
 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΑΞΝ 14-3-2018   3ης  ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ  

ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ 

 

Πην Τπρηθφ θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Τπρηθνχ (Καραθωνοδρόμοσ 95), 

ζήκεξα ηελ 14ην ηνπ κελφο Καρηίοσ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα  Ρεηάρηη θαη ψξα 18:00΄, ζπλήιζε, παξφληνο θαη 

ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ξαληειή Μπξηδάθε, ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.  

3090/9-3-2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010 (Φ.Δ.Θ. Α’ 87), γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ησλ θαησηέξσ 

ζεκάησλ Ζ.Γ. θαη Δ.Ζ.Γ. 

ΘΔΚΑ  9Ν  Ζ.Γ. 

Έγκριζη οικονομικής ενίζτσζης απόρων καηοίκων. 

 

Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε φηη επί ζπλφινπ είκοζι επηά (27) Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ 

παξφληεο ήηαλ είθνζη δχν (22) θαη απφληεο πέληε (5) ήηνη: νη θ.θ. Ξαπαρξφλεο Γεψξγηνο, Θνκλελνχ – Θνχκπα 

Άλλα, Γεκνπιά Διηζζάβεη-Διέλε, Εέππνπ-Σαξιαχηε Διέλε θαη Θαβαιάξεο Ησάλλεο. 

 ΞΑΟΝΛΡΔΠ      ΑΞΝΛΡΔΠ 

Αιεμνπνχινπ Αηθαηεξίλε 

Ξεηξίηζε-Κνπξάλη Αηθαηεξίλε  
Πακαξφπνπινο Βχξσλαο-Ξαχινο 

Εαθξαθνπνχινπ-Γαληήι Πνθία 

Ιάβδα Διέλε 
Ρξέδνπ Καξία-Διέλε 

Θαξηψηεο Αιέμαλδξνο 
Καδαξάθεο Γεξάζηκνο-Αιέμαλδξνο 

Γάηνο Γεψξγηνο-Αιθηβηάδεο 

Κπεηξνζηάλ Άιεμ  
Ξαπαγεσξγίνπ Ιεσλίδαο 

Αγγειάθε-Ιπθνχξε Αλαζηαζία 
Καλαφο Γεκήηξηνο 

Σξηζηνδνχινπ Γαβξηέιια  

Εεξβφο Ληθφιανο 
Γθηδειή-Ξαπαζενδσξνπνχινπ Αιίθε 

Θαλειιάθεο Ληθφιανο  
Σαξνθφπνο Ξαληειήο 

Γειαθνπξίδεο Ησάλλεο 
Πνπκπαζάθε-Ξαπαδεκνχιε Θσλ/λα 

Ππκεσλίδνπ Σαξίθιεηα 

Γαιάλεο Γεκήηξηνο 
 

Θνκλελνχ-Θνχκπα Άλλα  

Γεκνπιά Διηζζάβεη-Διέλε 
Εέππνπ-Σαξιαχηε Διέλε 

Θαβαιάξεο Ησάλλεο 

Ξαπαρξφλεο Γεψξγηνο 
 

 

 

            

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓIΘΡΝ 
ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ ΑΓΑ:  :  
ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Αριθμ. Απόθ.:  44/14-3-2018 

Καραθωνοδρόμοσ 95 Αριθμ. Ξρωη.:   3637/21-3-2018 
ΤΣΗΘΝ, Ρ.Θ. 154 52  

ηηλ.: 213 2014743-744  
fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΕ8ΘΩΗ8-ΘΩΖ



Ζ Γεκνηηθή Πχκβνπινο θ. Γεκνπιά Διηζζάβεη-Διέλε πξνζήιζε ζηηο αλαθνηλψζεηο. 

Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Θαξηψηεο Αιέμαλδξνο θαη Σαξνθφπνο Ξαληειήο απερψξεζαλ θαηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 21νπ ζέκαηνο Ζ.Γ. 

Πηε Ππλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Ξξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Τπρηθνχ θ. Ξαιηδφγινπ Δπθεκία-

Διέλε.  

Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κνχηζηνο 

Γεψξγηνο.  

