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Από τα πρακτικά της 4/2013 συνεδριάσεως του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου

Αριθμός Απόφασης Περίληψη

20/2013 Παροχή ιατρικών υπηρεσιών

Στη Σίνδο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας, σήμερα την 14η του
μηνός Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, ύστερα από την
αριθ. 7329/7.3.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σ΄ όλα τα μέλη
του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν
παρόντα τέσσερα (4), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αναγνώστου Ανδρέας, Πρόεδρος
2. Αρβανιτίδης Νικόλαος
3. Σταυρίδου Χαρίκλεια
4. Τσαβδάρης Σοφοκλής

1. Βούλγαρης Αλέξανδρος
που δεν παρουσιάστηκε αν και κλήθηκε νόμιμα

Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Χαζαράκης Θεόκριτος.

Ο Πρόεδρος πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι εκ
μέρους της Συμβούλου Κας Σταυρίδου Χαρίκλειας εκφράστηκε η πρόθεση να συζητηθεί
εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα της συχνότερης παρουσίας ιατρού στο
Ιατροκοινωνικό Κέντρο Σίνδρου καθώς και της στελέχωσης με ιατρό του Τοπικού
Καταστήματος του Ι.Κ.Α.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει για το επείγον του
θέματος

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υπέρ του επείγοντος του θέματος.

Λαμβάνοντας τον λόγο η Σύμβουλος Κα Σταυρίδου Χαρίκλεια ανέφερε ότι είναι
επιτακτική η ανάγκη της πιο συχνής παρουσίας ιατρού στο Ιατροκοινωνικό Κέντρο
Σίνδου διότι με το καινούργιο σύστημα συνταγογράφησης που έχει εφαρμοσθεί η
παρατηρούνται μεγάλες ουρές από τους κατοίκους-ασθενείς με αποτέλεσμα της
ταλαιπωρία τους.

Επίσης πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για την άμεση αναπλήρωση του
ιατρού στο Τοπικό Κατάστημα Ι.Κ.Α. διότι και εκεί παρατηρούνται φαινόμενα
ταλαιπωρίας των κατοίκων-ασθενών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση
της Κας Σταυρίδου Χαρίκλειας, τις διατάξεις των άρθων 83 και 84 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Να τεθεί το θέμα στην διοίκηση του Δήμου και πιο συγκεκριμένα στο Τμήμα Κοινωικής
Πολιτικής και υπόψη του Δημάρχου, ώστε να προβούν στις απαραίτητες εκείνες
ενέργειες για την επίτευξη τόσο της πιο συχνής παρουσίας ιατρού στο Ιατροκοινωνικό
Κέντρο Σίνδου όσο και της άμεσης αναπλήρωσης του ιατρού στο Τοπικό Κατάστημα
του Ι.Κ.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2013.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναγνώστου Ανδρέας
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