ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12ης/18-05-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 42/2022
ΘΕΜΑ:

Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε πληγέντες από πυρκαγιά
πολίτες

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 18 Μάϊου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική, δια ζώσης
συνεδρίαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.
5) του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και το
άρθρο 10 του Ν. 4674/2020, του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 καθώς και τις
εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022)
και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.
1441/13-05-2022 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας
Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -16- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
1

Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος

2

Κουρτέλης Κωνσταντίνος

3

Αγγέλης Δημήτριος

4

Γκίκας Ιωάννης

5

Εμμανουήλ Δημήτριος

6

Τράντα Ιωάννα

7

Καμκούτης Θωμάς

8

Αχίλλας Γεώργιος

9

Ζορζοβίλης Ζήνων

10

Κουκόλη Σοφία

11

Τσιτσιόκας Νικόλαος

12

Τσέγκος Νικόλαος

13

Τέτος Νικόλαος

14

Παπαδημητρίου Ζήνων

15

Θεοχαροπούλου Ελευθερία

Απόντες
Μανώλας Αριστείδης

16

Γκαμπράνη Ειρήνη

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες

Απόντες

1

Ζυγανιτίδου Ειρήνη

Μυλωνά Κατίνα

2

Μύρος Δημήτριος

Παπανδρίτσα Μαρία

3

Τζάτσου Βάϊα

Κουκάλης Ζήνων

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες

Απόντες

1

Αθανασόπουλος Α. – Βελβεντού

2

Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου

3

Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Η Πρόεδρος συνέχισε τη συνεδρίαση με το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Στεργίου, ο οποίος προχώρησε στην εξής
εισήγηση:
Στις 18/4/2022 επλήγη από πυρκαγιά η κατοικία του συμπολίτη μας Στ. Θ, όπως
βεβαιώνεται και από έγγραφα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Αστυνομικού
Τμήματος Σερβίων αλλά και από ιδία αντίληψη των αιρετών του Δήμου μας που
προσέτρεξαν για να βοηθήσουν την κατάσβεση. Από την πυρκαγιά κάηκε ο
πρώτος όροφος της κατοικίας με συνέπεια να μην μπορεί να κατοικηθεί, αν δεν
επισκευασθεί εξ αρχής. Η οικία είναι ιδιοκτησία του Στ. Θ., 74 ετών στην οποία
διέμενε με την οικογένειά του και συγκεκριμένα τη σύζυγό του Στ. Γρ. 69 ετών,
τους δυο ενήλικους γιούς του Χρ. και Γ. και τον ανήλικο εγγονό του Θ. με ειδικές
ανάγκες, 3 ετών.
Η οικογένεια του πληγέντος φιλοξενείται έκτοτε σε συγγενικό σπίτι.
Ο ιδιοκτήτης της κατοικίας κατέθεσε αίτηση (αριθμ. πρωτ. 1417/12-5-2022) στο
Δήμο, με την οποία ζητά οικονομική βοήθεια.
Σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 3852/10 - πρόγραμμα «Καλλικράτης»-, οι
αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 κεφ. ε) του τομέα Κοινωνικής
Πολιτικής εξακολουθούν να ασκούνται από τους Δήμους και σύμφωνα με το άρθρο
75 Ν. 3463/06 Κ.Δ.Κ., κεφ. ε παρ. 3 και 4, οι Δήμοι έχουν αρμοδιότητα για την:
«εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν
στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία
δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και
αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής
στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων
προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. Η μέριμνα για τη
στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων δημοτών, με την παροχή χρηματικών
βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του κώδικα».

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 202 του
Ν.3463/2006(ΦΕΚ114Α) «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την
αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους
οικονομικά αδύνατους πολίτες και πολύτεκνους είδη διαβίωσης ή περίθαλψης
κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και
κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται
χρηματικά βοηθήματα.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.- Την αίτηση του συμπολίτη μας Στ. Θ. προς τον Δήμο Βελβεντού,
για
οικονομική βοήθεια με αριθμ. πρωτ. 1337/6-5-2022, εξαιτίας της μεγάλης ζημιάς
που υπέστη η οικογένεια στην κύρια κατοικία της από την πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε στις 18/4/2022.
2.-Την από 11/5/2022 βεβαίωση του Κοινωνικού Λειτουργού του Δήμου Σερβίων
κ. Τσόλη Αχιλλέα, κατόπιν της διενέργειας κοινωνικής έρευνας στην κατοικία της
οικογένειας στο Βελβεντό για την διαπίστωση των συνθηκών διαβίωσης της
οικογένειας
3.-Την με αριθμό πρωτοκόλλου
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης.
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4.-Την με αριθμό 1019/4/262/3-5-2022 Συστηματική Αναφορά Συμβάντος
Αστ. Τμήματος Σερβίων.

του

5.- Τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αφορούν την κατάσταση στην οποία
διαβιούν τα μέλη της οικογένειας και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της
οικογένειας που έγινε από τον ανωτέρω κοινωνικό λειτουργό, μέσω της οποίας
διαπιστώθηκε, ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στην οικία της
είναι αρκετά μεγάλες και η οικογένεια αδυνατεί να τις καλύψει τουλάχιστον
άμεσα, για να είναι ξανά κατάλληλη για την διαμονή της.
6. Την 1422/13-5-2022 Εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής του Δήμου για τη
ζημιά της πυρκαγιάς.
7.- Τις διατάξεις α) του άρθρου 65 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν3463/2006, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν4483/2017 (ΦΕΚ107 τ.Α’).
8.- Την 372/2010 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο:
Να εγκρίνει τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος ύψους 3.000 ευρώ στον Στ. Θ.
για την αντιμετώπιση των σοβαρών και επιτακτικών αναγκών που αντιμετωπίζει η
οικογένειά του εξαιτίας του ακραίου φαινομένου (πυρκαγιά) που εκδηλώθηκε
στην οικία του, που είχε σαν αποτέλεσμα την εκτεταμένη καταστροφή της.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Η Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να
ψηφίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως
διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος ύψους 3.000 ευρώ στον Στ. Θ. για
την αντιμετώπιση των σοβαρών και επιτακτικών αναγκών που αντιμετωπίζει η
οικογένειά του εξαιτίας του ακραίου φαινομένου (πυρκαγιάς) που εκδηλώθηκε στην
οικία του στις 18/04/2022 και που είχε σαν αποτέλεσμα
την εκτεταμένη
καταστροφή της.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2022

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα

Βελβεντό, 19 Μαΐου 2022
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
Μαλλού Βάϊα

