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ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 08/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Οικονομική ενίζσςζη ζε άποπο δημόηη λόγω πςπκαγιάρ.
Απιθ. Απόθαζηρ: 138/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 23 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
18:30 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 5795/19-04-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 7νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο.

Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ε δεκνηηθή
ζύκβνπινο θ. Καξανύιε Αθξνδίηε.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ε δεκνηηθή
ζύκβνπινο θ.Γνξάληε Δηξήλε.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 16ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ
εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο σο εμήο: ηηο 21/03/2018 εθδειώζεθε ππξθαγηά ζηελ
νηθία ηνπ ζπκπνιίηε καο θ. Υαηδεαζαλαζίνπ Ισάλλε ηνπ Λαδάξνπ ζηελ νδό Πεξηθιένπο 14
ζηελ Γ.Κ. Ακπληαίνπ ε νπνία θαη θαηέζηξεςε νινζρεξώο ηόζν ηελ νηθία όζν θαη όιν ηνλ
νηθηαθό εμνπιηζκό (έπηπια, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο είδε δηαβίσζεο θιπ).
ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Ν.3463/2006: «ζε εξαιπεηικέρ
πεπιπηώζειρ, θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθηεο θαη ζνβαξήο ανάγκηρ επηηξέπεηαη
λα ρνξεγνύληαη ζηνπο οικονομικά αδύναηοςρ θαηνίθνπο θαη πνιύηεθλνπο είδε δηαβίσζεο ή
πεξηζάιςεσο, θπξίσο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο, κε απόθαζη ηος δημοηικού
θαη θνηλνηηθνύ ζςμβοςλίος. Με ηνπο ίδηνπο όξνπο επηηξέπεηαη λα ρνξεγνύληαη σπημαηικά
βοηθήμαηα».
ύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 490/2007 Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Κξάηνπο: «Από ηελ δηαηύπσζε ηεο δηάηαμεο (δει. ηεο παξ. 2 αξζ. 202 Ν.3463/2006)
πξνθύπηεη όηη σο εξαιπεηικέρ πεπιπηώζειρ λννύληαη ηδηάδνπζεο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο
παξνπζηάδνπλ μεμονωμένο σαπακηήπα θαη νη νπνίεο ιόγσ αθξηβώο ησλ ηδηαίηεξσλ
ζπλζεθώλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο δεν είναι δςναηόν να πεπιγπαθούν ή να πποβλεθθούν
εκ ηων πποηέπων».
«Ωο ανάγκη λνείηαη, θαη΄αξρήλ, καηάζηαζη η οποία έσει σαπακηήπα επιηακηικό και
ανεπίδεκηο αναβολήρ δηόηη από ηελ αλαβνιή ππάξρεη θίλδπλνο λα επέιζεη κε κεγάιε
πηζαλόηεηα βιάβε, ελώ έθηαθηε είλαη πεξίζηαζε ε νπνία νθείιεηαη ζε απξόβιεπηα γεγνλόηα
ή θαηαζηάζεηο. Δηδηθόηεξα ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα ηα νπνία απνηεινύλ αληηθείκελν ηεο
πξνθείκελεο ξύζκηζεο, γίλεηαη δεθηό όηη έθηαθηεο θαη ζνβαξέο αλάγθεο ζπληζηνύλ απηέο πνπ
πξνθύπηνπλ από ζενκελίεο, πςπκαγιέρ, ζεηζκνύο, πιεκκύξεο θαη άιιεο θπζηθέο
θαηαζηξνθέο ή αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα, πνιεκηθά γεγνλόηα, ζνβαξέο αζζέλεηεο, γήξαο,
δπζηύρεκα, θηώρεηα θιπ, νη νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα νδεγήζνπλ ζε πξαγκαηηθή αλάγθε θαη
απόγλσζε απόξνπο θαη οικονομικά αδύναηοςρ πολίηερ».
«Πεξαηηέξσ, η έννοια ηηρ οικονομικήρ αδςναμίαρ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε θξηηήξηα
γεληθά θαη αληηθεηκεληθά όπσο, ην ύςνο ηνπ εηζνδήκαηνο, ν αξηζκόο ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ, ε
θαηάζηαζε πγείαο ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε γεληθόηεξε πεξηνπζηαθή θαη νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε απηώλ».
Σέινο ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 34/2017 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ ηνπ 7νπ Σκήκαηνο ηνπ
Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ: «…ε δε οικονομική αδςναμία αςηών, αποδεικνύεηαι από ηα
πξνζθνκηδόκελα εκκαθαπιζηικά εθοπίαρ, ηα πεπιοςζιολόγια, ηηο θάξηεο αλεξγίαο, ηηο
βεβαηώζεηο αλαπεξίαο, ηα πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θ.α.».
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
α) ηελ βεβαίσζε ππξθαγηάο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Πηνιεκαΐδαο
β) ην εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα ηεο Α.Α.Γ.Δ. έηνπο 2016
γ) ην έληππν Δ9
δ) ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Tελ έγθξηζε ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ θ. Υαηδεαζαλαζίνπ Ισάλλε ηνπ Λαδάξνπ
κε ην πνζό ησλ 2.000,00 € θαζώο ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 202 ηνπ Ν.3463/2006.
Γηαζέηνπκε ηελ πίζησζε ησλ 2.000,00 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 00.6733 κε ηίηιν:
«Καηαβνιή βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο δεκόηεο» ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 ηνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 138/2018.
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