
ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
(άρθρο 5 Ν. 3861/2010,  
άρθρο 2β Ν. 2472/1997) 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 22/21-09-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 
Αριθµ. Απόφ. 376/2016 ΘΕΜΑ :  «Ενίσχυση οικονοµικά 

αδυνάτων κατοίκων» 
 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 21η-9-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 19.00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 31458/16-09-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 
93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα 
27 δηλαδή : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Ακριτίδου Μαρία 

2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.) 

2 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

3. Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Μπίκος Κωνσταντίνος 
4. Αγοραστούδη Ευγενία 4 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 

5.  Αναγνώστου Πασχάλης 5 Κεφαλάς Ανέστης 
6. Αποστόλου Στυλιανός 6 Χρυσοχόου Παύλος 
7.  Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

8. Βογιατζής ∆ηµήτριος αποχώρησε πριν τη 
συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 

  

9. Γκουστίλης Θεόδωρος   
10 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

11 Γκιζάρης Στέργιος   

12 Ζελιλίδης ∆αµιανός   
13 Ιωσηφίδης Ιωάννης    
14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   
15 Καρκατζίνος Νικόλαος   
16 Κοντοπίδης Γεώργιος   
17 Λαγός Νικόλαος   
18 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   
19 Μουστάκας Βασίλειος   
20 Πονερίδης Παναγιώτης   
21 Πράτανος Απόστολος   
22 Σαµαράς Σωκράτης   
23 Σαραφιανός Χρήστος    
24 Σφονδύλας ∆ηµήτριος   
25 Τσολάκης Απόστολος   
26 Τριανταφυλλίδου Ιώαννα   
27 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

 



κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
Το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 4ο. 

 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 10Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 
202 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» επιτρέπεται στους οικονοµικά αδύνατους κατοίκους να χορηγούνται χρηµατικά 
βοηθήµατα σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για την αντιµετώπιση έκτακτης και σοβαρής 
ανάγκης. 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 84 του Ν. 3852/2010 το συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας µε 
αιτιολογηµένη απόφασή του, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, 
εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τη χορήγηση χρηµατικών βοηθηµάτων και ειδών 
διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονοµικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους.  
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου  την από 08-09-2016 εισήγηση του 
Τµήµατος Προϋπολογισµού της  ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών σχετικά µε την οικονοµική 
ενίσχυση απόρων δηµοτών ∆ήµου Θέρµης. 
 
Συγκεκριµένα :  
 
Α. Με την υπ΄αριθµ. 73/2016 απόφασή του το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης  
γνωµοδοτεί  θετικά για τη χορήγηση βοηθήµατος στην Κωνσταντινίδου Λευκοθέα καθώς θεωρεί 
ότι στοιχειοθετείται σοβαρή  έκτακτη ανάγκη σύµφωνα µε την έκθεση της Κοινωνικής 
Λειτουργού του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Θέρµης όµως η  ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών εισηγείται 
αρνητικά ως προς τη χορήγηση του βοηθήµατος διότι από τα  δικαιολογητικά που 
προσκοµίσθηκαν δεν στοιχειοθετείται έκτακτο γεγονός. 
 
Β. Με την υπ΄αριθµ. 75/2016 απόφασή του το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης  
γνωµοδοτεί  θετικά για τη χορήγηση βοηθήµατος στην Like Simonela καθώς στοιχειοθετείται 
άµεση σοβαρή  έκτακτη ανάγκη σύµφωνα µε την έκθεση της Κοινωνικής Λειτουργού του ΝΠ∆∆ 
του ∆ήµου Θέρµης όµως η  ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών εισηγείται αρνητικά ως προς τη 
χορήγηση του βοηθήµατος διότι από τα  δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν δεν 
στοιχειοθετείται έκτακτο γεγονός και δεν προσκοµίσθηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
όπως το Ε9. 
 
Γ. Με την υπ΄αριθµ. 72/2016 απόφασή του το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης  
γνωµοδοτεί  αρνητικά για τη χορήγηση βοηθήµατος στην κ. Tsereteli Elene καθώς δεν 
στοιχειοθετείται η άµεση σοβαρή  έκτακτη ανάγκη σύµφωνα µε την έκθεση της Κοινωνικής 
Λειτουργού του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Θέρµης και η  ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών εισηγείται 
επίσης αρνητικά ως προς τη χορήγηση του βοηθήµατος. 
 
