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Από το αριθ.4/27-3-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 62

Περίληψη
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την 12155/23-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που
επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε
στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει
αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
18) Μιχαλοπούλου Αλίκη
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
19) Μπένης Δημήτριος
3) Βασιλούδης Ηλίας
20) Μποζ Ραμαδάν
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
21) Μυλωνάς Γεώργιος
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
22) Ξυνίδης Αθανάσιος
6) Δημούδη Χρυσούλα
23) Παπαδόπουλος Κυριάκος
7) Ηλιάδης Θωμάς
24) Παρτσαλίδου Δέσποινα
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
25) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
26) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
27) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Καρά Αχμέτ
28) Τσαρεκτσή Τζενάν
12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
29) Τσεγγελίδης Ιωάννης
13) Κιρατζη Ερκάν
30) Τσιακίρογλου Σωτήριος
14) Κολλάρος Γεώργιος
31) Φανουράκης Εμμανουήλ
15) Κυριακίδης Αλέξανδρος
32) Χασάν Ογλού Ορχάν
16) Λομβαρδέας Μιχαήλ
33) Χασάν Ογλού Φερτούν
17) Λύρατζης Πασχάλης
34) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
6) Πυρνάρη Ειρήνη
2) Γουναρίδης Στυλιανός
7) Τσέπελης Εμμανουήλ
3) Μούρκας Χρήστος
4) Μπαντάκ Σιαμπάν
5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Τσεγγελίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση οριστικά κατά
τη συζήτηση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.12152/23-3-2017 εισήγηση της
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Τουρισμού, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.8 του Ν.2527/97 (ΦΕΚ 206/8-10-97 τ. Α΄)
«τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις», 2) Τις διατάξεις του
Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», 3) Την αριθ.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 άρθρου2
παρ.2.3 της ΚΥΑ αρ.14435-1135 (ΦΕΚ 854/30-3-16) «καθορισμός ελάχιστων 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, 5) Με το ίδιο άρθρο
δίδεται η ευχέρεια στο Δήμο να ορίσει τον τρόπο κάλυψης των αναγκών της κεντρικής δομής και του
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παραρτήματος, 6) Την αριθ.πρωτ.4666/7-12-2016 απόφαση της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας και Θράκης με
την οποία εντάσσεται η πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002534
στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», 7) Την αριθ.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», 8) Το γεγονός ότι για την κάλυψη της δαπάνης υπάρχει η σχετική πίστωση στον
Προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης με κ.α. 02.60.647301, 9) Το με αριθ.πρωτ.οικ 3948/6-2-2017 έγγραφο
του ΥΠΕΣ με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2017 στους ΟΤΑ
Α΄ και Β΄ βαθμού και στα Νομικά Πρόσωπα αυτών, από την οποία προκύπτει ότι ότι οι συμβάσεις μίσθωσης
έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων έξαιρούνται από τον προγραμματισμό
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Συμβούλιό σας να προβεί άμεσα στον προγραμματισμό για την πλήρωση
Προτεινόμενη προς πλήρωση θέση με σύμβαση μίσθωσης έργου
α/α

