
 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 5/8-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 45/2017      ΘΕΜΑ :  «Τροποποίηση των αριθ. 459/2003, 209/2005, 

112/2010 αποφάσεων του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

σχετικά µε την συµµετοχή του ∆ήµου στο πρόγραµµα 

«Θεσµός Κοινωφελούς – Κοινωνικής Εργασίας».  

  

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 8η Φεβρουαρίου 2017 ηµέρα 
Τετάρτη  και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ’ 
αριθ. 3508/03-02-2017 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 24 
δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος    

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Αποστόλου Στυλιανός 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Γκουστίλης Θεόδωρος 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

4 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 

5 Αγοραστούδη Ευγενία 5 Κοντοπίδης Γεώργιος 

6 Βογιατζής ∆ηµήτριος 6 Χρυσοχόου Παύλος 

7 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 7 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 8 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

9 Γκιζάρης Στέργιος 9 Κεφαλάς Ανέστης 

10 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

12 Καρκατζίνος Νικόλαος   

13 Λαγός Νικόλαος   

14 Λιάντας ∆ηµήτριος   

15 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

16 Μουστάκας Βασίλειος   

17 Μπίκος Κωνσταντίνος   

18 Πονερίδης Παναγιώτης   

19 Πράτανος Απόστολος   

20 Σαραφιανός Χρήστος   

21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

23 Τσολάκης Απόστολος   

24 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

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. 
 
Το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 2ο.  
Το 6ο και το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µαζί. 
 
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης για την 
τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Η  Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα έθεσε υπόψη την από 2-2-2017 
εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου µε την οποία εισηγείται την τροποποίηση των αριθ. 
459/2003, 209/2005, 112/2010 αποφάσεων του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου  σχετικά µε την συµµετοχή 
του ∆ήµου στο πρόγραµµα «Θεσµός Κοινωφελούς – Κοινωνικής Εργασίας»  
 
 Συγκεκριµένα µε την αριθ. 459/2003 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρώην ∆ήµου Θέρµης 
αποφάσισε τη συµµετοχή του ∆ήµου στα προγράµµατα του θεσµού της κοινωνικής-κοινωφελούς 
εργασίας το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο της ΚΥΑ 108842/1997 «περί οργάνωσης της παροχής 
κοινωφελούς εργασίας, διαδικασίας επιλογής, ανάθεσης και επίβλεψης της σχετικής εργασίας» 
(Φ.Ε.Κ. 1104/12-12-1997, τεύχος Β΄). Στη συγκεκριµένη απόφαση καθορίστηκαν ως τοµείς 
εργασίας η υπηρεσία καθαριότητας και η υπηρεσία κήπων και δενδροστοιχιών. Με τις άλλες δύο 
αποφάσεις απλά έγινε αλλαγή των επιβλεπόντων υπαλλήλων. Ωστόσο, µε το µε αριθµό πρωτ. 
25196/2015 έγγραφο του το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης συνιστά οι παρέχοντες κοινωνική/κοινωφελή 
εργασία να απασχολούνται «σε θέση εργασίας ανάλογα µε την ηλικία, την υγεία, το επάγγελµα και 
τις δεξιότητές του». 

Αποτελεί δε πραγµατικότητα ότι πολλές φορές τα άτοµα που αιτούνται την παροχή κοινωνικής 
εργασία είναι άτοµα που έχουν ανώτερη ή και ανώτατη εκπαίδευση και πολλές δεξιότητες και άρα 
µπορούν να απασχοληθούν και σε άλλους τοµείς. Επίσης συµβαίνει πολλές φορές να έχουµε 
αιτήσεις από άτοµα προχωρηµένης ηλικίας που δεν είναι δυνατό να απασχοληθούν στον τοµέα της 
καθαριότητας ή της συντήρησης πρασίνου. Στο ∆ήµο µας την τελευταία τριετία έχουµε τα εξής 
δεδοµένα: 
 

Έτος Άντρες Γυναίκες Εύρος ηλικιών 

2014 20 1 35-55 

2015 17 3 35-55 

2016 20 4 35-60 

    
Ενώ για το 2017 µέχρι τη στιγµή της σύνταξης της παρούσας εισήγησης έχουµε:   
            

Μήνας Άντρες Γυναίκες Εύρος ηλικιών 

Ιανουάριος 2017 4 1 20-70 

 
Έτσι µε στόχο την ευελιξία παροχής θέσεων εργασίας στο πλαίσιο του προγράµµατος κοινωνικής 
εργασίας, προτείνεται η τροποποίηση της αριθ. 459/2003 απόφασης του ∆.Σ και των εποµένων 
209/2005 και 112/2010 αποφάσεων του ∆.Σ. και να οριστούν ως τµήµατα υποδοχής τα παρακάτω 
µε τους αντίστοιχους επιβλέποντες ή επιβλέπουσες: 
 

• Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) – Επίβλεψη: κ. Γιργωλάς 
Γεώργιος  

• Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Ανακυκλώσιµων Υλικών– Επίβλεψη: κ. Κλαδούρη 
Ευαγγελία  

• Τµήµα Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων (και των γραφείων του) 
– Επίβλεψη: κ. Κουτσουρά Σπυριδούλα  

• Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής προστασίας (Γραφείο Κοιµητηρίων) – Επίβλεψη: κ. 
Αδαµοπούλου Ελένη 
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• Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου – Επίβλεψη: κ. Παύλου Ιωάννης  

• Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας – Επίβλεψη: κ. Νικολαϊδου Ελένη 

• Τµήµα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας – Επίβλεψη: κ. Τάτση Ρούλα 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
της Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα,, τις υπ αριθµ. 459/2003, 209/2005 και 112/2010 
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 108842/1997 το αριθ. 25196/2015 

έγγραφο του  Υπουργείου ∆ικαιοσύνης καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.)  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  οµόφωνα 

 
Τροποποιεί τις υπ αριθµ. 459/2003, 209/2005 και 112/2010 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Θέρµης σχετικά µε την συµµετοχή του ∆ήµου Θέρµης στο πρόγραµµα του θεσµού της 
κοινωφελούς – κοινωνικής εργασίας ως προς τον ορισµό των υπευθύνων επιβλεπόντων 
υπαλλήλων.  
 
Συγκεκριµένα ορίζει  ως τµήµατα υποδοχής τα παρακάτω µε τους αντίστοιχους επιβλέποντες ή 
επιβλέπουσες : 
 

• Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) – Επίβλεψη: κ. Γιργωλάς 
Γεώργιος  

• Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Ανακυκλώσιµων Υλικών– Επίβλεψη: κ. Κλαδούρη 
Ευαγγελία  

• Τµήµα Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων (και των γραφείων του) 
– Επίβλεψη: κ. Κουτσουρά Σπυριδούλα  

• Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής προστασίας (Γραφείο Κοιµητηρίων) – Επίβλεψη: κ. 
Αδαµοπούλου Ελένη 

• Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου – Επίβλεψη: κ. Παύλου Ιωάννης  

• Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας – Επίβλεψη: κ. Νικολαϊδου Ελένη 

• Τµήµα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας – Επίβλεψη: κ. Τάτση Ρούλα 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  45/2017. 
 
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 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 
 

                                   ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
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