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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 2/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 20/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε παξνρήο νηθνλνκηθνύ βνεζήκαηνο γηα ηελ
θάιπςε εμόδσλ θεδείαο αηόκνπ κε ηελ ηδηόηεηα
ηνπ πξόζθπγα
ήκεξα 20 Ηανοσαρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπόιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 16-1-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ
επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 37 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Γ.Γνπιηίδεο, Υ.Κειεζίδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6) .Γηακάληεο, 7) Β.Λπθνζηξάηεο, 8) Γ.Σζαλαθηζίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο
Κ. Γξεγνξηάδεο, 9) Λ.Αθξηβόπνπινο, 10) Θ. Κνξσλάο, 11) Α.
Λαδαξίδεο, 12) Α.ηδεξόπνπινο, 13)Α.Γέιιαο, 14)Λ.Αζιαλίδεο,
15)Γ.Μπαηζαξά,
16)
.
Σδήκα,
17)
Δ.Κειεζίδεο,
18)Κ.Βαζηιεηάδεο, 19) Κ.Παινπθίδεο, 20) Γ.Ππξηλόο,
21)Υ.Σζηνύληαο, 22)Ν.Λαδόπνπινο, 23) Π.Παπιίδεο, 24) Μ.
νπκειίδεο, 25) Γ.Μηραειίδεο, 26) Ν.Αγγέινπ, 27)
Β.ηεθαλόπνπινο, 28) Α.Μαξθνύιεο, 29) Κ.Σξνρόπνπινο, 30)
.ηνπγηάλλνο, 31)Κ.Θενδσξίδεο, 32) Π.Μνπρηάξε, 33)
Α.πκεσλίδνπ, 34) Γ.Ράιιε, 35) Γ.Γεκεξηδίδεο, 36)
Γ.Μειηόπνπινο, 37) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Παπά, Η.ηδεξόπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Καξαγηάλλεο, Κ.Βύδαο, Ζ.Καξακήηζνο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Υ.Βελεηηθίδεο, Η.Υεηκώλαο,
Υ. Σζαλαζίδεο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρώξεζαλ νη θ.θ. Π.Μνπρηάξε, Ν.Αγγέινπ, Ν.Λαδόπνπινο,
Β.ηεθαλόπνπινο, Α.Μαξθνύιεο, .ηνπγηάλλνο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 6/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Α.ηδεξόπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ..ηνπγηάλλνο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 11/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Γ.Μειηόπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.Α.Μαξθνύιεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 14/2020 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Γ.Μειηόπνπινο
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 15ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 10-1-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο Δπζηαζίνπ Κειεζίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
ύκθσλα κε ην άξζξν 94 ηνπ λ. 3852/10 πξόγξακκα Καιιηθξάηεο νη αξκνδηόηεηεο ηνπ
άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3463/06 θεθ ε) ηνπ Σνκέα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο εμαθνινπζνύλ λα αζθνύληαη
από ηνπο Γήκνπο.
ύκθσλα κε ην άξζξν 75ηνπ Ν.3463/06 Κ.Γ.Κ., θεθ ε παξ 3. νη Γήκνη έρνπλ αξκνδηόηεηα
γηα ηελ: «H κέξηκλα γηα ηελ ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδπλάησλ δεκνηώλ, κε ηελ παξνρή
ρξεκαηηθώλ βνεζεκάησλ, εηδώλ δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο ζε θαηνίθνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ
ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαβίσζεο θαηά ηηο πξνβιέςεηο απηνύ ηνπ θώδηθα. Ζ εθαξκνγή πνιηηηθώλ ή
ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα, πνπ ζηνρεύνπλ ζηε κέξηκλα, ππνζηήξημε θαη
θξνληίδα εππαζώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο θαη ηελ πξναγσγή
ςπρηθήο πγείαο, όπσο δεκηνπξγία δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο,
ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο αηόκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, ζπκβνπιεπηηθήο
ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνύλησλ πξνζώπσλ θαη
θέληξσλ πξόιεςεο θαηά εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ»
ύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Ν. 3463/2006 Κ.Γ.Κ. «ε εμαηξεηηθέο,
πεξηπηώζεηο θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθηεο θαη ζνβαξήο αλάγθεο επηηξέπεηαη λα
ρνξεγνύληαη ζηνπο νηθνλνκηθά αδύλαηνπο θαηνίθνπο θαη πνιύηεθλνπο είδε δηαβηώζεσο ή
πεξηζάιςεσο, θπξίσο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο κε απόθαζε ηνπ
δεκνηηθνύ θαη θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο επηηξέπεηαηλα ρνξεγνύληαη
ρξεκαηηθά βνεζήκαηα.»