ειδκικότητα

1

Παιδίατρος

Αριθμός
θέσεων
1

Υπηρεσία
απάσχόλησης
Κέντρο
Κοινότητας
Δήμου Ξάνθης

Αιτιολογία
Παροχή ιατρικών υπηρεσιών

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της.
Το ύψος της αμοιβής ορίζεται σε 5.000€ ετησίως και θα καταβάλλεται τμηματικά εφόσον διαπιστώνεται ότι
το έργο εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.
Η δαπάνη της αμοιβής του ανωτέρω «Αναδόχου» θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 02.60.647301 του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, ενώ θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους, διότι η σύμβαση θα λήξει μετά την 31/12/2017.
Η σχετική απόφαση να θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγρότησης δια της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης προς έγκριση.
Παρακαλούμε 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».
Επακολούθησε συζήτηση η οποία τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στο αρχείο του γραφείου του
δημοτικού συμβουλίου και τέθηκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις από τους συμβούλους οι οποίες απαντήθηκαν
από τη Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Σπανού.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο Αθανάσιο Ξυνίδη ο οποίος στην
τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Αυτό το εφεύρημα περί ΙΔΟΧ και σύμβασης
έργου δεν υπάρχει σε κανένα σημείο των διατάξεων οι οποίες αναφέρονται. Άρα λοιπόν η υπηρεσία είναι
έκθετη σε αυτό. Και αν μεν ήταν ένα θέμα απλά πλειοψηφίας και διαχείρισης, θέλουμε να αλλάξουμε, δεν
είμαστε ικανοποιημένοι, θα έλεγα εντάξει. Αλλά εδώ τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό το
πράγμα και γιατί γίνεται μόνο με αυτό το πράγμα. Ούτε βέβαια μπορώ να σταθώ εφόσον παίρνω σαν
δεδομένο ότι η ερμηνεία, η θεώρηση η νομική δεν είναι σωστή αυτό που είναι ότι εν όψει μιας μη σωστής
ερμηνείας δημιουργεί σαν μαξιλαράκι προστασίας για τις υπηρεσίες. Επειδή λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα
για μένα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά, με την έννοια ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όχι μόνο γιατί
δεν πρέπει να δίνουμε μια τέτοια εικόνα αλλά γιατί το κυριότερο αυτές οι αλλαγές και αυτές οι
ανακατωσούρες και η δημιουργία κενών ζωνών χρονικών όπου μπορεί να συμπέσει να μη λειτουργεί αυτό το
σχήμα εκεί πέρα μετά τις 31-3, μπορεί να δημιουργήσει ένα τεράστιο κοινωνικό και ένα πραγματικό
πρόβλημα στο Δροσερό με το τι θα γίνεται κάτω μ’ αυτή τη δράση. Άρα λοιπόν έχουμε και μία επιλογή η
οποία πάσχει στα πόδια της αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα
εκεί κάτω. Κάτω λοιπόν απ’ αυτές τις συνθήκες, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει το συμβούλιο να μην κάνει
δεκτή την εισήγηση αυτή, να αποφασίσει αντίθετα ότι η σύμβαση έργου αυτή, ακολουθεί το σύνολο της
δομής και το σύνολο των συμβάσεων που αφορούν μεταξύ των οποίων και των ΙΔΟΧ και να έχει την τύχη
που θα έχει και έτσι επιτυγχάνεται η εύρυθμη μετάβαση της δομής στο νέο φορέα. Αντιλαμβάνεστε ότι γι’
αυτό ακριβώς ο νόμος προέβλεψε αυτή τη μεταφορά όλης της δομής. Γιατί αν ήθελε να δημιουργήσει κάτι
άλλο και να ξεκινήσει κάτι άλλο, θα έλυνε όλες τις συμβάσεις δεν θα μετέφερε δομή και θα κρατούσε τη
δυνατότητα να ‘ρθει σε ένα καινούριο καθεστώς και να δημιουργήσει νέες συμβάσεις οι οποίες θα
μπορούσαν να το υλοποιήσουν εκτός και πέρα από το θέμα της μεταφοράς. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η πιο
σωστή και η πιο ασφαλής και για το μέλλον και για τη λειτουργία είναι να καταθέσουμε εμείς μία πρόταση
κόντρα στην εισήγηση που λέει ότι να ακολουθήσει η σύμβαση έργου, δεν ξέρω αν υπάρχουν κι άλλες
συμβάσεις έργου, υποθέτω δεν υπάρχουν, να ακολουθήσουν κι αυτές να πάει ομαλά η δομή όταν θα
ολοκληρωθεί η διαδικασία προσαρμογής και αποφασίσει ο κεντρικός νομοθέτης πώς θα καταλήξει ή δε θα
