ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 29/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 742/2009
Περίληψη
Έγκριση δράσης του Κοινωνικού Ταμείου του Δήμου.
Σήμερα 7 Δεκεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 3-12-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Τρανίδης
Κάκαρης
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Ν. Μωυσιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.742 /2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 751/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 765/2009 απόφασης
αποχώρησε η κ. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 2-12-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Προκειμένου ο Δήμος Βέροιας να ανταποκριθεί στις ανάγκες των άπορων
πολιτών του σε είδη διαβίωσης, το Κοινωνικό Ταμείο του προτίθεται να εφαρμόσει
δράση σε συνεργασία με τα πολυκαταστήματα τροφίμων της πόλης. Συγκεκριμένα,
προτείνεται η έκδοση «κουπονιών» αξίας ενός (1,00 ευρώ το καθένα), τα οποία οι
πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα, αφού αγοράσουν, να τα καταθέτουν υπέρ του Δήμου
σε συγκεκριμένο σημείο κάθε καταστήματος, παραλαμβάνοντας και το σχετικό
απόκομμα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα η αρμόδια επιτροπή του Κοινωνικού
Ταμείου θα συγκεντρώνει τα κουπόνια και θα τα ανταλλάσσει με τρόφιμα ίσης αξίας,
σε κάθε πολυκατάστημα, τα οποία και στη συνέχεια θα τα διανέμει σε άπορους
συμπολίτες μας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας του
Κοινωνικό Ταμείου.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 της περ. (ε) του άρθρου 75 «Αρμοδιότητες Δήμων
και Κοινοτήτων» του ν.3463/06 –ΦΕΚ 114 Α΄ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» προβλέπεται ότι: «Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων
αφορούν, κυρίως τους τομείς: ……….. ε)Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης,
στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: ……… Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και
οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών
οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και
περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά
τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα».
Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και
βοηθήματα» του ιδίου Νόμου προβλέπεται ότι: «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, με απόφαση του
δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να
χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα».
Τέλος, στις Δράσεις του Προγράμματος του Κοινωνικού Ταμείου Βέροιας
όπως αυτές εγκρίθηκαν με την αρ. 366/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Ταμείου Δήμου Βέροιας»,
μεταξύ των άλλων προβλέπονται και τα εξής: «Παροχή ειδών διατροφής, υγιεινής και
καθαριότητας, ένδυσης και οικιακού εξοπλισμού σε απόρους, σε τακτική βάση
(κατόχους της ειδικής κάρτας) που εξασφαλίζονται από προσφορές πολιτών και
επιχειρήσεων».
Προκειμένου να εφαρμοστεί πιλοτικά –κατ’ αρχήν- η πιο πάνω δράση,
απαιτείται η έκδοση των αντίστοιχων κουπονιών, καθώς του σχετικού διαφημιστικού
υλικού (αφίσες κλπ.), δαπάνης ύψους περίπου 1.000,00€.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 00.6733
με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» υπάρχει
γραμμένη σχετική πίστωση ύψους 20.000,00€ με σημερινό υπόλοιπο 20.000,00€.
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει;
Α)Την πιο πάνω δράση του Κοινωνικού Ταμείου Βέροιας.
Β)Την κάλυψη της δαπάνης που θα απαιτηθεί, σε βάρος του πιο πάνω Κ.α.
του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας τρ. έ.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Χατζηαθανασίου: Όπως γνωρίζετε, το Κοινωνικό Ταμείο του Δήμου ενισχύει
άπορους και ανήμπορους συμπολίτες μας με ρούχα και τρόφιμα. Η ζήτηση όμως για
τα τρόφιμα είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που
πραγματικά διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ενώ στο ρουχισμό είναι πιο εύκολη και
καλύτερη η ανταπόκριση. Σκεφτήκαμε λοιπόν αυτό που κάνουν και άλλοι Δήμοι, να
ζητήσουμε την ενεργοποίηση και συμμετοχή των συμπολιτών μας για την ενίσχυση
αυτής της δράσης. Το έχουν κάνει άλλοι Δήμοι με επιτυχία και νομίζω ότι μπορεί να
έχει και σ’ εμάς ανάλογα αποτελέσματα γιατί αυτήν την ευαισθησία την έδειξαν οι
συμπολίτες μας όσες φορές τους ζητήθηκε. Βεβαίως θα μπορούσε να πει κανείς ότι
πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση από το Δήμο, δε νομίζω όμως ότι ο Δήμος έχει την
οικονομική δυνατότητα να καλύψει τέτοιου είδους δράσεις με δεδομένη την
οικονομική του κατάσταση. Ο κύριος λόγος όμως που απευθυνόμαστε στους
συμπολίτες είναι αυτό που πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, δηλαδή η
συμμετοχή και κινητοποίηση των συμπολιτών μας προς αυτή την κατεύθυνση έτσι
ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό σ’ αυτό το κομμάτι των
συμπολιτών μας που δυστυχώς όλο και περισσότερο διευρύνεται. Γι’ αυτό
πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί μία πρόσθετη δράση του Κοινωνικού Ταμείου για τις
ανάγκες των συμπολιτών μας. Αναφέρεται στην εισήγηση το θεσμικό πλαίσιο βάσει
του οποίου θα γίνει η δράση αυτή και ότι είναι δυνατό και επιτρεπτό γι’ αυτό και
προτείνω να το αποδεχθείτε.
