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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 06/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 117/2016 ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια
διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην: ¨Έκδοση
ψηφίσματος για την υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας Αριδαίας¨
Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 19.30΄ (7.30 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 15579/22-6-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο
και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και
του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα
είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1- Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2- Ουργαντζόγλου Απόστολος
3- Αβραμίκας Στέφανος
4- Κετικίδης Ιωάννης
5- Μπάτσης Χρήστος
6- Γούδης Γεώργιος
7- Σαββίδης Γεώργιος
8- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9- Βέσκος Δημήτριος
10- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11- Δόντσος Χρήστος
12- Γεωργίου Χρήστος
13- Ρώσσης Ιωάννης
14- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
15- Ζαχαριάδης Κων/νος
16- Πασόης Δημήτριος
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17- Καλδερεμτζή Δέσποινα
18- Ιωαννίδης Ιωάννης
19- Μπαγκή Αικατέρινη
20- Μπογδάνης Μιχαήλ
21- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Χουρσόγλου Χρήστος
2- Παρούτογλου Νικόλαος
3- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
4- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
5- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
6- Αμπάρη Γεωργία
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
3. Ουργαντζόγλου Ιωάννης- Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
4. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
5. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
6. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
7. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
8. Δέλλιος Δήμος – Τοπικής Κοινότητας Τσάκων
9. Δημητρίου Μαρία - Τοπικής Κοινότητας Φιλώτειας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι ένας (21),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την
τήρηση των πρακτικών.
Τα δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα
θέματα ημερήσιας διάταξης.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα
Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Χουρσόγλου Χρήστος, κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος, κ.
Νικολαϊδης Κων/νος, κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος και η κα Αμπάρη Γεωργία, απουσίαζαν
δικαιολογημένα από τη συνεδρίαση.
ου
Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1 θέματος
εκτός ημερήσιας διάταξης
ου
Ο κ. Ζαχαριάδης Κων/νος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετα τη συζήτηση του 2 θέματος
εκτός ημερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Χατζηγιάννιδης Γεώργιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1 θέματος εκτός ημερήσιας
ου
διάταξης και επανήλθε πριν την ψήφιση του 17 θέματος ημερήσιας διάταξης.
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ου

Μετά την ψήφιση του 6 θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την συνεδρίαση η κα
Καλδερεμτζή Δέσποινα και ο κ. Κόγιος Ανδρέας.
ο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 01 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :
Με την παρ. 7 του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010 ορίζονται τα εξής :
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά
και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική
επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά
από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του Δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής
παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του,
ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει
και να πάρει απόφαση για αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά το Δήμαρχο εκφράζουν τις
απόψεις τους οι επικεφαλείς των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»
Βάσει των ανωτέρω πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος Δ.Σ. έδωσε τον
λόγο στον κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
«Στα πλαίσια της επίσκεψης των Δημάρχων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κ.Μ. και των
παρεμβάσεων που έκαναν, έγινε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας και εκεί τέθηκαν κάποια ζητήματα από
την Δ/ντρια του Κέντρου Υγείας, την κα Φωτοπούλου Στέλλα.
Θα ήθελα να αναγνώσω και να το θέσω κ. Πρόεδρε ως ψήφισμα, για να προωθηθεί εκεί που πρέπει
να προωθηθεί :
«Η Υγεία είναι ένα κοινωνικό αγαθό και οπωσδήποτε είναι καθήκον του Κράτους η προσφορά καλών
υπηρεσιών Υγείας σε όλους τους πολίτες.
Δεν πρόκειται για ευχολόγιο. Ούτε για προσωπική άποψη. Πρόκειται για συνταγματικά κατοχυρωμένο
δικαίωμα της «Αστικής Δημοκρατίας».
Στο άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος αναφέρεται : “To Kράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και
παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την
περίθαλψη των απόρων.»
Πρόκειται για το σημαντικότερο ίσως από τα κοινωνικά δικαιώματα που κατοχυρώνονται
συνταγματικά, αφού αποτελεί την υλική βάση για την άσκηση των υπολοίπων ατομικών και πολιτικών
δικαιωμάτων.
Μάλιστα, πρόκειται για διάταξη που, σύμφωνα με την κρατούσα θεωρία στο Συνταγματικό Δίκαιο,
δεσμεύει απευθείας την Διοίκηση και δεν πρόκειται για κατευθυντήρια διάταξη η υλοποίηση της οποίας
εξαρτάται από τις επιλογές του νομοθέτη ανάλογα με την οικονομική συγκυρία.