καταλήξει ή θα συνεχίσει αυτή τη δράση τότε να είναι ενιαία η κρίση. Αυτή είναι η πρόταση η δικιά μας κι
έτσι πρέπει να κατέβει και νομίζω ότι είναι πιο σωστή και για το δήμο και για τους κατοίκους του Δροσερού
και για τη σοβαρότητα του συμβουλίου μας και την καταθέτουμε κ. Πρόεδρε για να ψηφιστεί κόντρα στην
εισήγηση της υπηρεσίας».
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο Δημήτριο Μπένη ο οποίος στην
τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «αν το αναλύσουμε μιλάμε για νοσοκόμο, για ψυχολόγο,
διαμεσολαβητή, βοηθητικό προσωπικό. Και μιλάμε για σύμβαση έργου που είναι ο γιατρός. Όλη η δομή είναι
ο γιατρός. Αυτή η δομή αν δεν έχει γιατρό…γιατί κι αυτό πήγε να ακουστεί ότι μπορεί να ‘’ρθει επεξήγηση
και το νομοσχέδιο να φροντίσει για τους ΙΔΟΧ αλλά να μη φροντίσει για συμβάσεις έργου. Μα είναι
δυνατόν, πιστεύει κανείς εδώ μέσα λογικός άνθρωπος ότι μπορεί να υπάρχουν οι ΙΔΟΧ χωρίς να υπάρχει
γιατρός; Το πρώτο που θα φροντίσει η ΚΥΑ θα είναι οι γιατροί. Άρα αυτό θα πρέπει να φροντιστεί. Γιατί να
μη μείνουμε, να περιμένουμε, να δούμε τι θα γίνει με την ΚΥΑ και εφόσον είμαστε και απόλυτα καλυμμένοι
και νομικά, εδώ μπαίνει ένα θέμα καλά το έβαλε ο κ. Ξυνίδης, διότι η απόφαση είναι ξεκάθαρη η υπουργική
ότι η δομή όπως είναι έτσι μεταφέρεται, τι θα μας πει κάποιος, γιατί κάνατε σύμβαση με το γιατρό; Μα χωρίς
γιατρό δεν μπορεί να λειτουργήσει η υπόλοιπη δομή. Όντως εδώ υπάρχει ένα σφάλμα εγώ θεωρώ της
υπηρεσίας, δεν έγινε καλή ερμηνεία των διατάξεων, αυτή η απόφαση αν θα παρθεί θα φύγει αμέσως στην
Αποκεντρωμένη, δεν μπορεί να σταθεί αυτή η απόφαση, γιατί είναι καθ’ υπέρβαση, δεν γίνεται αυτό το
πράγμα, για να μη φτάνουμε σε εκείνα τα σημεία, θεωρώ ότι πραγματικά πρέπει να φύγει πίσω, η δομή να
είναι εκείνη που είναι κι αν θέλετε πραγματικά να προστατεύσετε κάτι, κι αν λέτε ότι έχουμε αυτή τη διάθεση
και πιστεύω ότι την έχουμε, δεν το αμφισβητώ αυτό, εάν βγει τέτοια υπουργική απόφαση που δεν προβλέπει
τότε να βάλουμε και γιατρό και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, να το ψηφίσουμε και μάλιστα και δυο
γιατρούς αν θέλετε».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο Ιπποκράτη Καμαρίδη ο οποίος είπε:
«Συζητάμε τόση ώρα και είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει. Υπάρχει μία απόφαση
του ΔΣ εάν έχει ισχύ, δεν ξέρω, αλλά εγώ πιστεύω ότι οι αποφάσεις του ΔΣ έχουν ισχύ μέχρι να
καταργηθούν, η οποία λέει είτε ΙΔΟΧ, είτε σύμβαση έργου, όπως είναι όλη η δομή και μάλιστα αναφέρονται
και τα ονόματα αυτών οι οποίοι μεταφέρονται, όσοι δεν το θυμόσαστε το έχω εδώ να σας το δείξω, με
καλυμμένα τα έξοδα, με καλυμμένα τα πάντα, μεταφέρεται εκεί. Προβλέπεται από την ΚΥΑ και έχει
αποφασιστεί από το ΔΣ Ξάνθης. Άρα ή πρέπει να καταργηθεί αυτή η απόφαση η προηγούμενη για να ισχύσει
μια καινούργια ή αλλιώς δεν μπορεί να υπάρχουν δύο αποφάσεις επί του ιδίου θέματος. Εγώ καταλαβαίνω ότι
έγινε μια προσπάθεια ώστε να μην μείνει ξεσκέπαστο το πρόγραμμα, το σύστημα, το κατανοώ. Αλλά είμαστε
σε λάθος δρόμο. Όσο αφορά τώρα το θέμα των χρημάτων, αυτό πλέον το γνωρίζετε επειδή στην όλη υπόθεση
ήμουν εγώ, γι’ αυτό η αμοιβή είναι 5000€. Γιατί όλοι οι συνάδελφοί μου στα υπόλοιπα η αμοιβή τους είναι
στις 11500€. Κατανοώ την προσπάθεια που γίνεται γιατί ο δήμαρχος προφανώς είδαν τα μάτια πολλά με τους
συμβασιούχους και σου λέει τι είναι να μας κόψουν τώρα κι αυτό. Αλλά δεν είναι έτσι. Υπάρχει και νομικό
θέμα. Υπάρχει μια απόφαση η οποία ισχύει και αν αυτή δεν καταργηθεί, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε για τον
ίδιο λόγο διαφορετικά».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο Ξάνθης ο οποίος είπε: «Καταρχήν η κ. Σπανού,
ήταν επιφορτισμένη του να καταθέσει την πρόταση για να εγκριθεί. Η πρόταση του Δήμου Ξάνθης όσο
αφορά το Κέντρο Κοινότητος. Οι υφιστάμενες δομές «κρέμασαν» σε όλη την Ελλάδα 31-12-2016. Δεν
