
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 16-12-2020  22ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου αρ.95), 
σήμερα την 16ην του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος 
και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 18321/17-12-2020  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των 
κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ  12ο  Η.Δ.
Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε οικογένεια με ανήλικο τέκνο ΑΜΕΑ.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων 
παρόντες ήταν είκοσι (20) και απόντες επτά (7) ήτοι: οι κ.κ. Σινανιώτου Χαρίκλεια, Ξυριδάκης Παντελής, 
Χαροκόπος Παντελής, Πετρίτση-Μουραντ Αικατερίνη, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Χανακούλας Αθανάσιος και 
Καβαλάρης Ιωάννης.

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)
Γκιζελή Αλίκη Ξυριδάκης Παντελής
Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                  Χαροκόπος Παντελής,
Ζερβός Νικόλαος  Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                           Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Παπαχρόνης Γεώργιος  Χανακούλας Αθανάσιος 
Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα    Καβαλάρης Ιωάννης   
Μπονάτσος Χαράλαμπος   
Νάκας Αριστείδης 
Φωτιάδης Δημήτριος  
Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα
Ζαφρακοπούλου Σοφία 
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
Δελακουρίδης Ιωάννης
Τρέζου Μαρία-Ελένη
Κανελλάκης Νικόλαος

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

            Αριθμ. Απόφ.: 226/16-12-2020

Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr



Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα) 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σινανιώτου Χαρίκλεια και η Δημοτική Σύμβουλος Πετρίτση-
Μουράντ Αικατερίνη προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χανακούλας Αθανάσιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος Η.Δ.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των 

Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού, Φιλοθέης και Ψυχικού κ.κ. Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος, Ζαφειροπούλου-Σαρρή 
Περσεφόνη Άλκηστις (Πέννυ) και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα.

Λόγω απουσίας του κ. Ξυριδάκη Παντελή, την παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» εκπροσώπησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε να συζητηθεί το 4ο θέμα Η.Δ ως 1ο θέμα Η.Δ., το 12ο θέμα 
Η.Δ. ως 9ο θέμα Η.Δ., το 11ο θέμα Η.Δ. ως 10ο θέμα Η.Δ., το 13ο θέμα Η.Δ. ως 11ο θέμα Η.Δ. και το 14ο θέμα 
Η.Δ. ως 12ο θέμα Η.Δ.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα.

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

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. Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, 
Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Πετρίτση-Μουραντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, 
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Δελακουρίδης 
Ιωάννης, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα). 

            Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) έγκειται στην αρμοδιότητα του 
Δήμου η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα, με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης. Ακόμη, σύμφωνα με το 
άρθρο 202 παρ.2 του ιδίου Νόμου το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να χορηγεί σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης στους οικονομικά αδύνατους 
κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής. Με 
τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.  

        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.

       Τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου ο κ Κυπριανού Γεώργιος υπέβαλλε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας αίτημα 
για έκτακτη οικονομική ενίσχυση για να μπορέσει να καταβάλλει τις οφειλές των 3.590,00€ που έχουν 



