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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Απόσπασµα από το Πρακτικό 6/27-9-2021 συνεδρίασης του συµβουλίου της κοινότητας Περαίας του 
∆ήµου Θερµαϊκού 
 

Περίληψη Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση σε 

άπορο 

 

Στη Περαία και στο Γραφείο Προέδρου, της Κοινότητας Περαίας του ∆ήµου Θερµαϊκού, σήµερα την 27η Σεπτεµβρίου 

2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00µ.µ., το Συµβούλιο της Κοινότητας Περαίας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια 

περιφοράς), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 

55/Α/11-3-2020) κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν.3852/10 (Α’ 87), µετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 18/22-09-2021 έγγραφη πρόσκληση 

της Προέδρου, η οποία δηµοσιεύτηκε και επιδόθηκε και τηλετυπικά (email), µε αποδεικτικό σε καθένα µέλος του 

Συµβουλίου. 

∆ιαπιστώθηκε πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) µελών παραβρέθηκαν στη 

συνεδρίαση επτά (7) και ονοµαστικά οι παρακάτω: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (7) ΑΠΟΝΤΕΣ (4) 

1. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1. Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 

2. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2. ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ 

3. ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3. ΛΙΑΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

4. ∆ΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

5. ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ  

6. ΚΑΡΑΜΑΝΙ∆ΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  

7. ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ   

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κα Μοναστηρλή Αλεξάνδρα, ∆Ε Προσωπικού Η/Υ, υπάλληλος Ι∆ΑΧ του ∆ήµου 

Θερµαϊκού κατόπιν της ανάθεσης καθηκόντων ειδικού γραµµατέα από τον ∆ήµαρχο µε την υπ΄αριθµ 574/21092/22-11-

2019 απόφαση.   

Η Πρόεδρος εισηγούµενη το θέµα έθεσε υπόψη του συµβουλίου την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικών 

Υπηρεσιών Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού από 17/9/2021 µε θέµα εφάπαξ έκτακτη οικονοµική 

ενίσχυση, η οποία αναφέρει ότι σύµφωνα µε το άρθρο 202 παρ. 2 του Ν.3463/06 «το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί µε 

απόφαση του να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για την αντιµετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης 

στους οικονοµικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβίωσης ή περίθλαλψεως κυρίως ιατροφαρµακευτικής 

και νοσοκοµειακής. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηµατικά βοηθήµατα». Λαµβάνοντας επίσης, 



υπόψη το πρακτικό 3/2021 της επιτροπής κοινωνικής πολιτικής & οικονοµικών ενισχύσεων, η οποία ενέκρινε την 

οικονοµική ενίσχυση ύψους 500€ στον Πουρνατζή Αντώνιο του Λεοντίου, καλεί τους συµβούλους να γνωµοδοτήσουν 

υπέρ της χορήγησης της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης.  

Όλοι οι τοπικοί σύµβουλοι, σύµφωνα µε τις απαντήσεις τους στα email είναι υπέρ. Ο κ.∆ούκας έστειλε την εξής 

παρατήρηση: Όσον αφορά το ζήτηµα της έκτακτης οικονοµικής βοήθειας στο συµπολίτη µας σαφώς και είµαστε υπέρ, 

όπως επίσης θεωρούµε αυτονόητο ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει πρόσβαση στο κοινωνικό παντοπωλείο και 

φαρµακείο, όπως και απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη. Αλλά δεν µπορούµε να µην σταθούµε στους λόγους για τους 

οποίους φτάνει κάποιος σε αυτήν την κατάσταση, γιατί δυστυχώς δεν είναι µόνο η περίπτωση του συγκεκριµένου 

ανθρώπου, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Η ευθύνη δεν είναι µόνο ατοµική. Η βασικότερη αιτία για την 

κοινωνική αυτή εξαθλίωση και τις παθογένειες όπως τα ναρκωτικά για παράδειγµα, είναι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν 

τα τελευταία χρόνια από όλα τα αστικά κόµµατα και την ευρωπαϊκή ένωση και συνεχίζουν να ακολουθούνται και σήµερα. 

Κι ο βασικός άξονας αυτών των πολιτικών είναι ότι αντιµετωπίζουν τις ανθρώπινες ανάγκες σαν κόστος και σαν αναγκαίο 

κακό. Η βασική επιδίωξη είναι η υπεράσπιση των συµφερόντων των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, εποµένως η ίδια 

η ανθρώπινη αξιοπρέπεια περνάει σε δεύτερη µοίρα έτσι κι αλλιώς. Άρα συµπερασµατικά, πέρα από τις αυτονόητες αυτές 

ενέργειες που πρέπει να κάνει ο ∆ήµος, θα πρέπει το Κράτος να αναλάβει να στηρίξει αυτόν τον άνθρωπο 

ουσιαστικά(δηλαδή µε ένα µόνιµο επίδοµα ή σύνταξη) όπως κι όλους τους ανθρώπους που έχει τσακίσει µε τις πολιτικές 

του τόσα χρόνια.  

Κατόπιν όλων των ανωτέρων αποφασίζεται οµόφωνα υπέρ της εισήγησης  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Γνωµοδοτούν υπέρ της οικονοµικής ενίσχυσης των 500€ στον Πουρνατζή Αντώνιου του Λεοντίου. 

Η απόφαση διαβιβάζεται στο Τµήµα κοινωνικής προστασίας, παιδείας & πολιτισµού για τις δικές του ενέργειες 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 19/2021 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ    

   

   ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ   
 


