ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 20/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 654/2010
Περίληψη
Έγκριση
οικονομικής
ενίσχυσης
πολύτεκνης άστεγης οικογένειας ROM
και ψήφιση πίστωσης.
Σήμερα 20 Σεπτεμβρίου του έτους 2010 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 16-9-2010 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
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
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Μ.
Γ.

Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Τσαπαρόπουλος
Συμεωνίδης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
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 προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου, Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Γ. Κάκαρης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 623/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 6242010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 628/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Χ. Γεωργιάδης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 629/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 630/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Α.
Δελαβερίδης και.
8) Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.
Κάκαρης, Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 634/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 643/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Γ. Κάκαρης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 651/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 655/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης
και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 662/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Ακριβόπουλος.
14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 663/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 664/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 665/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 10-9-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Νικολάου Μαυροκεφαλίδη, που έχει ως εξής:
Η αθίγγανη Μαρίνα Χαϊδάρογλου – Μαυρίδου είναι μητέρα επτά ανήλικων
και δύο ενήλικων παιδιών και διαμένει στον καταυλισμό Εργοχωρίου σε άθλιες
συνθήκες. Το παράπηγμα από ξύλα και νάυλον που στέγαζε την πολυμελή
οικογένεια της υποχώρησε πρόσφατα λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων. Η
Μαρίνα Χαϊδάρογλου – Μαυρίδου συντηρεί μόνη την οικογένεια της, καθώς ο
σύζυγός της είναι στη φυλακή και μόνη της πρόσοδος είναι το επίδομα
πολυτέκνων, το βοήθημα της Πρόνοιας και η επαιτεία. Για λόγους ανθρωπιστικούς
και εν’ όψει του χειμώνα- καθώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος διασφάλισης
κατοικίας- το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου
προτείνει να δοθεί έκτακτο επίδομα ύψους 1.200 ευρώ, από το Δήμο Βέροιας για
την αγορά ξύλων και νάυλον ανάλογης αξίας κατ’ εκτίμηση της τεχνικής
υπηρεσίας, για την αποκατάσταση του παραπήγματος, τα οποία θα βαρύνουν τον
κωδικό Κ.Α. 00/6733, ο οποίος αφορά «στην καταβολή χρηματικών βοηθημάτων
σε άπορους Δημότες». Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 «Αρμοδιότητες
Δήμων και Κοινοτήτων» προβλέπεται ότι «Οι αρμοδιότητες των Δήμων και
Κοινοτήτων αφορούν κυρίως τους τομείς :……..ε) Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης στο οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:….«Η μέριμνα για την 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 ίδιου 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 διαβιβάσεως ή περιθάλψεως, κυρίως
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και
κοινοτικού συμβουλίου, με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται
χρηματικά βοηθήματα».
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 10-9-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ν. Μαυροκεφαλίδη.
2.- Την αναγκαιότητα οικονομικής ενίσχυσης της παραπάνω οικογένειας για τη
διασφάλιση της στέγασής της.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 και στον Κ.Α 00/6733
«Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» υπάρχει γραμμένη
σχετική πίστωση.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 202 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση της Μαρίνας Χαϊδάρογλου-Μαυρίδου,
μητέρας επτά ανηλίκων και δύο ενηλίκων παιδιών, με το ποσό των € 1.200,00, με
σκοπό την αγορά των υλικών που απαιτούνται για την αποκατάσταση του
παραπήγματος στο οποίο διαμένει η οικογένειά της στον καταυλισμό των αθιγγάνων
στην περιοχή Εργοχωρίου.

Β) Ψηφίζει ποσό € 1.200,00 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α 00/6733
«Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2010 για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 654 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης
Κάκαρης
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 4 - 10 -2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

