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ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ: 508/2018

ΘΔΚΑ: ΑΛΣΗΘΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟ ΣΩΛ ΓΗΘΑΗΟΤΥΩΛ ΔΤΠΑΘΩΛ ΟΚΑΓΩΛ, ΓΩΡΟΔΠΗΣΑΓΖ ΔΗΓΩΛ
ΓΗΑΒΗΩΖ ΓΖΚΟΤ ΘΔΡΑΣΗΛΗΟΤ – ΓΡΑΠΔΣΩΛΑ ΓΗΑ ΣΗ ΖΚΔΡΔ ΣΩΛ
ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2018 ΙΟΓΩ ΚΖ ΓΤΛΑΣΟΣΖΣΑ ΔΤΡΔΖ ΣΟΤ ΓΗΑ ΛΑ ΠΑΡΑΙΑΒΟΤΛ
ΣΖΛ ΔΠΗΣΑΓΖ.
ην Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο, ζήκεξα 31 ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13:00
ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην γξαθείν Γεκάξρνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηε κε
αξηζ. πξση: 52547/27-12-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε
λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Ν.3852/2010.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελληά (9) κειώλ πξνζήιζαλ θαη ήηαλ
παξόληα ζηε ζπλεδξίαζε πέληε (5) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΛΣΔ:
1) Υξήζηνο Βξεηηάθνο (Πξόεδξνο-Γήκαξρνο), 2) Διέλε Καπνπζίδνγινπ (Αληηπξόεδξνο), 3) Άλλα Γθξόδνπ
(ηαθηηθό κέινο), 4) ηπιηαλή Μηράινγινπ (ηαθηηθό κέινο) θαη 5) ηαπξνύια πξάθνπ (ηαθηηθό κέινο)
ΑΠΟΛΣΔ:
1) Κπξηαθή Νηέξνπ (ηαθηηθό κέινο), 2) Παλαγηώηεο Καξαγηαλλίδεο (ηαθηηθό κέινο), 3) Κσλζηαληίλνο
Κνύβαξεο (ηαθηηθό κέινο). θαη 4) Γεώξγηνο Καιακαξάο (ηαθηηθό κέινο).
Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Γήκαξρνο - Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υξήζηνο Βξεηηάθνο,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηε ζπλέρεηα εηζεγνύκελνο ην 1ν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα αλαθέξζεθε ζην κε αξ. πξση. 52405/24-12-2018
έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο & Πξναγσγήο ηεο Γεκόζηαο Τγείαο ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Όπσο ήδε γλσξίδεηε ζην Γήκν καο. ππάξρνπλ καθξνρξόληα άλεξγνη, αλαζθάιηζηνη, ςπρηθά αζζελείο, ΑΜΔΑ,
άπνξνη θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο, νη νπνίνη πξνζέξρνληαη ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο Γηεύζπλζεο
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο. Δλ όςεη ησλ εκεξώλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ησλ απμεκέλσλ
αλαγθώλ, γηα έλα δεζηό γεύκα αγάπεο θαη κηα νηθνγελεηαθή ζπλάληεζε ζαιπσξήο, θξίλεηαη αλαγθαίν ιόγσ
ηεο δηαξθώο νγθσκέλεο θνηλσληθό-νηθνλνκηθήο θξίζεο, λα δνζνύλ ζηα άηνκα θαη ζηηο νηθνγέλεηεο απηέο, είδε
δηαηξνθήο θαη δηαβίσζεο.
Οη άπνξεο νηθνγέλεηεο θαη ηα άηνκα, πνπ έρνπλ επηιερζεί έρνπλ ήδε ζπλεξγαζηεί θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηηο
θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ζηηο νπνίεο έρνπλ ήδε πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απνδεηθλύνπλ ηελ θνηλσληθό - νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε.
Η θαηάζηαζε κε ηνλ ΑΜΚΑ θαη ηα ππόινηπα ζηνηρεία ησλ δηθαηνύρσλ είλαη επηζπλαπηόκελε γηα ηελ
δηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. Η επηινγή ηνπο έγηλε από επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ηεο Γηεύζπλζεο
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο (θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο) κεηά από ηελ πξνζθόκηζε ησλ
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ηα νπνία απνδεηθλύνπλ ηελ θνηλσληθό - νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη
βξίζθνληαη ζηα αξρεία ηεο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ εκθαληζηνύλ θάπνηνη/εο εμ’ απηώλ κπνξνύλ λα
αληηθαηαζηαζνύλ από άιινπο/εο, επίζεο θαηαγεγξακκέλνπο θαη κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.
Σν ζύλνιν ησλ αηόκσλ/νηθνγελεηώλ πνπ ζα ιάβνπλ ηε δηαηαθηηθή, εηδώλ δηαβίσζεο είλαη 42. Σν πνζό ηεο
δσξνεπηηαγήο ζα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 50 επξώ πνπ ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 15.6481.0038 κε ηίηιν «Έμνδα
πξνκήζεηαο εηδώλ δηαβίσζεο ζε άπνξνπο δεκόηεο γηα ηα Υξηζηνύγελλα» ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018.
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Η θαηάζηαζε πνπ αθνινπζεί είλαη ζε αληηθαηάζηαζε θάπνησλ νλνκάησλ/ΑΜΚΑ ηεο αξρηθήο γηαηί θάπνηνη
δηθαηνύρνη δε βξέζεθαλ ώζηε λα παξαιάβνπλ ηελ επηηαγή είηε είραλ απνβηώζεη.
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, παξαθαινύκε, όπσο εγθξίλεηε ηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε δηθαηνύρσλ εππαζώλ
νκάδσλ, δσξνεπηηαγήο εηδώλ δηαβίσζεο Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ- Γξαπεηζώλαο γηα ηηο εκέξεο ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ 2018.
πλ.: Καηάζηαζε δηθαηνύρσλ δηαηαθηηθήο εηδώλ δηαβίσζεο
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ην Γήκαξρν - Πξόεδξν θν Υξήζην Βξεηηάθν έιαβε ππόςε ην
πξναλαθεξζέλ έγγξαθν θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, ν Πξόεδξνο-Γήκαξρνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θ. Υξήζηνο Βξεηηάθνο έζεζε ην εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα πξνο ςήθηζε.
Καηόπηλ ηνύηνπ ην ώκα:
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
Δγθξίλεη ηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε δηθαηνύρσλ εππαζώλ νκάδσλ, δσξνεπηηαγήο εηδώλ δηαβίσζεο Γήκνπ
Κεξαηζηλίνπ- Γξαπεηζώλαο γηα ηηο εκέξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 2018, ύςνπο 50,00 € πνπ ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α.
15.6481.0038 κε ηίηιν «Έμνδα πξνκήζεηαο εηδώλ δηαβίσζεο ζε άπνξνπο δεκόηεο γηα ηα Υξηζηνύγελλα» ηνπ
ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 θαη ε νπνία απνηειεί
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο.
Η αλσηέξσ θαηάζηαζε είλαη ζε αληηθαηάζηαζε θάπνησλ νλνκάησλ/ΑΜΚΑ ηεο αξρηθήο γηαηί θάπνηνη δηθαηνύρνη
δε βξέζεθαλ ώζηε λα παξαιάβνπλ ηελ επηηαγή είηε είραλ απνβηώζεη.
Σν ζύλνιν ησλ αηόκσλ/νηθνγελεηώλ πνπ ζα ιάβνπλ ηε δηαηαθηηθή, εηδώλ δηαβίσζεο είλαη 42.
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό (508)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Κεξαηζίλη 31-12-2018
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΗΜΑΡΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
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