
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ.  12/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 89/2022 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση χρηματικού 
βοηθήματος  σε οικονομικά αδύνατο  Δημότη της Κοινότητας Αγίου 
Παντελεήμονα Δ. Αμυνταίου. 

Στο Αμύνταιο, στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, στις 23 του μηνός 
Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική εξ αναβολής συνεδρίαση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 
169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 18959/02-04-2022 (ΦΕΚ Β’ 
1098), δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, 
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 4761/28-01-2022 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, 
ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8612/19-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος Γεώργου Τρύφων 
Θωμαΐδης Χρήστος Τσαχειρίδης Σπύρος 
Κιοσές Παναγιώτης Νάτσης Ιωάννης 
Αντωνιάδης Θεοχάρης Δεμερτζίδης Στυλιανός 
Σονιάδου Σωτηρία  
Κύρκου Κυριάκος  
Μπερμπερίδης Πέτρος  
Τόμου Πέτρος  
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος  
Θεοδώρου Απόστολος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Ιωάννου Χρήστος  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Ιωαννίδου Ελένη  
Πέγιου Ιωάννης  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Γυρίκη Ελένη  
Καραούλη Αφροδίτη  
Κρητικού Διαμαντούλα  
Ελευθεριάδης Κυριάκος  
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Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Πριν την έναρξη συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, απεβλήθει ο 
δημοτικός σύμβουλος Αντωνιάδης Θεοχάρης από την συνεδρίαση. 

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι 
δημοτικοί σύμβουλοι Κρητικού Διαμαντούλα και Σονιάδου Σωτηρία. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Καραούλη Αφροδίτη η οποίος 
έθεσε υπόψην των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Δ/νσης οικονομικής 
υπηρεσίας που έχει ως εξής: 

Στις 23/03/2022 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην οικία του συμπολίτη μας κ. Μεδίτσκου 
Δημητρίου του Ιωάννη στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα η οποία και κατέστρεψε 
ολοσχερώς η κεραμοσκεπή, τα σανιδώματα, η ξυλεία και ο ηλιακός θερμοσίφωνας. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 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 διαβίωσης ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και 
νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους 
ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα».  

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 490/2007 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους: «Από την διατύπωση της διάταξης (δηλ. της παρ. 2 αρθ. 202 Ν.3463/2006) 
προκύπτει ότι ως εξαιρετικές περιπτώσεις νοούνται ιδιάζουσες καταστάσεις, οι 
οποίες παρουσιάζουν μεμονωμένο χαρακτήρα και οι οποίες λόγω ακριβώς των 
ιδιαίτερων συνθηκών και χαρακτηριστικών τους δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν 
ή να προβλεφθούν εκ των προτέρων». 

«Ως ανάγκη νοείται, κατ΄αρχήν, κατάσταση η οποία έχει χαρακτήρα επιτακτικό 
και ανεπίδεκτο αναβολής διότι από την αναβολή υπάρχει κίνδυνος να επέλθει με 
μεγάλη πιθανότητα βλάβη, ενώ έκτακτη είναι περίσταση η οποία οφείλεται σε 
απρόβλεπτα γεγονότα ή καταστάσεις. Ειδικότερα σε σχέση με τα θέματα τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο της προκείμενης ρύθμισης, γίνεται δεκτό ότι έκτακτες και 
σοβαρές ανάγκες συνιστούν αυτές που προκύπτουν από θεομηνίες, πυρκαγιές, 
σεισμούς, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές ή ακραία καιρικά φαινόμενα, 
πολεμικά γεγονότα, σοβαρές ασθένειες, γήρας, δυστύχημα, φτώχεια κλπ, οι οποίες 
είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε πραγματική ανάγκη και απόγνωση απόρους και 
οικονομικά αδύνατους πολίτες». 

«Περαιτέρω, η έννοια της οικονομικής αδυναμίας προσδιορίζεται με βάση κριτήρια 
γενικά και αντικειμενικά όπως, το ύψος του εισοδήματος, ο αριθμός των ανηλίκων 
τέκνων, η κατάσταση υγείας των μελών της οικογένειας και η γενικότερη περιουσιακή 
και οικονομική κατάσταση αυτών».  

Τέλος σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 34/2017 Πράξη του Κλιμακίου του 7ου Τμήματος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου: «…η δε οικονομική αδυναμία αυτών, αποδεικνύεται 
από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά εφορίας, τα περιουσιολόγια, τις κάρτες 
ανεργίας, τις βεβαιώσεις αναπηρίας, τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης 
κ.α.».  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς και: 

α) την βεβαίωση πυρκαγιάς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πτολεμαΐδας 

β) το εκκαθαριστικό σημείωμα της Α.Α.Δ.Ε. έτους 2020 
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γ) το έντυπο Ε9 

δ) την βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. 

ε) την απόφαση χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ    

που μας προσκόμισε ο κ. Μεδίτσκος Δημήτριος του Ιωάννη, προκύπτει ότι 
συντρέχουν σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις χορήγησης χρηματικού βοηθήματος 
για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης οικονομικά αδύνατου δημότη 
και αποφασίζουμε την οικονομική του ενίσχυση  καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006.   

Η δαπάνη θα καθοριστεί με απόφαση της οικονομικής επιτροπής θα βαρύνει τον Κ.Α. 
Εξόδων 00.6733 με τίτλο: «Καταβολή βοηθημάτων σε άπορους δημότες» του 
Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Αμυνταίου.  

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Την  από 3-5-2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 Την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Καραούλη Αφροδίτη . 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος στον κ. Μεδίτσκο Δημήτριο του 
Ιωάννη, κάτοικο Κοινότητας Αγίου Παντελεήμονα Δ. Αμυνταίου, του οποίου η 
κεραμοσκεπή καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά,  καθώς συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006.   

Β. Η δαπάνη θα καθοριστεί με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και θα βαρύνει 
τον Κ.Α. Εξόδων 00.6733 με τίτλο: «Καταβολή βοηθημάτων σε άπορους δημότες» 
του Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Αμυνταίου.  

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  89/2022 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
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