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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 08/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 151/2016

ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης αρμοδιοτήτων προνοιακών επιδομάτων και
έγκριση έναρξης από το Δήμο Αλμωπίας

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 31 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄
(7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου με αριθμό 20952/23-8-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους
Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,
σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία
(23) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2- Ουργαντζόγλου Απόστολος
3- Αβραμίκας Στέφανος
4- Κετικίδης Ιωάννης
5- Χουρσόγλου Χρήστος
6- Μπάτσης Χρήστος
7- Γούδης Γεώργιος
8- Σαββίδης Γεώργιος
9- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
10- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11- Βέσκος Δημήτριος
12- Δόντσος Χρήστος
13- Ρώσσης Ιωάννης
14- Γεωργίου Χρήστος
15- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
16- Ζαχαριάδης Κων/νος
17- Πασόης Δημήτριος
18- Καλδερεμτζή Δέσποινα
19- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
20- Ιωαννίδης Ιωάννης
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21- Μπογδάνης Μιχαήλ
22- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
23- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Παρούτογλου Νικόλαος
2- Μπαγκή Αικατερίνη
3- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
4- Αμπάρη Γεωργία
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Ταρασίδης Γρηγόριος –Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας
2. Βασιλειάδης Κων/νος–Τοπικής Κοινότητας Αψάλου
3. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
4. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
5. Σούγαρης Δημήτριος-Τοπικής Κοινότητας Θεοδωρακείου
6. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
7. Βένου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Ίδας
8. Αντωνίου Ιωάννης - Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου
9. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
10. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
11. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
12. Μήνου Χρήστος - Τοπικής Κοινότητας Όρμας
13. Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης- Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ δέκα επτά (17),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση
των πρακτικών.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου
Ειρήνη και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοίνωσε ότι η απουσία της κας Μπαγκή Αικατερίνη είναι
δικαιολογημένη.
Η κα Καλδερεμτζή Δέσποινα αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 2 ου θέματος
ημερησίας διάταξης.
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος, η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία-Κων/να και ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ
αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Κόγιος Ανδρέας ήταν απών στην ψήφιση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
ο
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 08
θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Τσιμτσιρίδη
Γεώργιο, ο οποίος ενημέρωσε το σώμα σχετικά.
Σχετική είναι και η αριθμ.πρωτ.:19983/09-08-2016 εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας
του Δήμου, την οποία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική μορφή και η οποία έχει ως εξής:
¨ ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάληψης αρμοδιοτήτων προνοιακών επιδομάτων και έγκριση έναρξης από το
Δήμο Αλμωπίας»
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Έχοντας υπόψη:
1. τα άρθρα 94 παρ.3Β εδαφ.17 και 95 περιπτ. α΄ της παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ87/Α/07-06-2010),
2. την παρ.2 του άρθρου 1 της από 31/12/2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν.4147/2013 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ93Α/14-04-2012) ως
εξής:
«2. Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς στο πλαίσιο των
οριζόμενων στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, για τις οποίες παρέχεται διοικητική
υποστήριξη, ορίζεται το τέλος της διάρκειας εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016. Μέχρι το τέλος της διάρκειας εφαρμογής του ανωτέρω Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/ 2010, κατά
παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής προθεσμίας.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του διοικητικά υποστηριζόμενου
Δήμου δύναται να διαπιστώνεται η επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση
συγκεκριμένης αρμοδιότητας ή αρμοδιοτήτων των προηγούμενων εδαφίων των υπηρεσιών του Δήμου και να
καθορίζεται ο χρόνος έναρξης άσκησής τους. Η απόφαση αυτή δύναται να έχει αναδρομική ισχύ από 1.1.2013.
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
3. το αριθ.7070/04-03-16 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Παροχής
διοικητικής υποστήριξης – Καταβολή προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ».
4. Το αριθ.9365/28-05-16 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Πληρωμής
προνοιακών επιδομάτων – Αποστολή οδηγιών».
Η αρμοδιότητα που εκκρεμεί να παραλάβουμε από το Δήμο της Εδέσσης και πρέπει να παραλάβουμε άμεσα από
1/01/2017 σύμφωνα με τον Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69 τεύχος Α/02/07/2015 )είναι όλα τα επιδόματα των ατόμων με
ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)και είναι τα παρακάτω:
➢ Καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς.
➢ Κωφούς - βαρήκοους.
➢ Ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους.
➢ Παραπληγικούς τετραπληγικούς του Δημοσίου.
➢ Επίδομα κίνησης.
➢ Βαριάς Νοητικής Υστέρησης.
➢ Εγκεφαλικής παράλυσης(σπαστικούς).
➢ Απροστάτευτους ανήλικους.
➢ Υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία.
➢ Χανσενικούς.
➢ Ομογενείς πρόσφυγες .

