατάστηµα, µε εύκολη πρόσβαση 
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (γραµµές ΟΑΣΘ) για το εξυπηρετούµενο κοινό. Ο χώρος διαθέτει 
δική του είσοδο πρόσβασης, είναι ανώγειο και συνολικού εµβαδού περίπου 26 τ.µ. µε επαρκή 
φωτισµό και αερισµό. Στην είσοδο της δοµής θα τοποθετηθεί πλατφόρµα ή ή αναβατόριο ή 
ειδικό καρεκλάκι εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε ΑµΕΑ. 

Η αποθήκευση των φαρµάκων θα βρίσκεται στους ειδικά διαµορφωµένους χώρους του 
Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θέρµης που βρίσκονται στο 2ο χλµ. Θέρµης – Τριαδίου, πολύ 
κοντά στο χώρο που θα λειτουργήσει το Κοινωνικό Φαρµακείο. 

Μέσα από την υλοποίηση της πράξης θα προσληφθεί νέο προσωπικό και συγκεκριµένα: 

• 1 Φαρµακοποιός 

• 1 Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος) που 
θα έχει το ρόλο του συντονιστή 

Η λειτουργία της νέας δοµής θα ενισχυθεί µέσω της συνέργειας που θα αναπτυχθεί µε το 
Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θέρµης το οποίο δραστηριοποιείται στην περιοχή από το 2013. 

Η χρονική διάρκεια λειτουργίας των δύο δοµών είναι τρία (3) χρόνια. Ενδεικτική ηµεροµηνία 
έναρξης της δοµής, σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης είναι η 01/1/2017 και ηµεροµηνία λήξης 
η 31/12/2019.  

Η πράξη θα υλοποιηθεί µε ίδια µέσα του ∆ήµου σύµφωνα µε το σχέδιο απόφασης υλοποίησης 
που κατατέθηκε µε την αίτηση χρηµατοδότησης.  

Θα πρέπει να προβλεφθεί ΚΑ Εσόδων και Εξόδων στον προϋπολογισµό έτους 2017. 

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει απόφαση για: 

ΑΔΑ: 708ΣΩΡΣ-3Λ4



• Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Θέρµης» µε κωδικό ΟΠΣ 
5001368 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 

• Έγκριση της υλοποίησης του έργου µε ίδια µέσα και εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για 
υπογραφή της σχετικής απόφασης 

• Έγκριση πρόσληψης 4 ατόµων (2 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 1 Φαρµακοποιός και 1 Βοηθητικό 
Προσωπικό) µε συµβάσεις Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας 3 ετών.  

 
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 253/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την 
υπ αριθµ. αριθµ. 6889/10-10-2016 απόφαση Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
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  

 

1. Αποδέχεται την απόφαση της ένταξης της πράξης µε τίτλο «∆οµή Παροχής Βασικών 
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Θέρµης» µε κωδικό ΟΠΣ 
5001368 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» συνολικού 

προϋπολογισµού 234.000,00€, ευρώ για χρονικό διάστηµα 3 ετών.  

2. Εγκρίνει την υλοποίηση του έργου µε ίδια µέσα και εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για 
υπογραφή της σχετικής απόφασης 
3. Εγκρίνεται η πρόσληψη 4 ατόµων συνολικά ως εξής: 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 
1 Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας µε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος) 
1 Βοηθητικό Προσωπικό (∆Ε) 
Κοινωνικό Φαρµακείο 
1 Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας µε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος) 
1 Φαρµακοποιός (ΠΕ) 

µε συµβάσεις Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της 
σύµβασης και για ένα έτος µε δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράµµατος (συνολική  
διάρκεια προγράµµατος: 36 µήνες).  

4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Θέρµης κο Παπαδόπουλο Θεόδωρο για την υπογραφή κάθε 
σχετικού εγγράφου. 
 

Οι ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης και Σφονδύλας ∆ηµήτριος ψηφίζουν λευκό καθώς διατηρούν 
επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο που λειτουργούν οι δοµές. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 380/2016. 
 
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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