ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.6/18-2-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 37

Περίληψη
Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση Οικονομικής ενίσχυσης δημότη

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.4808/14-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου
Ξάνθης, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Παπαδόπουλος Κυριάκος
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
8. Σταυρακάρας Παναγιώτης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
9. Φανουράκης Εμμανουήλ
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
ΑΠΟΝΤΕΣ
κανένας
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, ο επικεφαλής της παράταξης «Ξάνθη για Όλους», Σάββας
Μελισσόπουλος και το αναπληρωματικό μέλος Θωμάς Ηλιάδης
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.4717/14-2-2020 εισήγηση Δημάρχου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Της παρ. 2 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». όπου ορίζεται ότι: «...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 δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να
χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα...
Η αιτούσα Ν.Τ., πολύτεκνη μητέρα εννέα (9) παιδιών, αιτείται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, λόγω της
αναγκαιότητας που προέκυψε, να υποβληθεί ο πάσχων από συγγενή κυανωτική καρδιοπάθεια ανήλικος γιος
της Ι.Σ. σε μαγνητική τομογραφία καρδιάς, για πιο λεπτομερή απεικόνιση, η οποία πραγματοποιείται μόνο
σε ιδιωτικό κέντρο, σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση του θεράποντα ιατρού του, κόστους περίπου
350ευρω όπως προέκυψε από τηλεφωνική επικοινωνία μας με ιατρικό κέντρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Εισηγούμαι θετικά για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του εν λόγω
δημότη και με ποσό εύλογο κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Άρθρου 202 παρ. 2 του Ν 3463/2006 λόγω έκτακτης και σοβαρής ανάγκης (πρόβλημα υγείας).
Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στους δημοτικούς συμβούλους Παναγιώτη Σταυρακάρα
και Ιωάννη Παπαχρόνη, οι οποίοι εξέφρασαν την επιφύλαξή τους, διότι όπως δήλωσαν κατά την άποψή
τους, θεωρούν ότι η Οικονομική Επιτροπή, είναι αναρμόδιο όργανο για την έγκριση τού εν λόγω θέματος.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και
1) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 και 2) Οι
διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 400€, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α 02.00.6733 για την
οικονομική ενίσχυση δημότη, του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης.
Β) Εγκρίνει, την οικονομική ενίσχυση με ποσό 400€ του Ν.Τ. λόγω έκτακτης και σοβαρής ανάγκης
(πρόβλημα υγείας)
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 19-2-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA ANNA ANDREOU
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