υπάρχουν οι δομές που ξέραμε μέχρι τώρα. Αυτό που υπάρχει είναι κάτι καινούριο και έρχεται με
πρωτοβουλία της σημερινής κυβέρνησης σχετικά με την ίδρυση των Κέντρων Κοινότητος. Σε όλη την
Ελλάδα, κάποιοι δήμοι είχαν με προηγούμενες δομές και μέσα σε αυτούς και ο δικός μας δήμος το
ιατροκοινωνικό κέντρο. Έγινε η πρόβλεψη λοιπόν ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις, αν θυμάμαι νομίζω είναι
εννιά ή δώδεκα δεν θυμάμαι ακριβώς σε δήμους στην Ελλάδα, θα μπορούσε να προβλεφθεί και να ενταχθεί
μέσα στο Κέντρο Κοινότητας. Ξεχάστε λοιπόν το πρόγραμμα που είχαμε με τις φτωχές οικογένειες με παιδιά,
ξεχάστε και το πρόγραμμα που είχαμε μέσα στο Δροσερό με το ιατροκοινωνικό κέντρο. Αυτές «κρέμασαν»
όπως είπατε ή εν πάση περιπτώσει τελείωσαν. Ήταν ένα πρόγραμμα που τελείωσε. Έχουμε λοιπόν μία
καινούρια δομή σήμερα. Το κέντρο κοινότητας, που έδινε το δικαίωμα στους δήμους που είχανε δομές είτε να
εντάξουν τις δράσεις των δομών αυτών στα κέντρα κοινότητος ή να δημιουργήσουν καινούριες. Αυτό είναι
και τίποτε παραπάνω. Σ’ αυτή τη δομή θα ενταχθούν και άλλες υπηρεσίες όπως αργότερα και το κοινωνικό
εισόδημα αλληλεγγύης. Εάν εσείς εκτιμάτε ότι με την απόφαση την οποία είχαμε πάρει το προηγούμενο
διάστημα εξασφαλίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία από δω και στο εξής θα σας έλεγα ότι η υπηρεσία δεν θα
είχε κανένα άγχος του να φέρει μια τέτοια εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο. Όμως επειδή και πάρα πολλές
συναντήσεις έγιναν και στην Κομοτηνή και στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να δούμε πώς θα λειτουργήσουν
αυτά τα κέντρα, είναι και προς τιμήν τους αν θέλετε των υπηρεσιών του δήμου που κατάφεραν να υποβάλουν
πρόταση και να εγκριθεί και να είναι ίσως και από τις καλύτερες γιατί βάζει μέσα κι ένα παράρτημα στη
Σταυρούπολη. Αν νομίζετε ότι θα εξασφαλιστεί με τη μέχρι χθες πορεία, να σας θυμίσω όμως ότι ο γιατρός
είναι κατά ένα μήνα απλήρωτος, γιατί η επίτροπος δεν υπέγραφε το ένταλμα. Γιατί έληξε η δομή, δεν υπάρχει
καινούρια και αναγκαστήκαμε το ΚΚΠΑ να κάνει μία τρίμηνη σύμβαση προκειμένου να εξασφαλιστεί και να
συνεχιστεί η ύπαρξη του γιατρού στο κέντρο. Σήμερα εκφράζουμε τη βούλησή μας ότι η δομή η οποία
δημιουργείται στο δήμο θα έχει γιατρό. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση καθώς
και 11) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.8 του Ν.2527/97 (ΦΕΚ 206/8-10-97 τ. Α΄) «τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις», 2) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα
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αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 3) Την
αριθ.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 άρθρου2 παρ.2.3 της ΚΥΑ
αρ.14435-1135 (ΦΕΚ 854/30-3-16) «καθορισμός ελάχιστων 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, 5) Με το ίδιο άρθρο δίδεται η
ευχέρεια στο Δήμο να ορίσει τον τρόπο κάλυψης των αναγκών της κεντρικής δομής και του παραρτήματος,
6) Την αριθ.πρωτ.4666/7-12-2016 απόφαση της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας και Θράκης με την οποία
εντάσσεται η πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002534 στο
επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», 7) Την αριθ.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», 8) Το γεγονός ότι για την κάλυψη της δαπάνης υπάρχει η σχετική πίστωση στον
Προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης με κ.α. 02.60.647301, 9) Το με αριθ.πρωτ.οικ 3948/6-2-2017 έγγραφο
του ΥΠΕΣ με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2017 στους ΟΤΑ
Α΄ και Β΄ βαθμού και στα Νομικά Πρόσωπα αυτών, από την οποία προκύπτει ότι ότι οι συμβάσεις μίσθωσης
έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων έξαιρούνται από τον προγραμματισμό
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ως εξής:
α/α

