ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.13/1-6-2020 πρακτικό τακτικής, διά περιφοράς, συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 55

Περίληψη
Μη έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης
έργου για το Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Άξονα
Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020

Στην Ξάνθη, σήμερα 1 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 17:00 – 19:00 ώρα λήξης, συνήλθε
σε τακτική, διά περιφοράς συνεδρίαση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.12092/28-5-2020 έγγραφη πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό
την προεδρία τού ιδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/3328229-05-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις
προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 36
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
19. Μελισσόπουλος Σάββας
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
20. Μπαντάκ Σιαμπάν
3. Ασκαρίδης Ηλίας
21. Μπεκήρ Ογλού Σουά
4. Βογιατζής Κωνσταντίνος
22. Παπά Σοφία
5. Γεωργιάδης Δημοσθένης
23. Παπαδάκης Θεοφάνης
6. Γουναρίδης Στυλιανός
24. Παπαδόπουλος Βασίλειος
7. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
25. Παπαδόπουλος Κυριάκος
8. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
26. Παπαχρόνης Ιωάννης
9. Ελευθεριάδης Απόστολος
27. Παυλίδου Ελισάβετ
10. Ζερενίδης Ιωάννης
28. Σαββίδης Ματθαίος
11. Ηλιάδης Θωμάς
29. Σπανίδης Μιχαήλ
12. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
30. Σταυρακάρας Παναγιώτης
13. Ιγιαννίδης Στέφανος
31. Ταρενίδης Παναγιώτης
14. Καλογερής Γεώργιος
32. Τοπ Σινάν
15. Καμαρίδης Ιπποκράτης
33. Τσακιρίδης Αφεντούλης
16. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
34. Τσαρεκτσή Τζενάν
17. Καφφετζής Κωνσταντίνος
35. Φανουράκης Εμμανουήλ
18. Λύρατζης Πασχάλης
36. Χαριτωνίδου Ειρήνη
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανταμπούφης Νικόλαος
4. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
2. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
5. Χασάν Ογλού Φερτούν
3. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης
Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της διά περιφοράς συνεδρίασης, του Δημοτικού
Συμβουλίου, έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.12082/285-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206 τ. Α')
«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3) Την με αριθμό 212/30-8-2016 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης «Μεταφορά του Ιατροκοινωνικού Κέντρου Δροσερού (Κέντρου Στήριξης
Ρομά & Ευπαθών Ομάδων) από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης στο
Δήμο Ξάνθης. 4) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.3 εδ. ε' και στ' της ΚΥΑ ΔΙ4/Ι5834/237/Ι9 (ΦΕΚ 1344
τ.Β'/Ι9-04-Ι9) «Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας», σύμφωνα τις οποίες σε

Δήμους που ήδη λειτουργεί «Κέντρο Στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων» αυτό παραμένει ως Παράρτημα
του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας, το οποίο έτσι παρέχει και τις υπηρεσίες που παρέχονταν από το
υφιστάμενο Κέντρο Στήριξης Ρομά. Με το ίδιο άρθρο δίδεται η ευχέρεια στο Δήμο να ορίσει τον τρόπο
κάλυψης των αναγκών της κεντρικής δομής και του παραρτήματος. 5) Την με αριθμό πρωτ.4666/7-12-2016
απόφαση της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εντάσσεται η πράξη «ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με κωδικό ΟΓΙΣ 5002534 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική
Μακεδονία Θράκη 2014-2020». 6) Την με αριθμό 16/30-1-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης σχετικά με την Υλοποίηση με ίδια μέσα της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Αξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική
Συνοχή - ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020». 7)
Τη σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης οικονομικού έτους 2020 με ΚΑ.
02.60.6473.01. 8) Επίσης το γεγονός ότι το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με
το Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 A '/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση, που ορίζει τις ελάχιστες
προδιαγραφές λειτουργίας του. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης, καθώς και το Παράρτημα Στήριξης
Ρομά στο Δροσερό λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και
εποπτεύονται από αυτή.