Δηλαδή, η Κυβέρνηση, όταν ασκεί τις αρμοδιότητες της με διακριτική ευχέρεια (μέσα στα πλαίσια των
συνταγματικών επιταγών), ΠΡΕΠΕΙ να επιλέγει εκείνες τις λύσεις που εξυπηρετούν καλύτερα την υγεία
των πολιτών. Τέλος, όταν ένα κοινωνικό δικαίωμα υλοποιείται από τον νομοθέτη (όπως είναι η δωρεάν
υγεία), θεωρείται κοινωνικό κεκτημένο έτσι που είναι σχεδόν αδύνατο (από νομικής απόψεως) να θιγεί
από νεότερο νόμο.
Συνεπώς, κάθε μέτρο, κάθε νόμος που ρητά ή σιωπηρά, άμεσα ή έμμεσα, καταργεί, μειώνει, ακυρώνει,
παρεμποδίζει ή χειροτερεύει οποιοδήποτε κεκτημένο του ατομικού/κοινωνικού δικαιώματος της
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Υγείας, είναι, εκτός από προφανώς αντισυνταγματικό (αφού καταλύει το Κοινωνικό Κράτος που
καθιερώνεται από το Σύνταγμα της ίδιας της αστικής δημοκρατίας) και πολιτικά ύποπτο ως προς τις
προθέσεις του.
Το Κ.Υ. Αριδαίας, το τρίτο σε πληθυσμό ευθύνης της Ελλάδας, εξυπηρετεί υγειονομικά τον πληθυσμό
της Αλμωπίας που αριθμεί 30.000 περίπου κατοίκους και επιπλέον και τους επισκέπτες της περιοχής
που αγγίζουν το 1.000.000 κατά τη διάρκεια όλου του έτους.
Ο Δήμος μας είναι μια περιοχή εκτεταμένη γεωγραφικά, παραμεθόρια, απομακρυσμένη από το κέντρο,
με πεδινό και ορεινό όγκο με 43 οικισμούς και 11 Περιφερειακά Ιατρεία, από τα οποία τα περισσότερα
υπολειτουργούν.
Τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης που περνά η χώρα, ο ρόλος του Κ.Υ.Αριδαίας έχει υποβιβασθεί
αισθητά και εμφανίζεται πιο αποδυναμωμένο από ποτέ.
Οι ελλείψεις στο Ιατρικό προσωπικό είναι τραγικές. Υπάρχουν αποσπάσεις από το ήδη λιγοστό
εναπομείναν προσωπικό, όπως ενός Γενικού Ιατρού στο Κ.Υ. Καλλικράτειας, τριών Παιδιάτρων και
ενός Παθολόγου στο Γ.Ν.Πέλλας (Νοσ .Μον.Έδεσσας), ενός Γενικού Ιατρού στο Κ.Υ. Άρνισσας, δύο
Οδοντιάτρων στο ΠΕΔΥ Γιαννιτσών. Σήμερα που μιλάμε η προσπάθεια της Διοίκησης του Γ.Ν.Πέλλας,
η
μέσω παρεμβάσεων προς την 3 Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, είναι να αποσπασθούν Γενικοί
Ιατροί από τα Περιφερειακά Ιατρεία στη Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας για την κάλυψη εφημεριών.
Έτσι ένα Κέντρο Υγείας που κατά τη σύσταση και την στελέχωση του, που προοριζόταν να λειτουργήσει
ως ένα μικρό Νοσοκομείο, γιατί αυτό απαιτούσαν και απαιτούν οι ανάγκες του μεγάλου πληθυσμού της
επαρχίας μας, έχει μαραζώσει κυριολεκτικά.
η
Καταγγέλλουμε τις ενέργειες και τις πρακτικές της διοίκησης του Γ.Ν.Πέλλας προς την 3 Υγειονομική
Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, η οποία προσπαθώντας να λύσει το δικό της πρόβλημα με την έλλειψη
ιατρών από τις Νοσοκομειακές μονάδες της Έδεσσας και Πέλλας στρέφεται σε σπασμωδικές και
αποσπασματικές λύσεις, όπως είναι οι μετακινήσεις ιατρών από το Κέντρο Υγείας Αριδαίας.