ειδκικότητα

1

Παιδίατρος

Αριθμός
θέσεων
1

Υπηρεσία
απάσχόλησης
Κέντρο
Κοινότητας
Δήμου Ξάνθης

Αιτιολογία
Παροχή ιατρικών υπηρεσιών

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της.
Το ύψος της αμοιβής ορίζεται σε 5.000€ ετησίως και θα καταβάλλεται τμηματικά εφόσον διαπιστώνεται ότι
το έργο εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.
Η δαπάνη της αμοιβής του ανωτέρω «Αναδόχου» θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 02.60.647301 του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, ενώ θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους, διότι η σύμβαση θα λήξει μετά την 31/12/2017.
Η σχετική απόφαση να θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγρότησης δια της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης προς έγκριση
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο και σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος το νόμιμο αναπληρωτή του 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.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αθανάσιος Ξυνίδης, Δημήτριος Μπένης, Ιπποκράτης
Καμαρίδης, Νικόλαος Ανταμπούφης, Βασιλούδης Ηλίας, Μυλωνάς Γεώργιος, Καρά Αχμέτ, Τσαρεκτσή
Τζενάν, Εμμανουήλ Φανουράκης, Δημούδη Χρυσούλα για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος
της παρούσης απόφασης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Τσιακίρογλου Σωτήριος, Μιχαλοπούλου Αλίκη, Γκιρτζίκη Αλεξία,
Κυριακίδης Αλέξανδρος και Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος ψήφισαν Λευκό.
.................................................................................................................................................................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 31-3-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία – Άννα Ανδρέου

