
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 10/22-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 

 

Αριθµ. Απόφ. 108/2017      ΘΕΜΑ :  «Ίδρυση Κοινωνικού 

Φαρµακείου ∆ήµου Θέρµης» 

 

Στη Θέρµη και στο  Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης σήµερα την 22η-03-2017 ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 16:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ. 
8994/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του 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   30   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1.  Γκουστίλης Θεόδωρος  Πρόεδρος  1. Αναγνώστου Πασχάλη 

2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
Αντιπρόεδρος 

2. Κεφαλάς Ανέστης 

3. Τιτέλης Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆Σ 3 Μπίκος Κωνσταντίνος 

4. Αγοραστούδη Ευγενία   

5. Αποστόλου Στυλιανό   

6. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

7. Βογιατζής ∆ηµήτριος   

8. Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9. Γκιζάρης Στέργιος   

10. Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11. Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12. Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13. Καρκατζίνος Νικόλαος   

14. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

15. Κοντοπίδης Γεώργιος   

16. Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

17. Λαγός Νικόλαος   

18. Λιάντας ∆ηµήτριος   

19. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

20. Μουστάκας Βασίλειος   

21. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)   

22. Πονερίδης Παναγιώτης   

23. Πράτανος Απόστολος    

24. Σαµαράς Σωκράτης   

25. Σαραφιανός Χρήστος   

26. Σφονδύλας ∆ηµήτριος   

27. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

28. Τσολάκης Απόστολος   

29. Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα    

30. Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 

  

 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 4ο ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη του συµβουλίου την 
από 15-3-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & 
Πληροφορικής η οποία εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως λάβει απόφαση για την 
έγκριση της ίδρυσης του Κοινωνικού Φαρµακείου ∆ήµου Θέρµης. 
 

Συγκεκριµένα Στο άρθρο 75 παρ.Ι.ε, στοιχείο 2 και 3 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι µεταξύ 
των αρµοδιοτήτων του ∆ήµου στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, είναι 
η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που στοχεύουν στη  
µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την παροχή υπηρεσιών 
υγείας  και την προαγωγή ψυχικής υγείας καθώς επίσης και η µέριµνα για τη στήριξη αστέγων 
και οικονοµικά αδύνατων δηµοτών µε την παροχή χρηµατικών βοηθηµάτων, ειδών  
διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα.  

Επίσης στην παρ.2 του άρθρου 202 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
καθώς και για την αντιµετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται 
στους οικονοµικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, 
κυρίως ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.  

Ο ∆ήµος Θέρµης στα πλαίσια της πρόσκλησης µε κωδικό 024.9iv της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 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», η οποία 
σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 6889/10-10-2016 (Α∆Α: 6Ψ5Ε7ΛΛ-ΨΘΦ) Απόφαση Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε µε χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
και προϋπολογισµό ίσο µε 234.000,00 €, για χρονικό διάστηµα 3 ετών.  

Βάσει των παραπάνω προτείνεται η ίδρυση Κοινωνικού Φαρµακείου του ∆ήµου Θέρµης το 
οποίο θα παρέχει σε  ωφελούµενα άτοµα, δωρεάν φάρµακα, υγειονοµικό υλικό και 
παραφαρµακευτικά προϊόντα. 

Το κόστος λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρµακείου του ∆ήµου Θέρµης που περιλαµβάνει το 
κόστος του προσωπικού και επιπλέον 30% των δαπανών προσωπικού για τα υπόλοιπα έξοδα 
λειτουργίας του,  χρηµατοδοτείται για διάστηµα 3 ετών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, 
λόγω της ένταξης της δοµής στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020. Το υγειονοµικό 
υλικό και τα παραφαρµακευτικά προϊόντα θα γίνει προσπάθεια να εξασφαλιστούν 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 αναβατόριο 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε ΑµΕΑ. 

Για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία του Κοινωνικού Φαρµακείου του ∆ήµου 
Θέρµης προτείνεται η σύσταση τριµελούς Επιτροπής αποτελούµενη από: 

• Τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ή τον εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο που ορίζει ο ∆ήµαρχος, 
ως Πρόεδρο της Επιτροπής 

• Τον Προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,  
Πολιτισµού & Εθελοντισµού του ∆ήµου ή της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής εφόσον 
αυτή συσταθεί. Απουσία προϊσταµένου ορίζεται ο Γενικό Γραµµατέας του ∆ήµου.  
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• Από ένα ∆ηµοτικό Σύµβουλο της µειοψηφίας. Σε περίπτωση άρνησης ∆ηµοτικών 
Συµβούλων της µειοψηφίας να συµµετέχουν στην Επιτροπή, στη θέση του ορίζεται 
Σύµβουλος που προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. 

Η Επιτροπή θα εποπτεύει τη λειτουργία του, θα καθορίζει τους δικαιούχους των υπηρεσιών 
του και θα µεριµνά για τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας, της υγιεινής και της καλής 
κατάστασης των προϊόντων του, µε τη συνδροµή ειδικού επιστηµονικού προσωπικού.  

Σε επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου θα 
εισηγηθεί σχέδιο του κανονισµού λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρµακείου.    

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

• Έγκριση της ίδρυσης του Κοινωνικού Φαρµακείου του ∆ήµου Θέρµης  

• Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Φαρµακείου του ∆ήµου Θέρµης  

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆ήµαρχος ο οποίος πρότεινε να εγκριθεί η ίδρυση του 
Κοινωνικού Φαρµακείου και να αναβληθεί η συγκρότηση της επιτροπής.  

Κατά τη διαλογική συζήτηση του θέµατος ο ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης τόνισε ότι δεν 
µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κυβερνητική πολιτική  η οποία διαχειρίζεται τη φτώχεια µε αυτού 
του είδους µηχανισµούς που έχουν ηµεροµηνία λήξης. Υποχρέωση είναι να αντιπαλέψουµε 
αυτή την πολιτική, υπάρχει διαφορά της αλληλεγγύης µε την φιλανθρωπία. Το φάρµακο είναι 
κοινωνικό αγαθό και δεν µπορεί να αποτελεί προϊόν εθελοντισµού. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε  υπόψη του την 

εισήγηση  του  Προέδρου, της Προϊσταµένης ∆/νσης , και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 
Ν.3463/06, του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι        µε πλειοψηφία          

 
 

1. Εγκρίνει την ίδρυση Κοινωνικού Φαρµακείου του ∆ήµου Θέρµης το οποίο θα παρέχει 
σε  ωφελούµενα άτοµα, δωρεάν φάρµακα, υγειονοµικό υλικό και παραφαρµακευτικά 
προϊόντα. 

Το κόστος λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρµακείου του ∆ήµου Θέρµης που περιλαµβάνει το 
κόστος του προσωπικού και επιπλέον 30% των δαπανών προσωπικού για τα υπόλοιπα έξοδα 
λειτουργίας του,  χρηµατοδοτείται για διάστηµα 3 ετών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, 
λόγω της ένταξης της δοµής στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020. Το υγειονοµικό 
υλικό και τα παραφαρµακευτικά προϊόντα θα γίνει προσπάθεια να εξασφαλιστούν 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 αναβατόριο 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε ΑµΕΑ. 

Ο κανονισµός λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας θα εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σε επόµενη συνεδρίασή του ύστερα από την εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου. 
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2. Αναβάλει τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Φαρµακείου για 
επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

 
Οι ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης, Σφονδύλας ∆ηµήτριος και Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 
έδωσαν λευκή ψήφο.  
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 108/2017. 
 
 
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 

                    Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

                      ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
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