ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 33/2017 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Καηαβολή χρημαηικού βοηθήμαηος ζε άπορο δημόηη
Αριθ. Απόθαζης: 402/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 13 ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 20309/08-12-2017 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 24 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Ησάλλνπ Υξήζηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ησάλλεο
Ησαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ησάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αβξακίδεο Ησάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Μπάληεο Ηνξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Αθξνδίηε Καξανύιε
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Γνξάληε Δηξήλε
Βνιηώηεο Αξγύξηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Φηιώηα θ. Μαξθόπνπινο
Αλέζηεο, θαη Ληκλνρσξίνπ θ. Σζεξέπεο Αληώληνο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 12νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο ν θ. Λάδεο
Γεκήηξηνο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 20ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ
εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: ύκθσλα κε ην άξζξν 202 παξ.2
ηνπ Ν3463/2006 επηηξέπεηαη λα ρνξεγνύληαη ρξεκαηηθά βνεζήκαηα ζε άπνξνπο δεκόηεο γηα
εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθηεο θαη ζνβαξήο αλάγθεο.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πθίζηαηαη έθηαθηε θαη ζνβαξή αλάγθε ηνπ ζπλδεκόηε καο θ.
νληάδε Βαζηιείνπ θαηνίθνπ ηεο ΣΚ Βεγόξσλ, ηνπ νπνίνπ ε νηθία θαηαζηξάθεθε
νινζρεξώο ιόγσ ππξθαγηάο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ κε αξηζκό πξση. 2921Φ.706.6/07-12-1
βεβαίσζε ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο, κε εκεξνκελία ππξθαγηάο 04/12/2017,θαη από
ζρεηηθό θσηνγξαθηθό πιηθό πνπ πξνζθόκηζε ν αηηώλ(όπνπ δηαθαίλεηαη όηη θαηέξξεπζε ε
ζθεπή θαη θάεθαλ όια ηα πξνζσπηθά ηνπο είδε θαη νιόθιεξε ε νηθνζπζθεπή).
Ο ζπλδεκόηεο καο είλαη αλίθαλνο γηα εξγαζία δηόηη πάζρεη από ζηεθαληαία λόζν –
ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ ΗΗ θαη κεηθηή δηαηαξαρή άγρνπο θαηάζιηςεο (ζύκθσλα κε ηελ κε
αξηζκό 09905/2017/3669/24-05-2017 απόθαζε ηεο επηηξνπήο ΚΔΠΑ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ
ΜΟΝΑΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΟΕΑΝΖ, από ηελ νπνία πξνθύπηεη όηη ν αηηώλ είλαη αλάπεξνο θαηά
πνζνζηό 68%).
Ζ ζύδπγνο ηνπ αηηνύληνο είλαη άλεξγε, δελ έρνπλ άιιε θαηνηθία θαη απηήλ ηελ ζηηγκή
θαηνηθνύλ ζε έλα εγθαηαιειεηκκέλν ηξνρόζπηην, ζε άζιηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο ,βαζηδόκελε
ζηελ βνήζεηα ησλ ζπλαλζξώπσλ ηνπο, κάιηζηα ππό ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο
πεξηνρήο καο.
Σν εηζόδεκα ηνπο πξνέξρεηαη από ηελ ζύληαμε αλαπεξίαο πνπ παίξλεη από ηνλ ΟΓΑ, ην
νπνίν είλαη πνιύ ρακειό γηα λα κπνξέζεη αληαπεμέιζεη ζηελ αλαθαηαζθεπή ηεο θαηνηθίαο
ηνπ.
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο θαη ηεο ηδηαίηεξεο πεξίζηαζεο θαη
δηαπηζηώλνληαο ηελ νηθνλνκηθή αδπλακία ηνπ αηηνύληνο θξίλεηαη αλαγθαία ε ζπλδξνκή ηνπ
Γήκνπ θαη ε θαηαβνιή ρξεκαηηθνύ βνεζήκαηνο ζηνλ παξαπάλσ δεκόηε .
Πξνηείλεηαη ε θαηαβνιή πνζνύ ύςνπο 3.000,00€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 00.6733 κε ηίηιν
«Καηαβνιή ρξεκαηηθώλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο δεκόηεο»
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:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ έγθξηζε ρνξήγεζεο βνεζήκαηνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθηεο θαη ζνβαξήο
αλάγθεο ηνπ ζπλδεκόηε καο θ. νληάδε Βαζηιείνπ θαηνίθνπ ηεο ΣΚ Βεγόξσλ
(ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΟΗΚΗΑ ΑΠΟ ΠΤΡΚΑΓΗΑ ) γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην
ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο..
Φεθίδεη θαη δηαζέηεη ην πνζό ησλ 3.000,00€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 00.6733 κε ηίηιν
«Καηαβνιή ρξεκαηηθώλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο δεκόηεο»

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 402/2017.
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