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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  164/2016      

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ∆ΗΜΟΤΗ 

 

 Σήµερα Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016 και ώρα 19.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 11.361/6.6.2016 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 

∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 

19 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 12 Πέτκος Χρήστος  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 ∆ίου Αναστάσιος 18 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Ζδρου Αικατερίνη  19 Χατζόγλου Ιωάννης 
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10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Κούκος Γεώργιος 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 7 Ταµβίσκου Ευτυχία 

4 Μάρκου ∆ιονύσιος 8 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 3ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας 

κ. Πέτρος, για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν την 

κοινότητά του. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του ∆ήµου 

για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω:  

Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

καθώς και για την αντιµετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται 

στους οικονοµικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, 

κυρίως ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής, µε απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου. Με 

τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηµατικά βοηθήµατα.    

Σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 

2016, στον Κ.Α. 02.00.6733. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 

αριθµ. 5.632/10.6.2016 εισήγηση της ∆/νσης Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης και Νέας Γενιάς, η οποία έχει ως εξής: 

 «Σχετ. 1) η µε αρθµ. πρωτ. 5632/18-3-2016 αίτηση  

            2) η από 8-6-2016 έκθεση κοινωνικής έρευνας  

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης, την οποία σας επισυνάπτουµε, όλων των 

σχετικών µε το θέµα δικαιολογητικών που πιστοποιούν την οικονοµική κατάσταση της 
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αιτούσας  καθώς επίσης και της κοινωνικής έρευνας, σας γνωρίζουµε ότι συνηγορούµε υπέρ 

της χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης µε το ποσό που προτείνεται από την Κοινωνική 

Λειτουργό».  

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας, την από 8.6.2016 έκθεση της 

κοινωνικής λειτουργού, τις διατάξεις του άρθρου 202, παρ. 2  του Ν. 3463/2006 - Κώδικας 

∆ήµων και Κοινοτήτων καθώς και τη µε αρ. καταχώρισης 342/23.5.2016 Πρόταση Ανάληψης 

Υποχρέωσης  

Αποφασίζει οµόφωνα 

 Α. Για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας εγκρίνει την 

καταβολή του ποσού των  1.000,00€, από το ∆ηµοτικό Ταµείο, στην άπορη δηµότισσα Α. Κ. 

του Γ. (στοιχεία πλήρη του οποίου κατατίθενται στην υπηρεσία µας, αλλά δεν 

δηµοσιοποιούνται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδοµένων). 

 Β. Ψηφίζει ποσό ύψους 1.000,00 € σε βάρος της πίστωσης µε Κ.Α. 02.00.6733 

«Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες» του Προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικον. έτους 2016, για τον παραπάνω σκοπό. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 164/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  21.6.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας  

Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊστάµενο ∆/νσης Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης και Νέας Γενιάς κ. Α. ∆ήµτση 

- Πρ/νη Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών κα Μ. Καλούση 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Κοινωνική λειτουργό κα Σ. Φιλουκατζή  

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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