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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Από ην ππ’ αξηζ. 21/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 333/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 424/2017
απόθαζεο ηνπ Γ.., πεξί έγθξηζεο ηνπ Δζσηεξηθνύ
Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ
Γήκνπ Βέξνηαο
ήκεξα 7 Γεκεμβρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 16:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 3-12-2020 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 θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ
Τπ.Δζσηεξηθώλ.
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 35 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Γ.Μηραειίδεο, Ν.Αγγέινπ,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Γ.Γνπιηίδεο, .ηνπγηάλλνο,
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ. Α.πκεσλίδνπ, Γ.Γεκεξηδίδεο
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18) Δ.Κειεζίδεο,
19)Κ.Βαζηιεηάδεο,
20)
Κ.Παινπθίδεο,
21)
Γ.Ππξηλόο,
22)Υ.Σζηνύληαο, 23)Ν.Λαδόπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο, 25) Μ.
νπκειίδεο, 26)Υ.Κειεζίδεο, 27) Β.ηεθαλόπνπινο, 28)
Α.Μαξθνύιεο, 29) Κ.Σξνρόπνπινο, 30)Κ.Θενδσξίδεο, 31)
Π.Μνπρηάξε,
32)Γ.Σζαλαθηζίδεο,
33)
Γ.Ράιιε,
34)
Γ.Μειηόπνπινο, 35) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

