
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 30ην του μηνός  Νοεμβρίου του έτους  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16956/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα 

της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι: ο κ. Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Ξυριδάκης Παντελής, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος. 
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Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  23Ο Η.Δ. 
 

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης  

απόρων κατοίκων Χριστούγεννα 2020. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Στις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) αναφέρεται ότι στην αρμοδιότητα του 

Δήμου είναι η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων με την παροχή χρηματικών 

βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης. 

 Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις 

αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των 

συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία των περιπτώσεων που απευθύνονται για  υποστήριξη στην Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού διαπιστώνεται ότι έχει αυξηθεί 

σημαντικά ο αριθμός των πολιτών που πλήττονται από την κοινωνικοοικονομική κρίση.  

Οι πολίτες προσκομίζουν σχετικά δικαιολογητικά , τα οποία ελέγχονται και αξιολογούνται ανάλογα με τα 

θέματα που αντιμετωπίζουν από τον Κοινωνικό Λειτουργό της Διεύθυνσης. Διαπιστώνεται πως κάθε χρόνο αυξάνεται 

ο αριθμός των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και χρήζουν οικονομικής ενίσχυσης. 

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού ο οποίος ψηφίστηκε με την 

υπ΄αρ. 263/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. 137453/34711/31-01-2020 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγγράφηκε στον Κ.Α. 00.6733 με τίτλο «Καταβολή 

χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» πίστωση ύψους 50.000,00€ (για την καταβολή χρηματικού 

βοηθήματος σε απόρους το Πάσχα και τα Χριστούγεννα έτους 2020). 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018: 

«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του N. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 

πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της 

σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη 

απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη 

εξειδίκευση της πίστωσης.  

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 αναφέρεται ότι το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης». 

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και 

προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. 
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2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του 

άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 

του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο 

αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.» 

 

Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 00.6733 με τίτλο «Καταβολή 

χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» είναι γενική, παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για την καταβολή 

έκτακτης οικονο-μικής ενίσχυσης απόρων κατοίκων για τα Χριστούγεννα του  2020.  

Τον Οκτώβριο του 2020 εκδόθηκε ανακοίνωση-πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης 

οικονομικού επιδόματος σε άπορους και κοινωνικά αδυνάτους κατοίκους, σύμφωνα με τα κοινωνικοοικονομικά 

κριτήρια που θέτει η Πολιτεία. Συγκεκριμένα και λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα, την περιουσιακή κατάσταση, την 

ανεργία, το χαμηλό εισόδημα, την πιστοποιημένη αναπηρία μέσω ΚΕΠΑ (ΑMEΑ), τη μονογονεϊκή οικογένεια ( 

θάνατος, διάσταση, εκτός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ) σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 139491/2006 

(ΦΕΚ Β΄1747/30-11-2006) Κοινή Υπουργικής Απόφαση και τις διατάξεις της παρ.2β του άρθρου 37 του 

Ν.3801/2009 ( ΦΕΚ Α΄ /163/2009) , όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του 

Ν.3870/2010 ( ΦΕΚ Α΄/138/2010) και το (ΦΕΚ Β΄908/04-04-2016) για την επιλογή όσων αιτηθούν για τη χορήγηση 

έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατοίκων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού τέθηκαν τα κατωτέρω κριτήρια σύμφωνα 

με τη αριθμ.απόφ.: 157/14-10-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σύνθεση οικογένειας Ετήσιο εισόδημα 

Μεμονωμένο άτομο 6.000,00 € 

Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια ,με 
ένα εξαρτώμενο μέλος  

7.200,00 € 

Οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με 
δύο εξαρτωμένα μέλη 

8.400,00 € 

Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 
τρία εξαρτωμένα μέλη 

9.600,00 € 

Οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 
τέσσερα εξαρτωμένα μέλη 

10.800,00 € 

Οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή 
οικογένεια με πέντε εξαρτωμένα μέλη 

12.000,00 € 

 
Τα παραπάνω εισοδήματα προσαυξάνονται εάν υπάρχει, πιστοποιημένη αναπηρία από υγειονομική επιτροπή 

ή ενοικιαζόμενη κατοικία ή μακροχρόνια ανεργία κατά 3.000,00€. 

Η  οικονομική ενίσχυση χορηγείται για  ένα ενήλικο μέλος κάθε οικογένειας. 

Μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων, η τριμελής Επιτροπή: από την  Προϊστ. Δ/νσης, Αγγελική 

Λεονταρίτη, την Σοφία Αποστολοπούλου  ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού   και  Ελένη Ελένη ΔΕ Διοικητικού, αξιολόγησε 

τις αιτήσεις, τις εξέτασε για την πληρότητά τους και συντάχθηκε κατάσταση δικαιούχων που περιλαμβάνει συνολικά 

104 περιπτώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις επιδότησης και εγκρίνονται.  
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Για την καταβολή του χορηγούμενου επιδόματος ελήφθησαν υπόψη ο οικονομικός προϋπολογισμός έτους 

2020, η οικονομική, η οικογενειακή κατάσταση, η πιστοποιημένη αναπηρία, ο αριθμός των προστατευομένων μελών, 

η μονογονεϊκότητα, η μακροχρόνια ανεργία όπως προκύπτουν από τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά και τις 

διενεργηθείσες κοινωνικές έρευνες. 

 

Προτείνουμε το ύψος ανά περίπτωση του έκτακτου οικονομικού επιδόματος προς τους 104 συνολικά 

δικαιούχους για τα Χριστούγεννα του  2020  να έχει ως εξής: 

 Για 66 άτομα (μεμονωμένα ή οικογένεια με δυο ενήλικα μέλη) το ποσό του επιδόματος ανέρχεται 

στα 150,00€.  

 Για 24 άτομα (ΑΜΕΑ ή μονογονεϊκές οικογένειες με 1 ανήλικο τέκνο ή προστατευόμενο μέλος ή 

διμελείς οικογένειες με ένα ανήλικο ή προστατευόμενο μέλος) το ποσό ανέρχεται στα 200,00€.  

 Για 14 άτομα (μονογονεϊκές οικογένειες με 2 ανήλικα τέκνα ή προστατευόμενα μέλη και τετραμελείς 

οικογένειες με 2 ανήλικα τέκνα ή προστατευόμενα μέλη) το ποσό ανέρχεται στα 250,00€. 

 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 18.200,00€ (δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ) και θα βαρύνει 

τον ΚΑ 00.6733 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. 

έτους 2020 στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 50.000,00€. 

 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος καθώς τα ατομικά και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία των αιτούντων την 

οικονομική ενίσχυση διέπονται από το υπηρεσιακό απόρρητο και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Νέο κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (GDPR), ο τελικός πίνακας δικαιούχων παραμένει στο αρχείο της υπηρεσίας. 

 

Παρακαλούμε για την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 18.200,00€ (δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ) που θα 

βαρύνει τον ΚΑ 00.6733 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2020 στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 50.000,00€, σε εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και της παρ.1 του άρθρου 14 του 

Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α/31-8-19). 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιε’ του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν 

με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, 

5. Τις διατάξεις της παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018, 

6. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019, με τις οποίες αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο 

της περίπτωσης ε’  της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, 
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7. Την υπ΄αρ. 263/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός 

του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. 137453/34711/31-01-2020 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 18.200,00€ (δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ) που θα βαρύνει τον ΚΑ 

00.6733 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2020 στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 50.000,00€, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 203 

του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α/31-8-19). 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 393/2020 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 30ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

30ην Νοεμβρίου 2020 

Ψυχικό, 3-12-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος,  

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Ξυριδάκης  Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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