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Περίληψη
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την
παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά
αδύναμη οικογένεια.
Σήμερα 27 Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 23-62016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους
Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης,
16)Μ. Παπαϊωάννου, 17)Λ.Ακριβόπουλος, 18)Σ.Ασλάνογλου,
19)Γ.Ορφανίδης, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
22)Α.Σιακαβάρας, 23)Θ.Τέτος, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν.
Τσιαμήτρος, 26)Ζ.Πατσίκας, 27)Γ.Γουλτίδης, 28)Ι.Παπαγιάννης,
29)Ν.Μπέκης, 30)Α.Μαρκούλης, 31)Σ.Στουγιάννος

Απόντες
Ι.Χειμώνας, Ε.Ιακωβίδου,
Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ι.Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης,
Η.Τσιφλίδης, Σ.Ελευθεριάδου,
Π.Παπαδίνα, Α.Αποστολόπουλος,
Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Ν. Αγγέλου, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς,
Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α.
Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Λ.Ακριβόπουλος,
Γ.Ορφανίδης και προσήλθε ο κ.Θ.Αγγελίνας
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 354/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Παπαγιάννης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 357/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ.Γαϊτάνου, Γ.Κάκαρης, Λ.Ακριβόπουλος,
Γ.Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Χ.Γαϊτάνου
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 358/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 370/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Δ.Τραπεζανλής, Σ.Διαμάντης,
Γ.Γουλτίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 374/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Γ.Γουλτίδης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 13-6-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου κοινωνικής
προστασίας Θεοφίλου Κορωνά, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 3852/10 πρόγραμμα Καλλικράτης οι αρμοδιότητες του
άρθρου 75 του Ν. 3463/06 κεφ ε) του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής
εξακολουθούν να
ασκούνται από τους Δήμους.
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του 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 επιτρέπεται να χορηγούνται
χρηματικά βοηθήματα.»
Λαμβάνοντας επίσης υπόψη:
1.Την αίτηση της Τ.Μ. που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας στις 20-5-2016.
2. Την από 30-5-2016 έκθεση Κοινωνικής Έρευνας που διενεργήθηκε από την Κοινωνική
Λειτουργό του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ευθαλίας Πατινέα, από την οποία
προκύπτει ότι:
Η Τ.Μ. γεννήθηκε το 1973 , είναι χωρισμένη και έχει (2) παιδιά. Το 2015 μετά το
διαζευκτήριο της μετακόμισε στη Βέροια. Είναι άνεργη, ψάχνει για οποιαδήποτε απασχόληση
δυστυχώς όμως δεν βρίσκει.
Σημαντική οικονομική βοήθεια δεχόταν από την μητέρα της , η οποία ελάμβανε σύνταξη
από το εξωτερικό. Τα πράγματα όμως άλλαξαν τον Μάρτιο του 2016 όταν σταμάτησε η σύνταξη
της μητέρας της.
Η οικογένεια διαβιεί σε ενοικιαζόμενη κατοικία και το ενοίκιο ανέρχεται στα 300€
μηνιαίως. Το ποσό είναι αρκετά υψηλό , επιθυμεί να μετακομίσει σε κάποια άλλη κατοικία με
φθηνότερο ενοίκιο αλλά δεν έχει τα χρήματα για να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια.
Το ετήσιο εισόδημα της είναι πολύ χαμηλό και δεν επαρκεί για την κάλυψη των βασικών
αναγκών τους . Μέχρι στιγμής δεν έχει καμία οφειλή . Έχει υποβάλλει αίτηση στη ΔΕΥΑΒ για
απαλλαγή η οποία έχει εγκριθεί και στη ΔΕΗ έχει ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο.
Από τότε που εγκαταστάθηκε στη Βέροια και μέχρι σήμερα κατάφερε με διάφορους
τρόπους να ανταποκριθεί και να καλύψει τα πάγια έξοδά της , όμως για το άμεσο μέλλον οι
οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή είναι μηδαμινές.
Η κ. Τ.Μ. βίωσε μια αρκετά δύσκολη και άσχημη περίοδο , ξαφνικά η προσωπική της ζωή
ανατράπηκε και έπρεπε να προβεί σε διάφορες λύσεις , διαφυλάσσοντας τα δύο της παιδιά. Δεν
παύει όμως η νέα κατάσταση σε συνδυασμό με αυτά που έχουν προηγηθεί να αποτελούν μία πολύ
δύσκολη περίοδο προσαρμογής κατά την οποία χρειάζεται χρόνος για να ορθοποδήσουν ξανά.
Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η κάλυψη ενοικίου για (6) μήνες με το ποσό των 150€
μηνιαίως λόγω αδυναμίας της ίδιας να το καλύψει.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :
α) Την παροχή βοηθήματος συνολικού ποσού 900,00€ για την κάλυψη ενοικίων (6 μηνών
Χ 150€) στέγασης οικονομικά αδύναμης οικογένειας , όπως καταγράφεται στην έκθεση
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κοινωνικής έρευνας της Κοινωνικού Λειτουργού του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ευθαλίας Πατινέα.
β) Τη διάθεση συνολικού ποσού 900,00€ από τον Κ.Α. 02.00.6733.001 με τίτλο
«Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» του προϋπολογισμού του Δήμου
έτους 2016 (στον οποίο υπάρχει γραμμένη πίστωση ποσού 25.000€), όπως αυτή βεβαιώθηκε με
την α/α καταχώρηση 428/9-6-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-6-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου κοινωνικής προστασίας Θεοφίλου
Κορωνά.
2.- Την από 30-5-2016 έκθεση κοινωνικής έρευνας της κοινωνικής λειτουργού του
προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Ε.Πατινέα
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και στον ΚΑ.02.00.6733.001 με τίτλο
«Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
4.- Την με α/α καταχώρησης 428/9-6-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 94 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), καθώς και
των άρθρων 75, 96 και 202 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την παροχή βοηθήματος συνολικού ποσού 900,00€, για την κάλυψη των
ενοικίων (6 μηνών) στέγασης οικονομικά αδύναμης οικογένειας, όπως καταγράφεται στην
έκθεση κοινωνικής έρευνας της κοινωνικής λειτουργού του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ» Ευθαλίας Πατινέα
Β) Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 900,00€, όπως αυτή βεβαιώθηκε από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με την με α/α καταχώρησης 428/9-6-2016 πρόταση ανάληψης
υποχρέωσης και τη διάθεσή του από τον ΚΑ. 02.00.6733.001 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών
βοηθημάτων σε άπορους δημότες», του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 για τον
παραπάνω σκοπό.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 373 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Ι.
Ν.

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Γ.
Η.
Ν.
Α.
Σ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Γουλτίδης
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μαρκούλης
Στουγιάννος

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 30-6-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