Σκουμπόπουλος: Αυτή είναι μία δράση που δεν προβλέπεται από τον
Κανονισμό του Κοινωνικού Ταμείου που ψηφίσαμε πριν από λίγο καιρό. Για να
προστεθεί η δράση αυτή στον Κανονισμό πρέπει να γίνει η γνωστή διαδικασία. Οι
αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου δημοσιεύονται στον τύπο, γίνεται
διαβούλευση περνάνε από δημαρχιακή επιτροπή και μετά έρχονται στο δημοτικό
συμβούλιο. Γιατί δεν ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία;
Σακαλής: 1) Ο κ. αντιδήμαρχος μας είπε ότι πολλοί δήμοι εφαρμόζουν τη
δράση αυτή. Μπορεί να μας αναφέρει κάποιους από αυτούς; 2) Από πού θα
προμηθεύονται οι πολίτες τα κουπόνια; 3) Θα θεωρούνται από την Εφορία τα
κουπόνια αυτά;
Χατζηαθανασίου: Είχατε την αίσθηση ότι αναφέρεται στο εισηγητικό γι’ αυτό
και δεν το ανέφερα, ότι ο Κανονισμός του Κοινωνικού Ταμείου προβλέπει τέτοιες
δράσεις. Τα κουπόνια θα τα προμηθεύονται από το Δήμο. Εφόσον τα κουπόνια δεν
μετατρέπονται σε χρήματα αλλά κατευθείαν σε είδος δεν χρειάζονται θεώρηση από
την Εφορία. Δήμος ο οποίος κάνει αυτή τη δράση είναι ο Δήμος Αμαρουσίου. Από
εκεί το «κλέψαμε». Δεν το κρύβω ότι όπου δούμε ότι εφαρμόζεται κάτι καλό, θα το
ξεσηκώσουμε. Ο Δήμος Αμαρουσίου το εφαρμόζει, τα κουπόνια δεν μετατρέπονται
σε χρήμα. Τονίζω ότι τα κουπόνια θα μετατρέπονται σε τρόφιμα αμέσως από το super
market με έναν υπάλληλο και την τριμελή επιτροπή, στην οποία μετέχει και ο κ.
Σακαλής. Κάθε μήνα, μία φορά το μήνα η επιτροπή θα ανοίγει το κλειδωμένο κουτί
με τα κουπόνια, δεν θα μετατρέπονται σε χρήμα, δεν θα παίρνει χρήματα κανείς στο
χέρι.
