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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα : « ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΦΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΙΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΣΣΑΣ»
Σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 3852/10 πρόγραμμα Καλλικράτης οι αρμοδιότητες
του άρθρου 75 του Ν. 3463/06κεφ ε) του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής εξακολουθούν να
ασκούνται από τους Δήμους.
Σύμφωνα με το άρθρο 75του Ν. 3463/06 Κ.Δ.Κ. , κεφ ε παρ 3. οι Δήμοι έχουν
αρμοδιότητα για την:«H μέριμνα για την στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων
δημοτών, με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων,ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε
κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού
του κώδικα.Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που
στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών
και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων
με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων
ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης
κατά εξαρτησιογόνων ουσιών»
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ. «Σε
εξαιρετικές, περιπτώσεις καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής
ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και
πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου,
με τους ίδιους όρους επιτρέπεταινα χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.»
Με το αριθμ. πρωτ. 1019/27Α/252/23-11-2020 έγγραφο του, το Αστυνομικό
Τμήμα Βέροιας μας ενημέρωσε ότι απεβίωσε στην οικία της, άπορη δημότισσα και
ζητά την κάλυψη των εξόδων κηδείας της .

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :
Την παροχήχρηματικού βοηθήματος συνολικού ποσού 800,00€στο γραφείο τελετών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΦΟΥΛΗΣ για την κάλυψη εξόδων ιατροδικαστικής εξέτασης
και ταφής, οικονομικά αδύναμης δημότισσας.
Η Αντιδήμαρχος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ
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