Αντιλαμβανόμαστε τη δυσχερή θέση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Πέλλας, που και αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα
με το ιατρικό προσωπικό, μιας και τα κονδύλια για την Πρωτοβάθμια Υγεία, η οποία σήμερα
καλύπτεται ανεπαρκώς από το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), μειώθηκαν ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ,
αλλά σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε να υποβαθμίζεται η λειτουργία του Κέντρου Υγείας της
Αριδαίας.
Γι αυτούς τους λόγους απαιτούμε:
1. Να επανέλθουν όλοι οι μετακινημένοι ιατροί στην οργανική τους θέση και να γίνουν προσλήψεις
δύο επικουρικών Γενικών ιατρών, ώστε να διασφαλιστεί η στοιχειώδης υγειονομική κάλυψη
των κατοίκων και η ασφαλής εικοσιτετράωρη εφημέρευση του Κ.Υ.
2. Να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις τόσο σε Διοικητικό Προσωπικό όσο και σε Ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό.
3. Και να προβλεφτεί η συντήρηση του κτιρίου το οποίο λειτουργεί νυχθημερόν επί 31 συναπτά
έτη.
Είναι θλιβερό για τον πληθυσμό της περιοχής να μην απολαμβάνει τη στοιχειώδη υγειονομική
περίθαλψη, όπως τουλάχιστον την απολάμβανε πριν λίγα χρόνια, ενώ την δικαιούται. Θεωρώ ότι το
αξίζουν οι κάτοικοι αυτής της όμορφης περιοχής.
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Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας να διαβιβασθεί σε κάθε εμπλεκόμενο
φορέα”
Κύριε Πρόεδρε αυτή είναι πρότασή μου για την παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε και
καταθέτω το ψήφισμα προς συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.»
Κατόπιν τον λόγο ζήτησε ο κ. Δόντσος Χρήστος, Πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Π-Α, Εντεταλμένος Σύμβουλος
του Δήμου Αλμωπίας σε θέματα Υγείας και Ιατρός Γ.Ν.Πέλλας, ο οποίος ανέφερε τα εξής :
«Όσο αφορά το θέμα της Υγείας. Επειδή είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γίνεται μια μεγάλη
προσπάθεια διότι βλέπουμε μια σταδιακή υποβάθμιση σε ότι αφορά το Ν.Πέλλας και ειδικότερα στην
περιοχή της Έδεσσας, Αριδαίας και Σκύδρας. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για δεύτερο μήνα, η
Παθολογική της Έδεσσας είναι κλειστή για 10 ημέρες. Έγινε μια προσπάθεια των τοπικών βουλευτών
του κ.Σηφάκη, βγήκαν κάποια δημοσιεύματα ότι λύθηκε το πρόβλημα, εγώ σας προκαλώ να πάτε μια
βόλτα να ψάξετε να βρείτε ένα παθολόγο στο Νοσοκομείο. Δεν υπάρχει παθολόγος. Τι σημαίνει αυτό.
Αν κάποιος από εμάς, από τους δημότες μας, πάθει οτιδήποτε, ένα λιποθυμικό επεισόδιο θα αναγκαστεί
να διακομισθεί, να πάει στο Κέντρο Υγείας Αριδαίας, από το Κέντρο Υγείας Αριδαίας να πάει στην
Έδεσσα που δεν υπάρχει Παθολόγος και από εκεί να πάει ή στα Γιαννιτσά ή στη Βέροια. Μιλάμε για
τραγικές καταστάσεις, το 2016. Τα Γιαννιτσά δεν μπορούν να καλύψουν πληθυσμιακά και αναγκαστικά
πλέον στέλνουμε και στη Βέροια. Τώρα, όσο αφορά τα Αγροτικά Ιατρεία. Αναβαθμίσανε το Αγροτικό
Ιατρείο των Προμάχων το οποίο για να καταλάβετε έχει μία Αγροτική Ιατρό η οποία θα μείνει για έξι ή
επτά μήνες. Υπάρχουν αγροτικά ιατρεία τα οποία δεν έχουν Ιατρό εδώ και χρόνια.
Κάναμε μία σύσκεψη με τη Δήμαρχο Σκύδρας, τον Δήμαρχο Έδεσσας, μιλήσαμε για τα προβλήματα
είναι πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα, θα έχουμε και απώλειες αν συνεχίσουμε έτσι. Αποφασίσαμε όλοι
μαζί να κατέβουμε στον Υπουργό με μια προσωπική συνάντηση να εκλιπαρήσουμε ώστε να βρεθεί μια
λύση.
Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταδιακή υποβάθμιση του Νοσοκομείου Έδεσσας και να ξέρετε ότι στα
επόμενα χρόνια θα μείνει ένα Νοσοκομείο. Δεν θα έχει Γιαννιτσά και Έδεσσα, οπότε όταν θα έρθει αυτή
η στιγμή θα χτυπάμε το κεφάλι μας όλοι. Πρέπει να κάνουμε κάτι όλοι μαζί να αντιδράσουμε προς όλες
τις κατευθύνσεις …»
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση και όπως
ειδικότερα στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά καταγράφονται,
και αφού έλαβε υπόψη του
• την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
•

το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

Αποφασίζει ομόφωνα
Την συζήτηση του θέματος ¨Έκδοση ψηφίσματος για την υποβάθμιση του Κέντρου
Υγείας Αριδαίας¨ Από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα, το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην
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ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αλμωπίας έθεσε υπόψη των μελών το τελικό σχέδιο ψηφίσματος και
κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Ο κ. Πασόης Δημήτριος ζήτησε τον λόγο και ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι ένα απλό ψήφισμα δεν αρκεί
και ότι χρειάζονται πιο έντονες παρεμβάσεις και από την Δημοτική Αρχή και από τους τοπικούς
βουλευτές για να λυθεί μόνιμα αυτό το θέμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και όπως ειδικότερα στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά της ν. 6/2016 συνεδρίασης κατεγράφησαν και αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αποφασίζει ομόφωνα
Την Έκδοση ψηφίσματος για την υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας Αριδαίας, ως εξής :
«Ο Δήμος μας είναι μια περιοχή εκτεταμένη γεωγραφικά, παραμεθόρια, απομακρυσμένη από το κέντρο, με πεδινό και ορεινό όγκο με 43 οικισμούς και 11 Περιφερειακά Ιατρεία, από τα οποία τα περισσότερα υπολειτουργούν.
Το Κ.Υ. Αριδαίας, το τρίτο σε πληθυσμό ευθύνης της Ελλάδας, εξυπηρετεί υγειονομικά τον
πληθυσμό της Αλμωπίας που αριθμεί 30.000 περίπου κατοίκους και επιπλέον και τους επισκέπτες
της περιοχής που αγγίζουν το 1.000.000 κατά τη διάρκεια όλου του έτους.
Τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης που περνά η χώρα, ο ρόλος του Κ.Υ. Αριδαίας έχει
υποβιβασθεί αισθητά και εμφανίζεται πιο αποδυναμωμένο από ποτέ.
Ένα Κέντρο Υγείας που κατά τη σύσταση και την στελέχωση που προοριζόταν να λειτουργήσει ως
ένα μικρό Νοσοκομείο, γιατί αυτό απαιτούσαν και απαιτούν οι ανάγκες του μεγάλου πληθυσμού της
επαρχίας μας, έχει μαραζώσει κυριολεκτικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας αποφασίζει ομόφωνα :
Καταγγέλλει τις ενέργειες και τις πρακτικές της διοίκησης του Γ.Ν.Πέλλας, η οποία
προσπαθώντας να λύσει το δικό της πρόβλημα με την έλλειψη ιατρών από τις Νοσοκομειακές
μονάδες της Έδεσσας και Πέλλας στρέφεται σε σπασμωδικές και αποσπασματικές λύσεις, όπως είναι
οι μετακινήσεις ιατρών από το Κέντρο Υγείας Αριδαίας.
Απαιτεί:

1. Να επανέλθουν όλοι οι μετακινημένοι ιατροί στην οργανική τους θέση και να γίνουν
προσλήψεις δύο επικουρικών Γενικών ιατρών, ώστε να διασφαλιστεί η στοιχειώδης
υγειονομική κάλυψη των κατοίκων και η ασφαλής εικοσιτετράωρη εφημέρευση του Κ.Υ.
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2. Να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις τόσο σε Διοικητικό Προσωπικό όσο και
σε
Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και
3. Να προβλεφτεί η συντήρηση του κτιρίου το οποίο λειτουργεί νυχθημερόν επί 31 συναπτά
έτη.
Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας να διαβιβασθεί σε κάθε εμπλεκόμενο
φορέα»
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 117/2016
……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 27-6-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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