∆. Με την υπ΄αριθµ. 78/2016 απόφασή  του το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης  
γνωµοδοτεί  αρνητικά για τη χορήγηση βοηθήµατος στην κ. Νοµικού Αικατερίνη καθώς δεν 
στοιχειοθετείται η άµεση σοβαρή  έκτακτη ανάγκη σύµφωνα µε την έκθεση της Κοινωνικής 
Λειτουργού του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Θέρµης και η  ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών εισηγείται 
επίσης αρνητικά ως προς τη χορήγηση του βοηθήµατος. 
 
Ε. Με την υπ΄αριθµ. 8/2016 απόφασή  του το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σουρωτής  
γνωµοδοτεί  θετικά για τη για τη χορήγηση βοηθήµατος στο Ξανθόπουλο  Θεµιστοκλή του 
Γεωργίου καθώς στοιχειοθετείται άµεση σοβαρή  έκτακτη ανάγκη σύµφωνα µε την έκθεση της 
Κοινωνικής Λειτουργού του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Θέρµης  όµως η  ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
εισηγείται αρνητικά ως προς τη χορήγηση του βοηθήµατος διότι από τα  δικαιολογητικά που 
προσκοµίσθηκαν δεν στοιχειοθετείται έκτακτο γεγονός. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 



Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. β του Ν. 3463/2006 και του 
άρθρου 84 του Ν. 3852/2010   

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  οµόφωνα 

 
∆εν εγκρίνει τη χορήγηση οικονοµικού βοηθήµατος στους: 

1) Κωνσταντινίδου Λευκοθέα κάτοικο Θέρµης 
2) Like Simonela κάτοικο Θέρµης 
3) Τsereteli Elene κάτοικο Θέρµης 
4) Νοµικού Αικατερίνη κάτοικο Θέρµης 
5) Ξανθόπουλο  Θεµιστοκλή κάτοικο Σουρωτής  

καθώς σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών από τα δικαιολογητικά 
που προσκοµίστηκαν δεν στοιχειοθετείται έκτακτη ανάγκη για τη χορήγησή του σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 376/2016 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 
 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
       
                                                   
 

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ΘΕΡΜΗ       22-09-2016 
∆ Η Μ Ο Σ    Θ Ε Ρ Μ Η Σ     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   32274 
==================== 
∆/ΝΣΗ : ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 
              Τ.Κ. 57001   ΘΕΡΜΗ 
ΠΛΗΡ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΑΝΝΑ 
 (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ∆.Σ.) 
ΤΗΛ: 2313-300740  
FAX: 2313-300718  
e-mail : dim_symb@thermi.gov.gr     

  ΠΡΟΣ: 
       -∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

-∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης 
-∆ηµοτική Κοινότητα Σουρωτής  

 
 
ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση της υπ αριθµ. 376/2016 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε 
την «Ενίσχυση οικονοµικά αδυνάτων κατοίκων». 
 
ΣΧΕΤ :  
 
 
 
 Σας κοινοποιούµε επικυρωµένο απόσπασµα του πρακτικού συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου της 21-09-2016 , που περιέχει την υπ αριθµ. 376/2016 απόφασή του. 

 
 

  Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        
∆ Η Μ Ο Σ   Θ Ε Ρ Μ Η Σ   
 
 
 

 ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
 --------------------------------------------------------------- 

 
Στη Θέρµη σήµερα την 22η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2016  η υπογεγραµµένη 

Περήφανου Άννα τοιχοκόλλησα στο γι’ αυτό προορισµένο µέρος (εξώθυρα) του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος την υπ’ αριθµ. 376/2016 Α.∆.Σ. σχετικά µε την ενίσχυση οικονοµικά αδυνάτων 
κατοίκων.  

Η τοιχοκόλληση έγινε µπροστά στους µάρτυρες που υπογράφουν : 
1. Νικολαϊδου Ευθυµία  
2. Πανταζή Ιωάννα 
 Γι’ αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν αποδεικτικό. 
Η ενεργήσασα την τοιχοκόλληση     Οι µάρτυρες 
       1, 
 
 
 
 
       2, 
 
 

 
 