Σκουμπόπουλος: Εδώ κολλάει εκείνο που λένε κε πρόεδρε «με ξένα κόλλυβα
θέλουμε να κάνουμε μνημόσυνο». Ανοίγουμε μεγάλη ιστορία μ’ αυτό το Κοινωνικό
Ταμείο. Καλά κάνει ο Δήμος να έχει ευαισθησίες για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
και τα άτομα της πόλης μας αλλά, το έλεγα στο παρελθόν το λέω και τώρα και θα το
λέω όσο καιρό θα βρίσκομαι στην αίθουσα αυτή, ότι όλα αυτά είναι επικίνδυνα
πράγματα με τον τρόπο που τα λειτουργεί ο Δήμος. Από τη μια είναι ο Κανονισμός

όπως τον ψηφίσαμε, γιατί τότε υφαρπάξατε την ψήφο μας, υποσχόμενος ότι θα
περάσετε όλες τις προτάσεις που είχαμε κάνει για τον Κανονισμό και ακόμα αυτό δεν
έχει γίνει. Έχετε όμως την ομόφωνη απόφασή μας και θα μας λέτε «αφού τον
ψηφίσατε». Αυτόν τον κανονισμό όμως δεν τον ψηφίσαμε. Επιμένω ότι αυτή η δράση
δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό που ψηφίσαμε και η απόφαση που παίρνουμε
σήμερα είναι κανονιστικού περιεχομένου και πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία
αυτή. Πέρα όμως από τα τυπικά, να μπούμε και στην ουσία. Σφίγγεται η καρδιά σου
να περπατάς στην πόλη και να βλέπεις ανάπηρους συμπολίτες ή μη ανά πέντε ή δέκα
μέτρα, όπου και να πας. Και αντί ο δήμος να φροντίσει να κάνει ένα πρόγραμμα για
όλους αυτούς, καλεί σήμερα τους συμπολίτες μας να έρχονται να ρίχνουν τον οβολό
τους, όπως κάνουν οι χριστιανοί στις εκκλησίες και ρίχνουν υπέρ των φτωχών. Ως
πότε πρέπει είτε η Εκκλησία είτε και εμείς ακόμα, που ακολουθούμε αυτές τις
διαδικασίες της Εκκλησίας, να παίρνουμε χρήματα από συμπολίτες μας
εκμεταλλευόμενοι ουσιαστικά αυτή την κοινωνική ευαισθησία που πρέπει ή μπορεί
να δείξουν και αυτοί και εμείς. Δεν είναι κρίμα λοιπόν όλοι εμείς που θέλουμε να
κάνουμε τους χριστιανούς ή τους καλούς πολιτικούς αντί να τα παίρνουμε από τους
συμπολίτες μας, να βρούμε διαδικασία μέσα από το Δήμο, που προβλέπει ο κώδικας
τέτοια διαδικασία, να κόβει ένα κονδύλιο 50-100χιλ. ευρώ το χρόνο, ανάλογα με τη
δυνατότητά του, και να αφήσει τα κόλλυβα και τα ψίχουλα από τους συμπολίτες, οι
οποίοι λυπούνται μεν αυτούς τους ανήμπορους που τους βλέπουν να κάθονται σε
διάφορα σημεία της πόλης αλλά και από την άλλη αγανακτούν και με το Δήμο και με
την Αυτοδιοίκηση γενικότερα και με την Πολιτεία. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε
σε τέτοια δράση κε Χατζηαθανασίου. Φτάνει, δεν αντέχει άλλο ο κόσμος είτε να
δώσει μία δραχμή είτε να δώσει ένα ευρώ για να τα διαχειριστούμε εμείς και να
κάνουμε την κοινωνική μας πολιτική εμείς σε βάρος κάποιων. Αν ο δήμος έχει
χρήματα, να βάλει το χέρι του βαθιά και να βοηθήσει και τους ανήμπορους που έχουν
κατακλείσει την πόλη μας. Τώρα μαθαίνω ότι έρχονται και από τα Βαλκανικά κράτη,
με ακορντεόν, κιθάρες κ.λ.π. με ένα μωρό στο χέρι και τρέχουν μες την πόλη με τα
χέρια απλωμένα και δεν μπορούν οι συμπολίτες μας να περπατήσουν και θα βγούμε
κι εμείς από πάνω να τους πούμε «ελάτε, αγοράστε κουπόνια, ρίξτε τα εδώ για να μη
θυμίσω και τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο με εκείνες τις κρυφές κάμερες σε κάτι
παγκάρια τι έγινε.
Σακαλής: Πραγματικά κε πρόεδρε, ακούγοντας τον κ. Χατζηαθανασίου και
βλέποντας το εισηγητικό, δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοπεί αλλά και τι να υποθέσει.