Το Κέντρο, μέσω του φορέα υλοποίησης, δύναται να απασχολήσει προσωπικό με Σύμβαση Έργου ή
κατ' αποκοπή ή με απόσπαση, ανάλογα με τις ανάγκες του (πχ. νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας).
Οι αρμοδιότητες του ιατρού όπου αυτός υφίσταται ορίζονται ως εξής:
 Έχει τη συνολική ευθύνη του ιατρείου & των ιατρικών πράξεων (εμβολιασμών, μετρήσεων κ.τ.λ.),
 Αναλαμβάνει την αρμοδιότητα παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας στον πληθυσμό των
ωφελουμένων,
 Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο και διενεργεί ιατρικές εξετάσεις, ο Δημιουργεί αρχείο καταγραφής των
καλυπτόμενων πληθυσμών σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό,
 Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό, καθώς και το ΚΕΕΛΠΝΟ για την υλοποίηση
επιδημιολογικής έρευνας που να αφορά την καταγραφή των αναγκών, των υγειονομικών και
κοινωνικών προβλημάτων τους,
 Τηρεί για κάθε ωφελούμενο που προσέρχεται στο Κέντρο όλα τα σχετικά έντυπα όπως αναφέρονται
στο αντίστοιχο κεφάλαιο,
 Έχει την ευθύνη της εμβολιαστικής κάλυΨης και μπορεί να εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού σε
συνεργασία με το ΚΕΕΛ ή την αρμόδια Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχίας όπου ανήκει o Δήμος,
 Συνεργάζεται με τη Δ.Υ.ΠΕ για την προμήθεια του Φαρμακείου,
 Συμμετέχει ή/και συντονίζει ή/και συνεργάζεται για την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας,
καθώς και για υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας για τον πληθυσμό στόχο,
 Παραπέμπει τους ασθενείς σε αρμόδιους φορείς παροχής υγείας όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και
προωθεί την ενσωμάτωση του πληθυσμού στόχου στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
Εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί άμεσα στον προγραμματισμό για την πλήρωση
θέσης ιατρού στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και να
καθοριστεί η ειδικότητά αυτού.
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 3789/07-02-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης καθώς και το από 285-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου της, η ειδικότητα του Παιδιάτρου αποτελεί την απαιτούμενη ιατρική
ειδικότητα για την κάλυΨη των ιατρικών και εμβολιαστικών αναγκών των παιδιών (0 — 14) ετών του
οικισμού του Δροσερού, όπου λειτουργεί το Παράρτημα ΡΟΜΑ, στο οποίο απασχολείται ο παιδίατρος,
ενώ παράλληλα εντός του Παραρτήματος του Κέντρου Κοινότητας τηρείται πολυετές αρχείο
εμβολιασμών των παιδιών του οικισμού.
Επιπλέον εντός του Παραρτήματος ΡΟΜΑ λειτουργεί το Περιφερειακό Ιατρείο Δροσερού, με ιατρό
ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, του Κέντρου Υγείας Αβδήρων, που υπάγεται διοικητικά στο Γενικό
Νοσοκομείο Ξάνθης και εξυπηρετεί τις ανάγκες του πληθυσμού των ενηλίκων. Παράλληλα για τη
λειτουργία του παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου μας, δομής χρηματοδοτούμενης
από ΠΕΠ ΑΜΘ, θεωρούμε σκόπιμη την πρόσληψη ενός γιατρού με ειδικότητα παιδίατρο, σύμφωνα με το
εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ και το προηγούμενο έγγραφο της
αρμόδια Δ/νσης. Η ανάγκη αυτή είναι ιδιαίτερα επιτακτική, λόγω της πληθυσμιακής σύνθεσης του
Οικισμού Δροσερό, που το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού διαβιεί σε συνθήκης ακραίας φτώχιας.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, με αριθμ. πρωτ. 756/13-2-2020 η
κατανομή της Δημόσιας δαπάνης για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ξάνθης, ανέρχεται στο συνολικό
ποσό του 1.357.437,56 ευρώ και αναλύεται ως εξής: α) άμεσες δαπάνες (δαπάνες προσωπικού):
1.131.197,97 και β)δαπάνες για λοιπά έξοδα (20% επί των δαπανών προσωπικού): 226.239,59 ευρώ.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πράξης ορίζεται: από 01/07/2016 μέχρι 30/09/2023, δηλαδή
συνολικά 87 μήνες. Επιμερίζοντας λοιπόν το ποσό που διατίθεται για λειτουργικές δαπάνες αναλογεί ένα
ποσό της τάξης των 2.600,45 ευρώ μηνιαία. Από το ποσό αυτό ο δήμος καταβάλει τα ενοίκια του
παραρτήματος ΡΟΜΑ στο Δροσερό (360x12=4320) και μέρος του ενοικίου του Κέντρου Κοινότητας

(που υπερβαίνει τις 2000 ευρώ μηνιαία), αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος, τηλέφωνα, αμοιβή γιατρού,
αναλώσιμα κλπ.
Όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία, δεν υπάρχει δυνατότητα για πρόσληψη γιατρού με
πλήρη απασχόληση. Το Πρόγραμμα έχει συγκεκριμένο προϋπολογισμό και δεν επιτρέπει δαπάνες πέραν
αυτού. Το ποσό των 5000 ευρώ που διατίθετο για αμοιβή γιατρού είναι στο ανώτερο όριο δυνατοτήτων
(σε συνάρτηση με τη χρηματοδότηση).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της.
Το ύψος της αμοιβής ορίζεται ετησίως και θα καταβάλλεται τμηματικά, εφόσον διαπιστώνεται ότι
το έργο εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. Το ποσό υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες
από το νόμο κρατήσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον «Ανάδοχο».
Η δαπάνη της αμοιβής του ανωτέρω «Αναδόχου» θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 02.60.6473.01
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, ενώ θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους, διότι η σύμβαση θα λήξει μετά την 31/12/2020.
Η σχετική απόφαση θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
δια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης προς έγκριση.
Επιπλέον με την απόφασή σας να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο Ξάνθης να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης μετά από τη σχετική
έγκριση, καθώς και για την υπογραφή της σύμβασης».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Στέφανος
Ιγιαννίδης, Παναγιώτης Ταρενίδης, Ματθαίος Σαββίδης, Θωμάς Ηλιάδης, Ελισάβετ Παυλίδου, Στυλιανός
Γουναρίδης και Αναστάσιος Θεοδωρίδης, σύμφωνα με την από 1-6-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους,
καταψηφίζουν, διότι: «α) δεν εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους είχαμε καταψηφίσει το θέμα όταν είχε
πρωτοεισαχθεί σε προηγούμενο δημοτικό Συμβούλιο β) η Δημοτική Αρχή δεν έλαβε υπόψη της, τις
επισημάνσεις που είχαν γίνει τότε και γ) δεν προέκυψε κάποιο νέο στοιχείο».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Σάββας Μελισσόπουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας, Σινάν Τοπ, Ειρήνη
Χαριτωνίδου, Θεοφάνης Παπαδάκης, Τζενάν Τσαρεκτσή, Γεώργιος Καλογερής, σύμφωνα με την από 1-62020 ηλεκτρονική δήλωσή τους, καταψηφίζουν διότι: «ο πληθυσμός της περιοχής έχει μεγαλύτερες και
ουσιαστικότερες ανάγκες και πιο συγκεκριμένα από έναν παιδίατρο και έναν γενικό γιατρό οι οποίοι θα
απασχολούνται καθημερινά με πλήρες ωράριο στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης (Παράρτημα
στήριξης ΡΟΜΑ στο ΔΡΟΣΕΡΟ). Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι προτάσεις και οι επισημάνσεις που
κατατέθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους στη συνεδρίαση που είχε εισαχθεί το ίδιο θέμα, είχε
καταψηφιστεί και στη συνέχεια είχε αποσυρθεί, προκειμένου να εισαχθεί εκ νέου με τις ανάλογες
τροποποιήσεις».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Ιωάννης Παπαχρόνης, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης,
Αφεντούλη Τσακιρίδης, Βασίλειος Παπαδόπουλος και Μιχαήλ Σπανίδης, σύμφωνα με την από 1-6-2020
ηλεκτρονική δήλωσή τους, καταψηφίζουν διότι: «α) στη δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την
τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους να υποβάλλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και
ουσιώδη συμπεράσματα, β) οι ανάγκες εν μέσω πανδημίας COVID-19 έχουν αυξηθεί, γ) έχουμε
υποστηρίξει ως παράταξη την αναγκαιότητα καθημερινής τετράωρης τουλάχιστον κάλυψης και με
παιδίατρο αλλά και με γενικό ιατρό ή παθολόγο, καθώς η παρουσία του γενικού ιατρού από το Κ.Υ.
