
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 13ην του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11.00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5309/8-4-2022 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. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

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 πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Παπαχρόνης Γεώργιος και Χαροκόπος 

Παντελής. 

Τον απόντα κ. Παπαχρόνη Γεώργιο αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

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

Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος, 

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 τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-

2021) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

             

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ               ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           104/13-4-2022 

Μαραθωνοδρόμου 95                    Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52              Αριθμ.  Πρωτ.: 5547/13-4-2022 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί 

σύμβουλοι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής και  Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

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

Μάντακα Στυλιανή. 

O Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 

Έγκριση εξειδίκευσης  πίστωσης  οικονομικής ενίσχυσης απόρων κατοίκων  Πάσχα  2022. 

 

Εισηγούμενoς το ανωτέρω θέμα o Πρόεδρος είπε:  

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ΄αριθμ πρωτ. 5178/06-4-2022 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,  Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού , το οποίο έχει ως ακολούθως :  

 
 
 

                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΨΥΧΙΚΟ, 06/04/2022       
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                                                    ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5178 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟ-                                                     
ΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                           ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο Οικον. 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                  Επιτροπής  
Ταχ.Δ/νση:         Γ. Τερτσέτη 44                                                           κ. Γαλάνη Δημήτριο             
Πληροφορίες:  Τσιμογιάννης Παύλος   
Τηλέφωνο:         213 2014600 
                                                       Κοιν:  Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών          
E-mail: pronoia@0177.syzefxis.gov.gr                                           Τμήμα Λογιστηρίου 
 
 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση εξειδίκευσης  πίστωσης  οικονομικής ενίσχυσης απόρων     
              κατοίκων  Πάσχα   2022 
 
 
 
 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 και ιδιαίτερα κατόπιν των αρνητικών 
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οικονομικών επιπτώσεων λόγω της πανδημίας COVID-19.  
 Οι πολίτες προσκομίζουν σχετικά δικαιολογητικά , τα οποία ελέγχονται και 

αξιολογούνται, ανάλογα με τα θέματα που αντιμετωπίζουν, από τους Κοινωνικούς 
Λειτουργούς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 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. 166/01-12-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την με αρ. 
πρωτ. 169424/31.12.2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
εγγράφηκε στον Κ.Α. 00.6733.0001 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους 
κατοίκους» πίστωση ύψους 50.000,00. 
Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18: 
«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 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. 
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. 
00.6733.0001 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους» είναι 
γενική, παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για την καταβολή  οικονομικής ενίσχυσης 
απόρων κατοίκων για το Πάσχα  του  2022.  

Τον Μάρτιο του 2022 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 την οικονομική κατάσταση (χαμηλό εισόδημα, 
οικονομικά προβλήματα, φτώχεια), την κοινωνική κατάσταση  (πιστοποιημένη αναπηρία 
μέσω ΚΕΠΑ, μακροχρόνια ανεργία, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία) καθώς και την υπ΄ 
αριθμ. Δ13οικ.10747/256/2019 (ΦΕΚ Β΄792/06-03-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
άρθρο 4 παρ. 1, όπου καθορίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια για την πανελλαδική 
εφαρμογή του προγράμματος Επιδόματος Στέγασης για την επιλογή όσων κατοίκων του 
Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού υποβάλλουν αίτηση  για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, 
τέθηκαν τα κατωτέρω κριτήρια σύμφωνα με την υπ’ αρ.  23/23-02-2022 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Σύνθεση νοικοκυριού Συνολικό εισόδημα 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό   7.000,00 € 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη    9.000,00 € 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή  μονογονεϊκή 

οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος  

11.000,00 € 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη ή  μονογονεϊκή 

οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 

13.000,00 € 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε  μέλη και πάνω ή  

μονογονεϊκή οικογένεια με τρία  ανήλικα μέλη και πάνω 

15.000,00 € 

 

Τα παραπάνω εισοδήματα μπορούν να προσαυξηθούν κατά 3.000,00€ εάν υπάρχει: 
 πιστοποιημένη αναπηρία από υγειονομική επιτροπή (ΚΕΠΑ) για 

οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας 

 μακροχρόνια ανεργία (από 12 μήνες και άνω) 

 μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας έως 400€. 

Η  οικονομική ενίσχυση χορηγείται για  ένα ενήλικο μέλος κάθε οικογένειας. 
 
 Μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Δ/νσης 
αξιολόγησαν τις αιτήσεις, τις εξέτασαν  για την πληρότητά τους  και συντάχθηκε 
κατάσταση δικαιούχων που περιλαμβάνει συνολικά 103 περιπτώσεις που πληρούν τις 
προϋποθέσεις επιδότησης και εγκρίνονται.  