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

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε πξνζήιζαλ νη θ.θ. Β.ηεθαλόπνπινο, Κ.Βαζηιεηάδεο θαη
απνρώξεζαλ νη θ.θ. Π.Παπιίδεο, Μ.νπκειίδεο, Υ.Κειεζίδεο, Β.ηεθαλόπνπινο, Λ.Αθξηβόπνπινο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 324/2020 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Λ.Αθξηβόπνπινο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 325/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Α.Μαξθνύιεο, Κ.Θενδσξίδεο, Κ.Σξνρόπνπινο,
Π.Μνπρηάξε
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 326/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Ζ.Σζηθιίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 331/2020 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Ζ.Σζηθιίδεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 12-11-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηεο αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο Γεσξγίαο Μπαηζαξά, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ηελ αξ. 424/2017 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο εγθξίζεθε ν
Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Με ηελ αξ. 30/2020 απόθαζή ηνπ ην πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Βέξνηαο
εμέθξαζε ζεηηθή γλώκε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε.
Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο ζηε ζπλεδξίαζε πνπ έγηλε ζηηο 7-10-2020 δηαηύπσζε
απόςεηο επί ηεο ηξνπνπνίεζεο Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ .
Με ηελ αξ. 29/2020 ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ, σο εμήο:
Α. Σελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4, όζνλ αθνξά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο:
«…… -Σν Κνηλσληθό Παληνπσιείν ιεηηνπξγεί κε ζηαζεξό σξάξην, από Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή, ώξεο 07:30 π.κ. – 15:30κ.κ. …….»
Β.Σελ ηξνπ/ζε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6, σο εμήο:
«1. Γπλεηηθνί Γηθαηνύρνη ………. θαζώο θαη νη δηθαηνύρνη/αηηνύληεο δηεζλνύο πξνζηαζίαο
(ππό ηελ πξνϋπόζεζε λα έρνπλ ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήισζε θαη λα κε δηακέλνπλ ζε δνκή
θηινμελίαο)
Γ. Σελ ηξνπ/ζε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 , σο εμήο:
«Δηδηθόηεξα, ζην πξόγξακκα ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο,
άηνκα πνπ δηαβηνύλ θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο (όπσο απηό νξίδεηαη από ηελ ΔΛΣΑΣ,
ζύκθσλα κε ηελ έξεπλα εηζνδήκαηνο θαη ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ λνηθνθπξηώλ θαη όπσο απηά
αλαζεσξνύληαη θάζε θνξά.».
Γ. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 8 πξνζηίζεηαη:
«-Ζ επηηξνπή Γηαρείξηζεο εγθξίλεη ηελ ηειηθή θαηάζηαζε ησλ δηθαηνύρσλ θαηόπηλ
εηζεγήζεσο ηεο Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνύ ηεο δνκήο»
Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε κε αξηζκ. 424/2017 πξνγελέζηεξε απόθαζή ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Βέξνηαο .
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 12-11-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηεο αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο Γεσξγίαο
Μπαηζαξά.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 424/2017 απόθαζε ηνπ Γ..
3.- Σελ ππ’ αξηζ. 30/2020 απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Βέξνηαο
4.- Σελ ππ’ αξηζ. 29/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε.
5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη 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.
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 424/2017 απόθαζήο ηνπ, πεξί έγθξηζεο ηνπ
Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαη εηδηθόηεξα
ηελ αληηθαηάζηαζε α) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4, ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 6
θαη γ) ηνπ άξζξνπ 8, σο εμήο:
«ΑΡΘΡΟ 4ν
Κηίξηα θαη Οξγάλσζε Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ
4. Σν Κνηλσληθό Παληνπσιείν ιεηηνπξγεί κε ζηαζεξό σξάξην, από Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή, ώξεο 07:30π.κ. – 15:30 κ.κ. ην νπνίν κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα δηεπξπλζεί,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο
δνκήο γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ σθεινπκέλσλ.
ΑΡΘΡΟ 6ν
Γηθαηνύρνη
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1. Γπλεηηθνί Γηθαηνύρνη ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη ην Κνηλσληθό Παληνπσιείν είλαη
άηνκα/λνηθνθπξηά πνπ δηακέλνπλ ζηνλ Γήκν Βέξνηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λόκηκα
δηακελόλησλ πνιηηώλ ηξίησλ ρσξώλ ή αληζαγελώλ, ηα νπνία βάζεη θξηηεξίσλ θαη ζρεηηθώλ
απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ, βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θηώρεηαο ή απεηινύληαη από θηώρεηα (π.ρ.
καθξνρξόληα άλεξγνη, αλαζθάιηζηα άηνκα κε πνιύ ρακειό εηήζην εηζόδεκα, σθεινύκελσλ ηνπ
Κνηλσληθνύ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγύεο θαη ηνπ ΣΔΒΑ, θαζώο θαη νη δηθαηνύρνη/αηηνύληεο
δηεζλνύο πξνζηαζίαο. (Τπό ηελ πξνϋπόζεζε λα έρνπλ ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήισζε θαη λα κε
δηακέλνπλ ζε δνκή θηινμελίαο).
Οη σθεινύκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΔΒΑ κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ από ην Κνηλσληθό
Παληνπσιείν ηα αγαζά πνπ ηνπο αλαινγνύλ ζην πιαίζην ηνπ ελ ιόγσ Πξνγξάκκαηνο (ΣΔΒΑ).
Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη σθεινύκελνη ηνπ ΣΔΒΑ δηθαηνύληαη δηαλνκή βαζηθώλ αγαζώλ πνπ
θαιύπηνληαη ΜΟΝΟ από ην ΣΔΒΑ, δελ δηθαηνύληαη αγαζά πνπ δηαζέηεη ε δνκή ζην πιαίζην ηεο
ζπγρξεκαηνδόηεζεο από ην ΔΚΣ.
Σα βαζηθά αγαζά πνπ δηαζέηεη ην Κνηλσληθό Παληνπσιείν από άιιεο πεγέο (άκεζε
πξνκήζεηα, ζπλδξνκή ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, ρνξεγίεο θαη δσξεέο) δηαλέκνληαη ζηνπο ινηπνύο
σθεινύκελνπο ηεο δνκήο (εθηόο ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ ΣΔΒΑ)
2. Δηδηθόηεξα, ζην πξόγξακκα ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ έρνπλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο, άηνκα πνπ δηαβηνύλ θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο (όπσο απηό νξίδεηαη από ηελ
ΔΛΣΑΣ, ζύκθσλα κε ηελ έξεπλα εηζνδήκαηνο θαη ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ λνηθνθπξηώλ θαη
όπσο απηά αλαζεσξνύληαη θάζε θνξά).
ΑΡΘΡΟ 8ν
Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ
Γηα ηελ απξόζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ
ζπζηήλεηαη 5κειήο Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία
επνπηεύεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ. ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο
εθπξνζσπνύληαη αλαινγηθά κε ηε δύλακή ηνπο, νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο θαη ζπκκεηέρεη επηπιένλ
θαη πξνεδξεύεη ν δήκαξρνο ή νη ν νξηδόκελνο από απηόλ αληηδήκαξρνο.
Ζ επηηξνπή ζπζηήλεηαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη νξίδνληαη θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά
κέιε ηεο.
Ζ ζεηεία ηεο ζα αθνινπζεί ηε ζεηεία ηεο δεκνηηθήο πεξηόδνπ.
Ζ επηηξνπή δηαρείξηζεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάδεη αλά εμάκελν, ζηελ νηθνλνκηθή
επηηξνπή έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη δηαρεηξηζηηθό απνινγηζκό. Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή εγθξίλεη κε
απόθαζή ηεο ην δηαρεηξηζηηθό απνινγηζκό. Ζ απόθαζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ
Ζ επηηξνπή δηαρείξηζεο εγθξίλεη ηελ ηειηθή θαηάζηαζε ησλ δηθαηνύρσλ θαηόπηλ
εηζεγήζεσο ηεο Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνύ ηεο δνκήο»
Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε ππ’ αξηζ. 424/2017 απόθαζε ηνπ Γ..

ΑΔΑ: ΨΕΡΩΩ9Ο-32Γ
Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 333 / 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
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Κειεζίδεο
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 14-12-2020
Ο Γήμαρτος
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