ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 148/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της αριθ. 13 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την
αριθμ. 9247/23-08-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και
έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
1 ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

1 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)

2 ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)

3 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ( ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
4 ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5 ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

6 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)

7 ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)

8 ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ

3 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

9 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4 ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)

10 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΣΗΣ)

5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)

11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

6 ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)

12 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7 ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)

13 ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

8 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)

14 ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)

15 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

10 ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)

16 ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

11 ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

12 ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)

1 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)

2 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
3 ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

14 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)
15 ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)

4 ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

16 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)

5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
7 ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
8 ΒΟΣΚΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
11 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αριθ. Απόφασης: 148/2019
Θέμα: «Α. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορων δημοτών. Β. Εξειδίκευση πίστωσης για την
καταβολή των χρηματικών βοηθημάτων.»
Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 10ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών
του σώματος την εισήγηση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Αλληλεγγύης & Κοινωνικής
Προστασίας κ. Τσαουσίδη Ιωάννη η οποία έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι στην παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.33463/2006 (ΚΔΚ) αναφέρεται ότι:
«Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων δημοτών, με την παραχώρηση
δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών
διαβίβασης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά
τις προβλέψεις αυτού του κώδικα»
Επίσης στο άρθρο 202 παρ.2 του Ν.3463/2006 αναφέρεται ότι « το Δημοτικό Συμβούλιο
μπορεί με απόφαση του να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για την αντιμετώπιση
έκτακτης και σοβαρής ανάγκης στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη
διαβίωσης ή περίθαλψης κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής . Με τους ίδιους όρους
επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα».
Με άρθρο 94 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) προστίθεται η έκδοση
πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας ως αρμοδιότητα των Δήμων.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Δήμος οφείλει να μεριμνά άπορους πολίτες ώστε να εξασφαλίζει τα
πλέον απαραίτητα για ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαβίωση , σύμφωνα με τα θρησκευτικά και
κοινωνικά επικρατούντα ήθη.
Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο:
Α) να εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση του δημότη Π.Κ. και του Ι.Ν. τα στοιχεία των οποίων
τηρούνται στην υπηρεσία μας (προσωπικά δεδομένα) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.Δ.
57/1973 ΦΕΚ 149/19-07-1973 τ.Α΄ και
Β) εξειδίκευση πίστωσης 1.300,00€ στον Κ.Α. 00/6733 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους
2019.»
Στην συνέχεια τέθηκαν υπόψη των μελών οι παρακάτω νομικές διατάξεις:
Σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ.2 του Ν.3463/06, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 51 του
Ν.4483/17, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις
καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης στους οικονομικά αδύνατους
κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και
νοσοκομειακής. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα. Τα
βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται
ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α. και νομικά
πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την
καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 203 σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 210 και το άρθρο
283 του Ν.4555/18 όπου στις διατάξεις του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 ορίζεται το δημοτικό
συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται

από 19.07.2018 ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού.
Σύμφωνα με την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται
προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να
επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την
απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη
θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται
και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική Έκθεση του Ν.4555/18 ως χαρακτηριστικό παράδειγμα
θα μπορούσε να αναφερθεί το άρθρο 202 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, περί παροχής
επιχορηγήσεων και βοηθημάτων: η αρχική εγγραφή στον προϋπολογισµό καθορίζει το ύψος του
συνολικού προς διάθεση χρηµατικού ποσού, όµως από τη φύση της δεν µπορεί να καθορίζει τους
τελικούς δικαιούχους. Οπότε, εν προκειμένω, απαιτείται προς τούτο απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου, πριν τη διάθεση πίστωσης από τον δήµαρχο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από
την απόφαση του δηµάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.
Στο Δήμο μας 2 κάτοικοι της περιοχής έχουν ανάγκη χρηματικής βοήθειας συνολικού ποσού
1.300,00€, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψη του:
1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 51 του Ν.4483/17
2) το άρθρο 203 του Ν.4555/18
3) την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18
4) τη σοβαρή και έκτακτη ανάγκη
5) την παραπάνω εισήγηση
6) τα τεκμηριωμένα αιτήματα
7) τον Κ.Α. 00/6733 με προϋπολογισμένο ποσό 9.000,00€
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει τη χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος, ποσού 500,00€ στον δημότη
Π.Κ. και 800,00€ στον δημότη Ι.Ν., τα στοιχεία των οποίων τηρούνται στην υπηρεσία μας
(προσωπικά δεδομένα) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.Δ. 57/1973 ΦΕΚ 149/19-07-1973
τ.Α΄, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
2) Εξειδικεύει πίστωση ποσού 1.300,00€ στον Κ.Α. 00/6733 για την κάλυψη της σχετικής
δαπάνης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 148/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