Οη δαπάλεο γηα ηαθή θαη αλαθνκηδή ησλ νζηώλ πξνζώπσλ ηα νπνία ελ δσή βξίζθνληαλ ζε
νηθνλνκηθή αδπλακία ή είραλ ηελ ηδηόηεηα πξόζθπγα ή είραλ αηηεζεί ηελ αλαγλώξηζε ηεο
ηδηόηεηαο απηήο κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ από ην δήκν ή, ζε πεξίπησζε κε ύπαξμεο ζρεηηθώλ
πηζηώζεσλ ηνπ δήκνπ, από ηελ πεξηθέξεηα εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ησλ νπνίσλ
πξαγκαηνπνηείηαη ε ηαθή ή αλαθνκηδή, κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ
ή πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνπιίνπ θαη εθόζνλ ππνβιεζεί δήισζε ησλ νηθείσλ ηνπ ζαλόληνο πεξί
αδπλακίαο θάιπςεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ή εθόζνλ δηαπηζησζεί όηη δελ πθίζηαληαη ή δελ
αλεπξίζθνληαη νηθείνη ηνπ ζαλόληνο πνπ κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ ηε δαπάλε.
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ν Γήκνο νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηνπο άπνξνπο, άζηεγνπο
πνιίηεο ώζηε λα εμαζθαιίζεη ηα πιένλ απαξαίηεηα γηα ηελ αλζξώπηλε θαη αμηνπξεπή δηαβίσζε,
κέξνο ηεο νπνίαο απνηειεί θαη ε θήδεπζή ηνπο, ζύκθσλα κε ηα ζξεζθεπηηθά θαη θνηλσληθά
επηθξαηνύληα ήζε.
Λακβάλνληαο επίζεο ππόςε:
1. Σελ κε αξηζκ. Eκπ. Πξση. 147/16-12-2019 αίηεζε πνπ ππνβιήζεθε από ηνλ M.B,
παηέξα ηνπ λενγλνύ.
2. Σελ από 20-12-2019 έθζεζε Κνηλσληθήο Έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε από ηελ Κνηλσληθή
Λεηηνπξγό ηνπ Γήκνπ Γέζπνηλα Μηραειίδνπ από ηελ νπνία δηαπηζηώλεηαη ε έληνλε νηθνλνκηθή
δπζπξαγία θαη πξνηείλεηαη ε θάιπςε ησλ εμόδσλ θεδείαο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 248€.
Έρνπλ πξνζθνκηζηεί θαη έρνπλ ειεγρζεί όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά από ην Σκήκα
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο & Ηζόηεηαο Φύισλ, ηα νπνία όκσο δελ επηζπλάπηνληαη, ιόγσ πξνζηαζίαο
ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ .
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη :
Σελ παξνρή ρξεκαηηθνύ βνεζήκαηνο ζπλνιηθνύ πνζνύ 248€ ζην γξαθείν ηειεηώλ
«ΚΤΠΡΑΗΟ» γηα ηελ θάιπςε εμόδσλ θεδείαο αηόκνπ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξόζθπγα, όπσο
θαηαγξάθεηαη ζηελ έθζεζε θνηλσληθήο έξεπλαο ηεο Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνύ ηνπ Γήκνπ
Μηραειίδνπ Γέζπνηλαο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 10-1-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο Δπζηαζίνπ
Κειεζίδε.
2.- Σελ από 20-12-2019 έθζεζε θνηλσληθήο έξεπλαο ηεο Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνύ ηνπ Γήκνπ
Γ.Μηραειίδνπ.
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3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν.
3852/2010, θαζώο θαη ησλ άξζξσλ 75 θαη 202 ηνπ Ν. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.).
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Δγθξίλεη ηελ παξνρή βνεζήκαηνο ζπλνιηθνύ πνζνύ 248,00€, γηα ηελ θάιπςε εμόδσλ
θεδείαο αηόκνπ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξόζθπγα, όπσο θαηαγξάθεηαη ζηελ από 20-12-2019 έθζεζε
θνηλσληθήο έξεπλαο ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγνύ ηνπ Γήκνπ Γ.Μηραειίδνπ.
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 20 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Μηραειίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.
.
Η.
Α.
Η.
Κ.
Ζ.

Σζηινγηάλλεο
Παπά
ηδεξόπνπινο
Καξαβαζίιεο
Καξαγηάλλεο
Βύδαο
Καξακήηζνο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 4-2-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