➢ Βαριά ανάπηρους.
➢ Δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής.
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί:
1. Έγκρισης ανάληψης των αρμοδιοτήτων από την αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας , Παιδείας , Πολιτισμού , Αθλητισμού & Ν.Γενιάς)του Δήμου μας.
2. Έγκρισης έναρξης άσκησης της αρμοδιότητας «Καταβολή Προνοιακών Επιδομάτων» από 01/01/2017
(και περίοδο προετοιμασίας από 01/08/2016 καθώς διαθέτουμε τόσο το απαραίτητο προσωπικό όσο και την
υλικοτεχνική υποδομή. ¨
Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση με ερωτήσεις των μελών.
Και τον λόγο πήρε ο κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος ο οποίος ανέφερε τα εξής:¨Επειδή είναι ένα δύσκολο κομμάτι αυτό το οποίο θα το αποδεχτεί ο Δήμος μας, γιατί έχει να κάνει με πολύ κόσμο και μέχρι τώρα προφανώς το
διαχειριζόντουσαν κάποιοι άλλοι. Θα ήθελα να επισημάνω πολύ, αυτό το τμήμα να βοηθηθεί με ανθρώπινους πόρους ... με υγειονομικούς χώρους γιατί οι άνθρωποι που θα διαχειρίζονται αυτούς τους ανθρώπους που θα τους
υποστηρίζουν με την βοήθεια τους, για τα χαρτιά τους, ... και προφανώς θεωρώ ότι στο υπάρχον κτήριο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα με μια καρέκλα ή με ένα ψεύτικο γραφείο. Θα πρότεινα λοιπόν να πάνε σε ένα άλλο κτήριο
γιατί είναι μια καλή δραστηριότητα θα έλεγα, που αγγίζει πάρα πολλά άτομα αν και ίσως επεκτείνεται, γιατί βλέπετε ότι χρόνο με το χρόνο αυξάνεται αυτή η δραστηριότητα. Για αυτό λοιπόν θα πρότεινα να πάει σε ένα μεγαλύτερο ίσως χώρο για καλύτερη απόδοση.¨
Και κατόπιν δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο, ο οποίος μεταξύ άλλων
ανέφερε: ¨ κ. Ασβεστόπουλε ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να σας πω ότι ήδη έχουμε προνοήσει
για όλα αυτά και τα έχουμε δρομολογήσει. Στα πλαίσια της υποβολής των προτάσεων στο ΠΕΚ της Κεντρικής
Μακεδονίας, πρόσφατα πριν δύο Δημοτικά Συμβούλια είχαμε καταθέσει πρόταση για το κοινωνικό παντοπωλείο.
Θα δούμε την εξέλιξη που θα έχει αυτή η πρόταση. Αλλά παράλληλα καταθέτουμε ... θα φέρουμε ίσως στο επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση για την δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας. Το Κέντρο Κοινότητας λοιπόν θα
πρέπει να ενταχθεί στις υπηρεσίες του Δήμου, θα στελεχωθεί από δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς και η πρόταση
μας είναι όλη η κοινωνική υπηρεσία να ενταχθεί σε έναν άλλο χώρο ο οποίος θα υποδεχθεί και θα αξιολογηθεί
έτσι ώστε οι υπηρεσίες προς τους πολίτες να είναι αυτές που πρέπει, με όλο το σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους
οι οποίοι θα διαχειριστούν τα επιδόματα αλλά και σε αυτούς που θα τα λάβουν. Πάντως ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσατε να πω αυτό...¨
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. Λαμβάνοντας υπόψη:
•
Την εισήγηση του Αντιδημάρχου, κ. Τσιμτσιρίδη Γεωργίου
•
Την αριθμ.πρωτ.: 19983/09-08-2016 εισήγηση Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου
•
Τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην εισήγηση και κατόπιν διαλογικής συζήτησης έτσι
όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της αρίθ.08/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την ανάληψη των παρακάτω αρμοδιοτήτων, από την αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση
Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας , Πολιτισμού , Αθλητισμού & Ν.Γενιάς) του Δήμου μας:
➢ Καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς.
➢ Κωφούς - βαρήκοους.
➢ Ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους.
➢ Παραπληγικούς τετραπληγικούς του Δημοσίου.
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➢ Επίδομα κίνησης.
➢ Βαριάς Νοητικής Υστέρησης.
➢ Εγκεφαλικής παράλυσης(σπαστικούς).
➢ Απροστάτευτους ανήλικους.
➢ Υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία.
➢ Χανσενικούς.
➢ Ομογενείς πρόσφυγες .

➢ Βαριά ανάπηρους.
➢ Δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής.

2. Εγκρίνει την έναρξη άσκησης της αρμοδιότητας «Καταβολή Προνοιακών Επιδομάτων» από
01/01/2017 (και περίοδο προετοιμασίας από 01/08/2016 καθώς υφίσταται τόσο το απαραίτητο
προσωπικό όσο και την υλικοτεχνική υποδομή).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 151/2016
………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 31-08-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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