Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Από το υπ’ αριθ. 17/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 502/2010
Περίληψη
Έγκριση
χορήγησης
χρηματικού
βοηθήματος για νοσήλια απόρου και
ψήφιση πίστωσης.
Σήμερα 19 Ιουλίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 15-7-2010 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 21 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γ. Ορφανίδης
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Aπόντες
Μωυσιάδης
Συμεωνίδης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

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
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ.501/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 502/2010 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 504/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 515/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
6) Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ, 517/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 533/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 535/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Δήμαρχο, η οποία εξέθεσε στο
σώμα τα εξής:
Δήμαρχος : Επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα που
εισηγείται η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και αφορά στην νοσηλεία του άπορου
συμπολίτη μας Μ. Καισαρίδη.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση της Δημάρχου για συζήτηση
και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Στη συνέχεια αφού δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε
ως κατεπείγον, ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 19-7-2010
εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Νικολάου Μαυροκεφαλίδη, που έχει ως
εξής:
Ο άστεγος συμπολίτης Καισαρίδης Μιχαήλ πάσχων από χρόνιο αλκοολικό
σύνδρομο και συνοδή ψυχική διαταραχή χρήζει περίθαλψης και φροντίδας η οποία
δεν δύναται να του παρασχεθεί με άλλον τρόπο πέραν του εγκλεισμού του σε ειδική
μονάδα.
Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών ( Δνση
Πρόνοιας Ν. Ημαθίας, Εισαγγελέως και Τμήματος Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου
μας) οι οποίες απέβησαν άκαρπες ως προς την εξεύρεση Δημόσιου Ιδρύματος
κατάλληλου για την παραπάνω περίπτωση, η μόνη εφικτή λύση ήταν ο εγκλεισμός
του στην Ιδιωτική Κλινική Ασκληπιός. Το κόστος περίθαλψης ανέρχεται σε €
1.200,00 μηνιαίως το οποίο μετά από πρόταση της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής
Πολιτικής περιορίσθηκε στα €600,00 μηνιαίως. Το παραπάνω κόστος ανέλαβαν να
καλύψουν η Δνση Πρόνοιας με το σχετικό επίδομα, η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας
Ναούσης και Καμπανίας και το ποσό που θα πρέπει να καλυφθεί από το Δήμο
Βέροιας ανέρχεται στα €200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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».
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 €18.900,00.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη της παραπάνω ενέργειας και της δαπάνης
υλοποίησής της ψηφίζοντας και τη σχετική πίστωση ύψους € 200,00 μηνιαίως, εις
βάρος του Κ.Α 00.6733 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες»
του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την πρόταση της Δημάρχου.
2.- Το από 19-7-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ν. Μαυροκεφαλίδη.

3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 και στον Κ.Α. 00/6733
«Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» υπάρχει γραμμένη η
σχετική πίστωση.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 75 (περ. ε, παρ. 3), 93, 95 & 202 (παρ. 2) του Ν.
3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα, που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την καταβολή χρηματικού βοηθήματος συνολικού ύψους €
1.400,00 για τη νοσηλεία του άπορου και άστεγου δημότη Μιχαήλ Καισαρίδη, ο
οποίος πάσχει από χρόνιο αλκοολισμό και συνοδή ψυχική διαταραχή και χρήζει
άμεσης και μακρόχρονης περίθαλψης και φροντίδας, στην Ιδιωτική Κλινική
«Θεραπευτήριο Ασκληπιός».
Γ) Ψηφίζει πίστωση € 1.400,00 σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
έτους 2010 και του Κ.Α. 00/6733 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους
δημότες» για να διατεθεί στον Μιχαήλ Καισαρίδη για τον παραπάνω σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 502 / 2010
.............................................................................................……….................................
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.
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5 - 8 -2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

Παύλος Παυλίδης
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ορφανίδης