Αβδήρων δεν επαρκεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού, δ) το ποσό των 5.000 ευρώ κατά
έτος είναι ελάχιστο σε σχέση με το έργο που εισηγούμαστε ότι πρέπει να διεκπεραιωθεί και η μη
αναπροσαρμογή του αποβαίνει εις βάρος των Δημοτών, και ε) η εν λόγω πρόσληψη μπορεί να αποσυνδεθεί
από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να χρηματοδοτηθεί με έκτακτη επιχορήγηση προς το «Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Ξάνθης» όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν ακόμη και επί τρέχουσας Διοίκησης σε
παρεμφερή όργανα (180.000 ευρώ - ΑΔΑ: 6ΚΓ6ΩΚ8-4Ξ4 και 70.000 ευρώ – ΑΔΑ: Ω2ΚΩΩΚ8-4ΑΗ)».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία Παπά και Κωνσταντίνος Καφφετζής, σύμφωνα
με την από 1-6-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους, καταψηφίζουν διότι: «ο πληθυσμός της περιοχής έχει
μεγαλύτερες και ουσιαστικότερες ανάγκες και πιο συγκεκριμένα από έναν παιδίατρο και έναν γενικό γιατρό
οι οποίοι θα απασχολούνται καθημερινά με πλήρες ωράριο στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης
(Παράρτημα στήριξης ΡΟΜΑ στο ΔΡΟΣΕΡΟ) και θεωρούμε δικαιολογία ο οποιοσδήποτε ισχυρισμός για
έλλειψη πόρων σε ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά την δημόσια υγεία».
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Τη μη έγκριση πρόσληψης για την πλήρωση θέσης ιατρού στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης
για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και
Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
2014-2020.

Υπέρ της εισήγησης, ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Αμβροσιάδης Παναγιώτης, Ασκαρίδης
Ηλίας, Ελευθεριάδης Απόστολος, Ζερενίδης Ιωάννης Καμαρίδης Ιπποκράτης, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ,
Μπαντάκ Σιαμπάν, Μπεκήρ Ογλού Σουά, Μπούτος Ιωάννης, Εμμανουήλ Φανουράκης και Κωνσταντίνος
Βογιατζής.
Κατά της εισήγησης, ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Κυριάκος
Παπαδόπουλος, Στέφανος Ιγιαννίδης, Παναγιώτης Ταρενίδης, Ματθαίος Σαββίδης, Θωμάς Ηλιάδης,
Ελισάβετ Παυλίδου, Στυλιανός Γουναρίδης και Αναστάσιος Θεοδωρίδης Σάββας Μελισσόπουλος,
Παναγιώτης Σταυρακάρας, Σινάν Τοπ, Ειρήνη Χαριτωνίδου, Θεοφάνης Παπαδάκης, Τζενάν Τσαρεκτσή,
Γεώργιος Καλογερής, Ιωάννης Παπαχρόνης, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης,
Αφεντούλης Τσακιρίδης, Βασίλειος Παπαδόπουλος και Μιχαήλ Σπανίδης, Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία
Παπά και Κωνσταντίνος Καφφετζής για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης
απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-6-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα
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