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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 291 / 2018  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 15 / 2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ : « Υποβολή προς τον κύριο του έργου-Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-πρότασης 
επανένταξης συνέχιση του προγράμματος "επανειδίκευσης, κατάρτισης 
και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας έως εκατόν δέκα οκτώ (118) 
απολυμένων από την εταιρία ΘΡΑΚΗ Α.Ε. του Ν.Έβρου" μετά την 
31/12/2018 και για τα επόμενα τρία (3) έτη για τους πενήντα εννέα (59) 
δικαιούχους των οποίων η σύμβαση λήγει την 31/12/2018  » 
 
  
  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 30η Μαΐου  , του έτους 2018, ημέρα 
της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό 
Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση , ύστερα από την  με αριθ. πρωτ. 
15222 /  25/05/2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67  του Ν.3852/2010.  
 
 Ήταν  δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :  
 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 
 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 
 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 5) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 
 6) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 
 7) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ  
 8) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 
 9) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 
 10) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 
 11) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 
 12) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 13) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  
 14) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 

 15) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ 
 16) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-

ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 
 17) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 
 18) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 
 19) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ 
 20) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ 
 21) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 22) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 
 23) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ 
 24) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
 25) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ 
 26) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

 
 
 
 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 
 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 
 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
 3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 

 4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ  
 5) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ 
 6) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 
 7) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ 
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 8) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 
 9) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ 
 10) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 
 11) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 

 12) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 
 13) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
 14) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 15) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ 

 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθμού  συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 26 , αποτελούντες  την απόλυτη 
πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του 
Ν.3463/8-6-2006 «Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον 
ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων, 
παρόντος του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη. 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης. 
 Πριν από τη  συζήτηση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας   διάταξης, ο 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης  ρωτά τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου αν  δέχονται  να συζητήσουν εκτός ημερήσιας διάταξης 
το θέμα «Υποβολή προς τον κύριο του έργου-Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-πρότασης 
επανένταξης συνέχιση του προγράμματος "επανειδίκευσης, κατάρτισης 
και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας έως εκατόν δέκα οκτώ (118) 
απολυμένων από την εταιρία ΘΡΑΚΗ Α.Ε. του Ν.Έβρου" μετά την 
31/12/2018 και για τα επόμενα τρία (3) έτη για τους πενήντα εννέα (59) 
δικαιούχους των οποίων η σύμβαση λήγει την 31/12/2018 » 

Αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάνθηκαν ομόφωνα  για  τη 
συζήτηση του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7  του  ν.  
3852/2010, , ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ.  Κωνσταντίνος 
Γκοτσίδης,  δίνει το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο Φερών και 
Πρωτογενούς Τομέα, κ.Γκότση Νικόλαο, ο οποίος ως εισηγητής του θέματος, λέει 
τα εξής: 
 «Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, 

 Λαμβάνοντας υπόψη  την από 18-08-2009 προγραμματική σύμβαση 
καθώς επίσης και την από 26-04-2017 τροποποιημένη προγραμματική 
σύμβαση αυτής, οι συμβαλλόμενοι αφενός το  Ελληνικό Δημόσιο-Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφετέρου 
ο Δήμος Αλεξανδρούπολης (φορέας υποδοχής) και η Αναπτυξιακή Εταιρία 
Έβρου Α.Ε. (φορέας υλοποίησης) συνεργάζονται ώστε, με την παροχή των 
υπηρεσιών και εκτέλεση των ενεργειών του καθενός στο πλαίσιο των 
νόμιμων σκοπών ή αρμοδιοτήτων του, να πραγματοποιούν το πρόγραμμα 
«επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, για 
τους πρώην εργαζόμενους της εταιρίας ΘΡΑΚΗ Α.Ε.».  

Ο αριθμός των δικαιούχων στο εν λόγω πρόγραμμα, σήμερα φτάνει 
τους πενήντα εννέα  (59).Το πρόγραμμα σύμφωνα με την από 26-04-2017 
τροποποιημένη προγραμματική σύμβαση διανύει το δεύτερο έτος της 
παράτασης του με λήξη την 31/12/2018  (01/01/2017-31/12/2018).  

 Οι δικαιούχοι του προγράμματος στο σύνολό τους εργάζονται για όλο 
το διάστημα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα , σε τρεις φορείς 
υποδοχής. Στον φορέα υποδοχής Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης-Περιφερειακή Ενότητα ¨Εβρου , στον φορέα υποδοχής Δήμος 
Αλεξανδρούπολης και στο Επιμελητήριο Έβρου.  

Στους φορείς υποδοχής αυτούς εργάζονται  στις υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, του Επιμελητηρίου Έβρου  και του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, όπου επανδρώνουν σημαντικές θέσεις καλύπτοντας  
πάγιες και διαρκείς ανάγκες ανά διεύθυνση, προσφέροντας πολύτιμες 
υπηρεσίες και η απουσία τους μετά την 31/12/2018 θα δημιουργήσει 
δυσχέρειες στην εύρυθμη λειτουργία των φορέων αυτών.  
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 Οι πενήντα εννέα  (59) δικαιούχοι  των οποίων η σύμβαση με το 
τρέχων πρόγραμμα λήγει στις 31/12/2018, δεν καλύπτουν τις ισχύουσες 
προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, ενώ οι προϋποθέσεις 
για ανεύρεση εργασίας στην περιοχή είναι απειροελάχιστες (η πλειοψηφία 
αυτών είναι πάνω από 50 ετών) και υπάρχει δυσκολία στην ανεύρεση νέων 
θέσεων εργασίας λόγω της υφιστάμενης ανεργίας και της δύσκολης 
οικονομικής κατάστασης που υπάρχει γενικότερα 

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αφού έλαβαν υπόψη τους όλα 
τα παραπάνω αποφάσισαν ομόφωνα με την υπ΄αριθμ΄5/18-05-2018 
απόφασή τους, την υποβολή  προς τον κύριο του έργου- Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- πρότασης 
επανεξέτασης  συνέχιση του προγράμματος «επανειδίκευσης, κατάρτισης και 
απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας έως εκατόν δέκα οκτώ (118) 
απολυμένων  από την εταιρία Θράκη Α.Ε. του Ν. Έβρου» μετά την 
31/12/2018 και για τα επόμενα τρία έτη (3) για τους  πενήντα εννέα  (59) 
δικαιούχους  των οποίων η σύμβαση λήγει την 31/12/2018». 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων 

Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την 
εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, καθώς 
και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υποβολή προς τον κύριο του έργου-Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-πρότασης επανένταξης 
συνέχιση του προγράμματος "επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης 
επαγγελματικής εμπειρίας έως εκατόν δέκα οκτώ (118) απολυμένων από την 
εταιρία ΘΡΑΚΗ Α.Ε. του Ν.Έβρου" μετά την 31/12/2018 και για τα επόμενα τρία 
(3) έτη για τους πενήντα εννέα (59) δικαιούχους των οποίων η σύμβαση λήγει την 
31/12/2018  
 
 
 
 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. 
 
Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
 
Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
 
 
 Κωνσταντίνος Γκοτσίδης  
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