Ξαφνικά το Δημοτικό Ιατρείο έγινε Κοινωνικό Ταμείο με ένα σωρό δράσεις και δεν
ξέρουμε τελικά μέχρι πού θα φτάσει. Αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, και ας μη
γελιόμαστε, είναι να δώσουμε στους απόρους μέσα διαβίωσης και οτιδήποτε άλλο, να
κάνει την πολιτική του ο Δήμος εις βάρος των συμπολιτών μας. Βέβαια, σύμφωνα με
τον κώδικα και τα αντίστοιχα άρθρα, προβλέπεται κάτι τέτοιο αλλά όχι όπως θέλετε
να το παρουσιάσετε. Ο κώδικας λέει «σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για την
αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκη». Εδώ δεν κατάλαβα ποια είναι η
εξαιρετική περίπτωση ή η έκτακτη και σοβαρή ανάγκη. Έγινε καμία πλημμύρα ή
σεισμός ή κάτι άλλο; Από τον κώδικα προβλέπεται η χορήγηση χρηματικών
βοηθημάτων σε απόρους. Αν θέλει πραγματικά ο Δήμος να κάνει πολιτική, να
διαθέσει ένα χρηματικό ποσό, να το ψηφίσουμε ομόφωνα και να κάνουμε αυτή την
πολιτική. Αλλά το έχουμε πει και άλλες φορές. Γι’ αυτή τη δουλειά είναι οι
εκκλησίας, είναι άλλοι σύλλογοι, είναι άλλοι φορείς. Αν θέλει ο πολίτης να δώσει,
μπορεί να δώσει στη Μητρόπολη, στο Γηροκομείο και σε άλλες πολλές οργανώσεις,
εκεί που θέλει αυτός και όχι με ξένα κόλλυβα να κάνουμε εμείς μνημόσυνο. Ο δήμος
στην ουσία θα γίνει επαίτης. Ζητιάνος. Θα κάθεται στα καταστήματα και θα λέει

«ρίξτε τον οβολό σας, το κουπόνι σας εδώ, να το πάρω εγώ, να πάρω τα είδη και να
τα διαθέσω στους πολίτες». Αυτό ζητάτε. Ενώ από την άλλη εσείς εδώ λέτε ότι η
πόλη αγκομαχά, ο κόσμος, οι πολίτες δεινοπαθούν οικονομικά, δεν μπορούν να τα
βγάλουν πέρα και εμείς τους ζητάμε να δώσουν λεφτά για να κάνουμε πολιτική με τα
δικά τους τα οικονομικά. Αυτός που θέλει να δώσει, υπάρχει τρόπος να δώσει,
υπάρχει τρόπος να βοηθήσει και δεν χρειάζεται να τα δώσει στον Δήμο. Ο δήμος, αν
θέλει να βοηθήσει, μπορεί να διαθέσει ένα χρηματικό ποσό, όπως γινόταν και
παλαιότερα, και μάλιστα ήταν πολύ καλύτερα τότε διότι υπήρχαν τα συνοικιακά
συμβούλια, που τώρα δεν υπάρχουν, ήξεραν καλύτερα απ’ τον καθένα ποιοι είναι στη
γειτονιά τους οι πραγματικοί άποροι και πήγαιναν εκεί που πήγαιναν. Δεν
συμφωνούμε με τη δράση που προτείνετε και με αυτή τη λογική.
Παυλίδης: Κε πρόεδρε, μιλάμε για τρόφιμα και προφανώς δεν έχουμε σχέση
με καμία πολιτική για το Δήμο. Η πρόταση αφορά τα super market ή τα καταστήματα
τροφίμων, τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις της πόλης, όπου κάποιοι έχουν τη
δυνατότητα να καταθέσουν κάτι από το περίσσευμά τους. Στον κόσμο που ζούμε
υπάρχουν αυτοί που ζουν καλά, αυτοί που ζουν καλύτερα και αυτοί που υποφέρουν.
Αρμοδιότητα του Κοινωνικού Ταμείο είναι, και απ’ όσο γνωρίζω το κάνει πάρα πολύ
καλά, να εξετάζει ανά περίπτωση αν υπάρχει σοβαρή ανάγκη ή όχι και έτσι
διασφαλίζεται το πού πάνε τα τρόφιμα ή ο ρουχισμός γιατί τηρούνται καρτέλες για το
πού πάνε. Είναι πολύ πιο σίγουρο να απευθυνθεί κάποιος στο Κοινωνικό Ταμείο από
τον οβολό που δίνουμε στο πεζοδρόμιο και δεν ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας
και είμαι πολύ περήφανος τελικά για το Κοινωνικό Ταμείο που έχουν στήσει οι
συνάδελφοί μου και για το πώς αυτό ανταποκρίνεται γιατί τα κοινωνικά προβλήματα
μέρα με τη μέρα πληθαίνουν. Εγώ δεν ξεχνώ αυτό που είπε ο Μπαρόζο όταν πήγαμε
στις Βρυξέλλες ότι η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η καταπολέμηση της μη
απασχόλησης ή της ανεργίας. Κάποτε όμως σ’ αυτό το Δήμο θα πρέπει να
αντιληφθούμε ότι δεν πρέπει να ανεβάζουμε το κόστος των κοινωνικών πραγμάτων.