 
Για την καταβολή του χορηγούμενου επιδόματος ελήφθησαν υπόψη  ο οικονομικός  
προϋπολογισμός έτους 2022, η τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κατάσταση (μακροχρόνια 
ανεργία άνω των 12 μηνών, δόσεις δανείων στεγαστικών πρώτης κατοικίας, οφειλές προς 
ΔΕΚΟ και Δημόσιο και ύψος καταβαλλόμενου ενοικίου) και  κατάστασης υγείας  που 
αντιμετωπίζει η οικογένεια ή το άτομο, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις που έχουν 
προκύψει ως απόρροια της πανδημίας COVID-19, όπως προκύπτουν από τα 
κατατεθειμένα δικαιολογητικά και τις διενεργηθείσες κοινωνικές έρευνες. Για την 
ορθολογική διαχείριση και ουσιαστικά δίκαιη κατανομή των πόρων του Δήμου, η 
οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί κατά προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού που δεν έχουν πραγματικό εισόδημα από καμία πηγή και βρίσκονται στην πιο 
δυσμενή οικονομική κατάσταση. 
 Σε περίπτωση πολύ έντονων και σοβαρών κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων 
διενεργήθηκε κοινωνική έρευνα για την τρέχουσα κατάσταση διαβίωσης και  χορηγήθηκε 
σχετική βεβαίωση. 

 
Προτείνουμε το ύψος ανά περίπτωση του έκτακτου οικονομικού επιδόματος προς 

τους 103 συνολικά δικαιούχους για το Πάσχα  του  2022  να έχει ως εξής: 
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 Για 57 άτομα (μονοπρόσωπο νοικοκυριό ή νοικοκυριό αποτελούμενο από 

δύο μέλη) το ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 150€.  

 Για 15 άτομα ( 8 μονοπρόσωπα νοικοκυριά με πιστοποιημένη αναπηρία  και 

6 νοικοκυριά αποτελούμενα από δύο μέλη με το ένα μέλος με πιστοποιημένη 

αναπηρία νοικοκυριό αποτελούμενο και 1 νοικοκυριό με τρία μέλη με τα δύο 

μέλη με πιστοποιημένη αναπηρία ) το ποσό του επιδόματος προσαυξάνεται 

κατά 50€ και ανέρχεται στα 200€.  

 Για 11 άτομα ( νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη εκ των οποίων το 

ένα είναι ανήλικο ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος ) το ποσό 

ανέρχεται στα 200 €.  

 Για 18 άτομα ( νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή 

οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη) το ποσό ανέρχεται στα 250 €. 

 Για 1 άτομο ( νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ) το ποσό 

ανέρχεται στα 300,00€. 

 Για 1 άτομο (νοικοκυριό από πέντε μέλη και πάνω εκ των οποίων τα 4 είναι 

προστατευόμενα τέκνα) το ποσό ανέρχεται στα 350,00€. 

 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 18.900,00€ ( δεκαοκτώ χιλιάδες 

εννιακόσια ευρώ) και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6733.0001 «Καταβολή χρηματικών 
βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους» του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2022 
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 18.900,00€ ( δεκαοκτώ 
χιλιάδες εννιακόσια ευρώ) που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6733.0001 «Καταβολή χρηματικών 
βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 
2022 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). 

   
                                                                                    O A/A Προϊστάμενος  Διεύθυνσης 

     
                                                                                                            Παύλος Τσιμογιάννης                                                                                                                                                                                                         

                                                                                 
 
Παρακαλώ τα μελή 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 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.3 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), 

4. Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018, 

5. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019, 
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6. Τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 4 παρ. 1 της υπ΄αριθμ. Δ13οικ.10747/256/2019 

(ΦΕΚ Β΄792/06-03-2019) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, 

7. Την υπ’ αριθμ. 166/01-12-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός του Δήμου και ο οποίος επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 169424/31.12.2021  απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

8. Την υπ’ αριθμ. 23/23-02-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

9. Tο υπ΄αριθμ. πρωτ. 5178/06-4-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,   

Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης απόρων κατοίκων για το 

Πάσχα  2022, ποσού 18.900,00€ (δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσια ευρώ) που θα βαρύνει 

τον ΚΑ 00.6733.0001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους» του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση  ποσού  

50.000,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις 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/Α’/31-8-2019). 

2. Το ύψος ανά περίπτωση του έκτακτου οικονομικού επιδόματος προς τους 103 συνολικά 

δικαιούχους για το Πάσχα 2022 έχει ως εξής: 

 Για 57 άτομα (μονοπρόσωπο νοικοκυριό ή νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη) το 

ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 150€.  

 Για 15 άτομα ( 8 μονοπρόσωπα νοικοκυριά με πιστοποιημένη αναπηρία  και 6 νοικοκυριά 

αποτελούμενα από δύο μέλη με το ένα μέλος με πιστοποιημένη αναπηρία νοικοκυριό 

αποτελούμενο και 1 νοικοκυριό με τρία μέλη με τα δύο μέλη με πιστοποιημένη αναπηρία) 

το ποσό του επιδόματος προσαυξάνεται κατά 50€ και ανέρχεται στα 200€.  

 Για 11 άτομα (νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη εκ των οποίων το ένα είναι 

ανήλικο ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος) το ποσό ανέρχεται στα 200 €.  

 Για 18 άτομα ( νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 

2 ανήλικα μέλη) το ποσό ανέρχεται στα 250 €. 

 Για 1 άτομο (νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω) το ποσό ανέρχεται στα 

300,00€. 

 Για 1 άτομο (νοικοκυριό από πέντε μέλη και πάνω εκ των οποίων τα 4 είναι 

προστατευόμενα τέκνα) το ποσό ανέρχεται στα 350,00€. 
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 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 104/2022 

             Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής την  

13ην Απριλίου 2022 

Ψυχικό, 13-4-2022 

                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Ξυριδάκης Παντελής  

Χανακούλας Αθανάσιος  

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα  

 

               ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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