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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  22 - 08 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :258/ 2016 
 
ΘΕΜΑ: Ανάληψη αρµοδιοτήτων σχετικά µε τα Προνοιακά Θέµατα 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22η του µήνα Αυγούστου  έτους 2016, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 10369/18-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) 
µελών ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) και απόντες έξι (06) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  
νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Βαλάνος Νικόλαος 1 Μανωλόπουλος Βασίλης 
2 Αβραµίδης Κυριάκος 2 Σουσλόγλου Νικόλαος 
3 Αποστολίδου Μαρία 3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 5 Λαδάς Παράσχος 
6 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 6 Εµεινίδης Αναστάσιος 
7 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 7  
8 Καρράς Ευστράτιος 8  
9 Σιδηρόπουλος Σάββας 9  

10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  10  
11 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 11  
12 Γρούγιος Ηλίας 12  
13 Κατζικάς Γεώργιος 13  
14 Κεσόγλου Παύλος 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Κυριλλίδης Γεώργιος 16  
17 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 17  
18 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 18  
19 Λαϊνάκου Αφροδίτη 19  
20 Καζαντζίδης Γεώργιος 20  
21 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 21  
22 Αβραµίδης Μωϋσής 22  
23 Λαδάς Ευάγγελος 23  
24 Ράπτου Ολγα 24  
25 Νοτάκης Ιωάννης 25  
26 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 26  
27 Σµήλιος Ηλίας 27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 

 

 
 



Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  
 
Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης  κα Παληκαρίδου Αναστασία η οποία παρέστη και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη, η οποία απουσίαζε. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

Στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν. 3852/2010 Πρόγραµµα «Καλλικράτης» πραγµατοποιήθηκε µια 
εκτεταµένη µεταφορά αρµοδιοτήτων από άλλα επίπεδα διοίκησης στους ΟΤΑ Α΄ βαθµού. Σχετικά µε τις 
αρµοδιότητες της Κοινωνικής Πρόνοιας των ∆ήµων,  προβλέφθηκε ένα µεταβατικό διάστηµα κατά το 
οποίο, οι ∆ήµοι στους οποίους δεν υπήρχαν υπηρεσιακές µονάδες µε επάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής 
ή/και προσωπικού, θα υποστηρίζονται διοικητικά είτε από το ∆ήµο της έδρας του Νοµού  είτε από άλλο 
∆ήµο στον οποίο περιήλθαν οι καταργηθείσες αποκεντρωµένες υπηρεσίες των πρώην Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4257/2014 που αντικατέστησε την παρ. 2 του 
άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ως χρόνος έναρξης άσκησης των 
ανωτέρω αρµοδιοτήτων για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη για όλους τους ∆ήµους, ορίζεται 
το τέλος της διάρκειας εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-
2016. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και  

i) Τα υπ’ αριθ. 8337/76278/2015  και 60182/3213/2016 έγγραφα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε τα 
οποία καλούνται οι ∆ήµοι του Νοµού Θεσσαλονίκης να προβούν στις απαιτούµενες ενέργειες για την 
ανάληψη και άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων για τους κατοίκους τους (πρόσβαση στο πληροφοριακό 
σύστηµα ΟΠΣ, οργάνωση-εκπαίδευση υπηρεσιών κλπ) 

ii) Τα υπ’ αριθ. 9365/2016 και 9108/2016 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης µε τα οποία γνωστοποιούνται οι διαδικασίες για την καταβολή των προνοιακών 
επιδοµάτων στους δικαιούχους µέσω του ∆ιατραπεζικού Συστήµατος (άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού, 
αποστολή υπευθύνων επικοινωνίας για µηχανογραφικά και διαχειριστικά θέµατα κλπ) 

 

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
α) Να αποδεχθεί την ανάληψη αρµοδιοτήτων σε θέµατα Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας 

από το Γραφείο εφαρµογής προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας του Τµήµατος Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Αθλητισµού-Πολιτισµού όπως 
αναφέρεται στο Ν. 3852/2010- Πρόγραµµα «Καλλικράτης» και πιο συγκεκριµένα: 

• Αρµοδιότητες προνοιακών επιδοµάτων και αποφάσεων παροχής κοινωνικής 
προστασίας 

• Άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου 
(ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί) και η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών 

• Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή 
βρεφονηπιακών σταθµών 

• Άδεια διενέργειας εράνων λαχειοφόρων αγορών 
• ∆ιοικητικός και οικονοµικός έλεγχος φιλανθρωπικών φορέων 

 

β) Να εγκρίνει το άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού για τη διαχείριση των σχετικών χρηµατικών 
ποσών στην Τράπεζα Πειραιώς (κωδικός τράπεζας 017, BIC PIRBGRAA) 

 
 



Οι παρατάξεις «Λαϊκή συσπείρωση» και «Ανυπακοή στις γειτονιές των Αµπελοκήπων και της Μενεµένης»   
σύµφωνα µε την πάγια θέση τους, δηλώνουν ότι δεν δέχονται αρµοδιότητες από την κεντρική διοίκηση. 
∆εν πρέπει να µετατίθενται τα ζητήµατα υγείας, πρόνοιας, παιδείας αρµοδιότητες προς τους ∆ήµους. 
Προτείνουµε να υπάρχει κεντρική υπηρεσία κρατική στο κέντρο της πόλης και να δίνει τα προνοιακά 
επιδόµατα. Σε ότι αφορά αυτήν τη µεταφορά προς την τοπική ∆ιοίκηση στους ∆ήµους είµαστε κατά. ∆εν 
πρέπει να ανήκουν στους ∆ήµους. Πρέπει να είναι κρατική υπηρεσία.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
 

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
µε ψήφους 24 Υπέρ (Βαλάνος Νικόλαος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Κωνσταντίνου 
Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Γυνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καρράς Ευστράτιος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Μεζίκης Βασίλης, Κεσόγλου Παύλος, Κατζικάς Γεώργιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, 
Αβραµίδης Μωυσής, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Όλγα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου 
Μαρία, Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή, Λαΐνάκου Αφροδίτη,)3 κατά (Σµήλιος Ηλίας, Νοτάκης Ιωάννης, 
Τσοµπανοπούλου Μελίσα). 

 

 Α) Αποδέχεται την ανάληψη αρµοδιοτήτων σε θέµατα Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας 
από το Γραφείο εφαρµογής προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας του Τµήµατος Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Αθλητισµού-Πολιτισµού όπως 
αναφέρεται στο Ν. 3852/2010- Πρόγραµµα «Καλλικράτης» και πιο συγκεκριµένα: 

• Αρµοδιότητες προνοιακών επιδοµάτων και αποφάσεων παροχής κοινωνικής 
προστασίας 

• Άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου 
(ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί) και η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών 

• Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή 
βρεφονηπιακών σταθµών 

• Άδεια διενέργειας εράνων λαχειοφόρων αγορών 
• ∆ιοικητικός και οικονοµικός έλεγχος φιλανθρωπικών φορέων 

 
Β) Εγκρίνει το άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού για τη διαχείριση των σχετικών χρηµατικών 

ποσών στην Τράπεζα Πειραιώς (κωδικός τράπεζας 017, BIC PIRBGRAA) 

 
     Γ) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 258/2016 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                                                              Αµπελόκηποι  23 - 08 - 2016 
        
                                             Ακριβές Απόσπασµα 
 
 Η Ειδική Γραµµατέας                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Βαλάνος Νικόλαος 