Η ψυχή μας λέει να δώσουμε και € 500.000 και € 1.000.000, θα πρέπει όμως να
ισορροπούμε γιατί με αυτές τις € 100.000 ίσως μπορεί να χτιστεί ένα σχολείο, ίσως
μπορεί να γίνει ένα άλλο έργο πολύ πιο χρήσιμο για την ανάπτυξη και πρόοδο του
τόπου. Επειδή ασχολήθηκα κι εγώ με το θέμα σας λέω ότι επιτρέπεται από το νόμο
και προβλέπεται από τον Κανονισμό γιατί μιλάμε για είδη διατροφής αποκλειστικά
και δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε παράνομο ή επικίνδυνο.
Χατζηαθανασίου: Καταρχήν, θα ήθελα να υπενθυμίσω στον κ. Σκουμπόπουλο
ότι 20-30 ημέρες έχει στα χέρια του, μέσω του κ. Σακαλή, τον Κανονισμό του
Κοινωνικού Ταμείου για να μας υποβάλει τις προτάσεις του και να συμπληρώσουμε
τα κενά που υπάρχουν και ακόμη δεν μας έχουν δοθεί. Έχω πει κατ’ επανάληψη ότι
πρόθεσή μας είναι να συμπληρωθούν όσα κενά υπάρχουν. Και αυτά τα λέω για να
μην πετάμε εδώ κουβέντες ότι γίνεται ύποπτη διαχείριση και μοιράζουμε όπου
θέλουμε ρούχα και τρόφιμα. Θέλουμε να διαφυλάξουμε την όποια διαδικασία με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο και ζητήσαμε αυτή τη βοήθεια, την οποία δεν έχουμε για την
ώρα. Αποδέχθηκα ότι μπορεί να υπάρχουν κενά και αυτό είναι ανθρώπινο. Δεν
έχουμε όμως και βοήθεια. Μπερδέψατε το Δημοτικό Ιατρείο με το Κοινωνικό Ταμείο
κε Σακαλή που δεν έχουν καμία σχέση.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της Δημάρχου, όπως
αναπτύχθηκε από τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Τ. Χατζηαθανασίου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν.
Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Α. Παπαστεργίου.

Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 5 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε.
Γουναράς.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 2-12- 2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αναγκαιότητα ανταπόκρισης του Δήμου στις ανάγκες των πολιτών σε είδη
διαβίωσης.
3.- Ότι η παραπάνω προτεινόμενη δράση του Κοινωνικού Ταμείου του Δήμου
προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του, που εγκρίθηκε με την αριθ. 366/2009
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στον Κ.Α. 00/6733
«Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» υπάρχει γραμμένη η
σχετική πίστωση.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 75 (παρ. ε΄) & 202 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την έκδοση «κουπονιών» τα οποία αφού θα προμηθεύονται οι
πολίτες που το επιθυμούν από όλα τα πολυκαταστήματα τροφίμων (super market),
τράπεζες και λοιπές επιχειρήσεις της πόλης, αντί ποσού € 1,00 το καθένα, θα
κατατίθενται υπέρ του Δήμου σε ειδικά κιτία που θα τοποθετηθούν σε κάθε ένα από
τα παραπάνω καταστήματα, παραλαμβάνοντας αντίστοιχα το σχετικό απόκομμα. Τα
κουπόνια που θα συγκεντρώνονται στα παραπάνω κιτία θα συλλέγει ανά τακτά
χρονικά διαστήματα η αρμόδια επιτροπή του Κοινωνικού Ταμείου του Δήμου και θα
τα ανταλλάσει με τρόφιμα ίσης αξίας, τα οποία θα διανέμει σε άπορους πολίτες του
Δήμου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό
Λειτουργίας του.
Β) Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης που θ’ απαιτηθεί για την έκδοση των
παραπάνω κουπονιών και του ενημερωτικού της παραπάνω δράσης υλικού.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 742/ 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 1/1/2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

Παύλος Παυλίδης

Χ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