συσσωρευτεί στο κέντρο ειδικών θεραπειών αναφορικά με τις συνεδρίες  του παιδιού του. Το παιδί έχει 
βεβαρυμμένο ιστορικό υγείας και διεγνώσθη με αυτισμό της παιδικής ηλικίας. Παρακολουθείται από ψυχολόγο 
για θεραπεία της συμπεριφοράς, από λογοθεραπευτή για αγωγή λόγου και από εργοθεραπευτή. Οι γονείς δεν 
είχαν ασφαλιστική το χρονικό διάστημα από 1/03/2020 μέχρι και 31/10/2020 διότι δεν είχαν απασχόληση και 
δεν είχαν τον απαραίτητο αριθμό ενσήμων από εργασία. Δεδομένου αυτού ο ΕΟΠΠΥ δεν καλύπτει τις συνεδρίες 
του παιδιού για το αναφερόμενο διάστημα.  
       Παραθέτουμε και δεδομένα από την κοινωνική έκθεση της κας Μυλωνοπούλου Όλγας, κοινωνικής 
λειτουργού της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο». Η οικογένεια του κ Κυπριανού είναι 
ενταγμένη στη Δομή και πραγματοποιήθηκε κοινωνική έρευνα κατ οίκον με σκοπό τη  διερεύνηση συνθηκών 
διαβίωσης και την πλήρη καταγραφή των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. 
       Σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων  που συλλέχθηκαν διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
       Επί της οδού Υψηλάντου 38 στην περιοχή του Νέου Ψυχικού,  διαβιεί υπό δυσμενείς συνθήκες τριμελής 
οικογένεια αποτελούμενη από τον κύριο Κυπριανού Γεώργιο του Μιχαλάκη, τη σύζυγό του ονόματι Mosora 
Christina και το ανήλικο τέκνο τoυς, τον Μάριο Γεώργιο. Η οικογένεια διαμένει σε παλαιό διώροφο οίκημα στο 2ο 
όροφο. Το διαμέρισμα είναι 83 τ.μ. και αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια, σαλόνι με καθιστικό, κουζίνα και 
μπάνιο. Το σπίτι ήταν τακτοποιημένο και καθαρό με επάρκεια σε οικοσκευές όμως λόγω παλαιότητας έχει 
υγρασία και το χειμώνα είναι χωρίς θέρμανση διότι οι γονείς αδυνατούν να δαπανήσουν χρήματα για πετρέλαιο. 
       Αναφορικά με την κοινωνική κατάσταση της οικογένειας και οι δύο γονείς είναι άνεργοι και λόγω της 
πανδημίας δυσκολεύονται να βρουν εργασία. Η οικογένεια διαβιεί κάτω από το όριο της φτώχειας και η 
οικονομική της κατάσταση είναι δυσμενής. Τα μόνα έσοδα στο σπίτι είναι από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 
που λαμβάνει ο κ Κυπριανού. Οι οικονομικές απολαβές δεν επαρκούν για τα πάγια έξοδα της οικογένειας και 
έχουν συσσωρευτεί οφειλές σε ενοίκια και σε λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Για τα ενοίκια η οφειλή είναι συνολικού 
ύψους 800,00€ και αφορά το ποσό των 400,00€ για το μήνα Οκτώβριο και το ποσό των 400,00€ για το μήνα 
Νοέμβριο. Η οικογένεια προσπαθεί να αποπληρώσει την οφειλή των ενοικίων και αναζητά να μετακομίσει σε νέα 
οικία με πιο χαμηλό ενοίκιο και με πιο κατάλληλες συνθήκες στέγασης. Τέλος, οι οφειλές στη ΔΕΗ είναι 
συνολικού ύψους 2.900,00€.   
      Παρακαλούμε όπως εξετάσετε το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του κυρίου Κυπριανού Γεωργίου. Σίγουρα η 
οικονομική ενίσχυση δεν δύναται να λύσει το οικονομικό πρόβλημα της οικογένειας μπορεί όμως να δώσει μία 
πρόσκαιρη ανακούφιση από το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει κυρίως λόγω των οφειλών από τις συνεδρίες 
του παιδιού. 
       Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα, την περιουσιακή κατάσταση, την ανεργία, το  χαμηλό 
εισόδημα, το πρόβλημα υγείας του παιδιού, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 139491/2006 (ΦΕΚ 
Β΄1747/30-11-2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 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) παρακαλούμε πολύ όπως εξετάσετε την 
περίπτωση  χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στον κ Κυπριανού Γεώργιο σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 202 παρ. 2 Ν. 3463/2006 και περίπτ. ε παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018. 
Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2020 έχει προβλεφθεί πίστωση με  ΚΑ 00.6733 «Καταβολή 
χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες»  ποσού 50.000,00€.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.



ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση της Προέδρου,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 παρ. 3 και 202 παρ.2 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.),
5. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 139491/2006 (ΦΕΚ Β΄1747/30-11-2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 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),
6. Τις διατάξεις της περίπτ. ε παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018,

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του κ. Κυπριανού Γεωργίου έως του ποσού των 3.000,00€, σε βάρος 
του Κ.Α. 00.6733 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» οικονομικού έτους 2020, για τους 
αναφερόμενους στην εισήγηση λόγους.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 226/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   
Από το πρακτικό της  22ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
16- 12- 2020 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ

Ψυχικό, 28-12-2020 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ)



Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Σαµπατάκου Σοφία
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