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ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΩ9Ο-Κ6Ι

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 4/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 74/2021
Περίληψη
Έγκριση α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 318/2020
απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής οικονομικού
βοηθήματος
για
την
κάλυψη
εξόδων
απολύμανσης και καθαριότητας οικονομικά
αδύναμου δημότη
Σήμερα 29 Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 24-03-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Ρίζος, 5) Λ.Ασλανίδης, Χ.Κελεσίδης,
Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Β.Λυκοστράτης, Σ.Στουγιάννος, Δ.Ράλλη,
9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ. Κορωνάς, 12) Α. Γ.Μελιόπουλος
Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας, 15)Γ.Μπατσαρά, 16) Σ.
Τζήμα, 17) Ε.Κελεσίδης, 18)Κ.Βασιλειάδης, 19) Κ.Παλουκίδης, 20)
Δ.Πυρινός, 21)Χ.Τσιούντας, 22)Ν.Λαζόπουλος, 23) Π.Παυλίδης, 24) Μ.
Σουμελίδης, 25) Γ.Γουλτίδης, 26) Γ.Μιχαηλίδης, 27) Ν.Αγγέλου, 28)
Β.Στεφανόπουλος,
29)
Α.Μαρκούλης,
30)
Κ.Τροχόπουλος,
31)Κ.Θεοδωρίδης,
32)
Π.Μουχτάρη,
33)
Α.Συμεωνίδου,
34)Δ.Τσανακτσίδης, 35) Γ.Δεμερτζίδης, 36) Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης,
Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης,
Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας,
Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης
2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Θεοδωρίδης, Λ.
Ακριβόπουλος και ο κ Γ.Μιχαηλίδης.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 24-2-2021 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου κοινωνικής
προστασίας Γεωργίας Μπατσαρά, που έχει ως εξής:
Με την υπ. αρ. 318/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας εγκρίθηκε η παροχή
οικονομικού βοηθήματος για τηνκάλυψη εξόδωνκαθαρισμού και απολύμανσης οικίας οικονομικά
αδύναμου δημότη. Λόγω ότι δεν ολοκληρώθηκε η πληρωμή το 2020 θα πρέπει να εγκριθεί εκ
νέου το 2021.
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 επιτρέπεται να χορηγούνται
χρηματικά βοηθήματα.»
Λαμβάνοντας επίσης υπόψη:
1. Την με υπ.αρ.πρωτ.3475/11-8-2020 αίτηση που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας από το
τμήμα Ζ’ τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Εθελοντισμού και Υγείαςγια δικές μας
ενέργειες.
2.Την από 11/8/2020 έκθεση ΚοινωνικήςΈρευνας που διενεργήθηκε από την Κοινωνική
Λειτουργό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, Πολυξένη Τανάμπαση, από τηνοποία
διαπιστώνεται η έντονη οικονομική δυσπραγία του άπορου δημότη Π.Β και προτείνεται να
αναλάβει συνεργείο καθαρισμού την καθαριότητα και Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το
Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:
1. Την ανάκληση ή μη της με αριθμ. 318/2020 προγενέστερης απόφασης του.
Την παροχή συνολικού ποσού 310,00€ με το Φ.Π.Αγια την έγκριση εξόδων καθαρισμού και

απολύμανσης οικίας οικονομικά αδύναμου δημότη, λόγω έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης , στο
συνεργείο καθαρισμού «CLEANSERVICEΒΡΟΝΤΖΟΥ ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ».Και κάλεσε το
συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 24-2-2021 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου κοινωνικής προστασίας Γεωργίας
Μπατσαρά.
2.- Την υπ’ αριθ. 318/2020 απόφαση του Δ.Σ.
3.- Την από 11-8-2020 έκθεση κοινωνικής έρευνας της Κοινωνικής Λειτουργού του
προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» Π.Τανάμπαση.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018, του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 94 του ν.
3852/2010, καθώς και των άρθρων 75 και 202 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
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Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 318/2020 προγενέστερη απόφασή του, περί έγκρισης παροχής
οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων απολύμανσης και καθαριότητας οικονομικά
αδύναμου δημότη.
Β) Εγκρίνει την παροχή συνολικού ποσού 310,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), στο
συνεργείο καθαρισμού με την επωνυμία «CLEAN SERVICE ΒΡΟΝΤΖΟΥ ΣΠΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ» για την κάλυψη εξόδων απολύμανσης και καθαριότητας οικονομικά αδύναμου
δημότη, όπως καταγράφεται στην από 11-8-2020 έκθεση κοινωνικής έρευνας της Κοινωνικής
Λειτουργού του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» Π.Τανάμπαση.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 74/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Συμεωνίδου
Τσανακτσίδης
Δεμερτζίδης
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 31-03-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

