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Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  26 - 8 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 291/2013 
Α∆Α: ΒΛ94ΩΨΕ-4Μ3 
 
ΘΕΜΑ: Οικονοµική ενίσχυση άπορων δηµοτών.     
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 26ην του µήνα Αυγούστου του 
έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 13490/22-8-2013 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος,  Κουσίδης Γεώργιος, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Σάββα Αικατερίνη, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοΐδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος, 
Τσακαλίδης Ηρακλής, Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαµπρινή,  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. 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 ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά  
δεν παρέστησαν.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 17ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι 
σύµφωνα µε το άρθρο 202 παρ.2 του Ν.3463/06, το ∆ηµοτικό 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. 

Οι κάτωθι αναφερόµενοι κάτοικοι του ∆ήµου µας κατέθεσαν στην υπηρεσία µας αίτηση 
συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι φωτοαντίγραφο ταυτότητας, 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό σηµείωµα, καθώς και δικαιολογητικό για 
την τεκµηρίωση της έκτακτης και σοβαρής ανάγκης. Συγκεκριµένα κατατέθηκαν αιτήσεις από 
τους: 

1. Μανωλοπούλου Βασιλική του Αθανασίου 
2. Μαυροειδή Νικολέτα του Βασιλείου 
3. ∆ηµητρίου Μαρία του Χρήστου 
4. Τσερέπη Βασιλίκα του Μιχαήλ 
5. ∆αµιανίδου Νίκη του Χαράλαµπου 
6. ∆ηµητριάδης Γρηγόριος του Ανδρέα  
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7. Μίχας Νικόλαος-Κωνσταντίνος του Στυλιανού 
8. Κορελίδου Αγραφένα του Βλαδίµιρου 
9. Καραδάκη Ευθυµία του ∆ηµητρίου 
10. Σουρής Εµµανουήλ του Ευάγγελου 
11. Μαρκοπούλου Ελισάβετ του Κωνσταντίνου  
12. Καραγκιοζίδου Ευλαµπία του Κωνσταντίνου 
13. Μουρτζίνου Χρυσάνθη του Χαρίλαου 
14. Ματσάγγα ∆έσποινα του Αβραάµ  
15. ∆αβάκη Ελένη του Θεόδωρου 
16. Παυλοπούλου Παναγιώτα του Βασιλείου  

Για τους ανωτέρω αιτούντες οι κοινωνικοί λειτουργοί του ∆ήµου και των κοινωνικών δοµών του 
προέβησαν σε κοινωνική έρευνα και σύνταξη κοινωνικής έκθεσης για την κάθε περίπτωση. Οι 
ολοκληρωµένοι φάκελοι µε τις αιτήσεις, τα δικαιολογητικά και τις κοινωνικές εκθέσεις συνοδεύουν 
την παρούσα εισήγηση και τίθενται υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

∆εδοµένου ότι από τις κοινωνικές εκθέσεις πιστοποιείται η έκτακτη ανάγκη για την οικονοµική 
ενίσχυση των συγκεκριµένων κατοίκων του ∆ήµου µας, προτείνουµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

α) να εγκρίνει τη χορήγηση χρηµατικού βοηθήµατος, ποσού 500€ για τον πρώτο και 200€ καθ’ 
έκαστο στους υπόλοιπους 

β) να διαθέσει πίστωση (σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 352 πρόταση ανάληψης δαπάνης) συνολικού 
ποσού 3500€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6733 προϋπολογισµού έτους 2013 για την καταβολή του 
στους ανωτέρω αναφερόµενους.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις το άρθρο 202 παρ.2 του Ν.3463/06    

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

                                                                        Οµόφωνα 

Α). Εγκρίνει τη χορήγηση χρηµατικού βοηθήµατος, ποσού 500€ για τον πρώτο και 200€ καθ’ 
έκαστο στους υπόλοιπους ως ακολούθως: 

• Μανωλοπούλου Βασιλική του Αθανασίου                      ποσό 500€ 
• Μαυροειδή Νικολέτα του Βασιλείου                                ποσό 200€ 
• ∆ηµητρίου Μαρία του Χρήστου                                       ποσό 200€  
• Τσερέπη Βασιλίκα του Μιχαήλ                                        ποσό 200€ 
• ∆αµιανίδου Νίκη του Χαράλαµπου                                  ποσό 200€ 
• ∆ηµητριάδης Γρηγόριος του Ανδρέα                               ποσό 200€   
• Μίχας Νικόλαος-Κωνσταντίνος του Στυλιανού                ποσό 200€ 
• Κορελίδου Αγραφένα του Βλαδίµιρου                             ποσό 200€ 
• Καραδάκη Ευθυµία του ∆ηµητρίου                                 ποσό 200€ 
• Σουρής Εµµανουήλ του Ευάγγελου                                ποσό 200€ 
• Μαρκοπούλου Ελισάβετ του Κωνσταντίνου                    ποσό 200€  
• Καραγκιοζίδου Ευλαµπία του Κωνσταντίνου                   ποσό 200€ 
• Μουρτζίνου Χρυσάνθη του Χαρίλαου                              ποσό 200€  
• Ματσάγγα ∆έσποινα του Αβραάµ                                    ποσό 200€  
• ∆αβάκη Ελένη του Θεόδωρου                                         ποσό 200€ 
• Παυλοπούλου Παναγιώτα του Βασιλείου                         ποσό 200€  

 
Β). ∆ιαθέτει πίστωση (σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 352 πρόταση ανάληψης δαπάνης) συνολικού 
ποσού 3500€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6733 προϋπολογισµού έτους 2013 για την καταβολή του 
στους ανωτέρω αναφερόµενους. 
 
Γ). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
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                  Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 291/2013 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  27 - 8 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