 

Δηζεγνχκελε ην αλσηέξσ ζέκα ε Ξξφεδξνο είπε: 

Πηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 πεξ. 3 ηνπ Λ. 3463/2006 (Θ.Γ.Θ.) αλαθέξεηαη φηη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

Γήκνπ είλαη ε κέξηκλα γηα ηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδχλαησλ θαηνίθσλ θαη κε  ηελ παξνρή ρξεκαηηθψλ 

βνεζεκάησλ, εηδψλ δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαβίσζεο θαηά ηηο 

πξνβιέςεηο απηνχ ηνπ Θψδηθα. 

 Νη δεκνηηθέο θαη νη θνηλνηηθέο αξρέο δηεπζχλνπλ θαη ξπζκίδνπλ φιεο ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 Πχκθσλα κε  ηα  ζηνηρεία  ησλ  πεξηπηψζεσλ  πνπ  απεπζχλνληαη ζηελ Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο 

Ξαηδείαο, Αζιεηηζκνχ θαη Ξνιηηηζκνχ  ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο - Τπρηθνχ δηαπηζηψλεηαη φηη θαζεκεξηλά  ζπκπνιίηεο 

καο πιήηηνληαη απφ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θξίζε. Πχκθσλα  κε ηελ Θνηλσληθή  καο  πεξεζία, ηνλ έιεγρν απφ 

ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαηηνπκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζηψζεθε φηη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο πεξηπηψζεσλ 

εληάζζεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο απνξίαο κε ζπλέπεηα νη  θάηνηθνη  απηνί λα  ρξεηάδνληαη  θάζε δπλαηή νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε. 

Πην πιαίζην απηφ ε Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο Ξαηδείαο, Αζιεηηζκνχ θαη Ξνιηηηζκνχ ελέηαμε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 ζηνλ ΘΑ 00.6733 «Θαηαβνιή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο 

δεκφηεο» ην πνζφλ ησλ 50.000,00 επξψ. 

Ρνλ  Ηαλνπάξην ηνπ 2018 εθδφζεθε αλαθνίλσζε-πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή  αηηήζεσλ  ρνξήγεζεο 

νηθνλνκηθνχ επηδφκαηνο ζε άπνξνπο θαη θνηλσληθά  αδπλάηνπο θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά 

θξηηήξηα πνπ ζέηεη ε Ξνιηηεία. 

Γφζεθε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ γηα ηελ ππνβνιή θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ζηνηρείσλ θαη ηελ  ζχληαμε  εθζέζεσλ θνηλσληθήο Έξεπλαο φπνπ  απαηηείηαη  γηα ηε βεβαίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάγθεο ησλ αηηνχλησλ.  

Γηελεξγήζεθαλ απφ ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο ηεο ππεξεζίαο νη απαηηνχκελεο θνηλσληθέο έξεπλεο, ζηηο  

πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ππήξραλ  ηδηαίηεξα θνηλσληθά  πξνβιήκαηα ε ζέκαηα πγείαο. 

 Κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο νη αηηήζεηο αμηνινγήζεθαλ, εμεηάζηεθαλ γηα ηελ πιεξφηεηα ηνπο θαη 

ζπληάρζεθε θαηάζηαζε δηθαηνχρσλ  πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 112 πεξηπηψζεηο. Απφ ηηο αηηήζεηο απηέο, πιεξνχλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο επηδφηεζεο νη 109 θαη δελ εγθξίλνληαη νη 3 ιφγσ ηνπ φηη  δελ πιεξνχλ ηα  νξηζζέληα  θξηηήξηα. 

Γηα ην χςνο ηνπ ρνξεγνχκελνπ  επηδφκαηνο ειήθζε ππφςε ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε πηζηνπνηεκέλε 

αλαπεξία, ε ρεξεία, ηα αλήιηθα ηέθλα, ε κνλνγνλετθφηεηα φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα θαηαηεζεηκέλα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ηηο δηελεξγεζείζεο θνηλσληθέο έξεπλεο. Θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο επηδφηεζεο  θαηά ηηο ενξηέο Σξηζηνπγέλλσλ 

θαη Ξάζρα ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξ. 139491/2006 (ΦΔΘ Β΄1747/30-11.2006) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Λ.3801/2009 (ΦΔΘ Α΄/163/2009), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 3870/2010 (ΦΔΘ Α’ /138/2010). 
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Ξξνηείλνπκε ην χςνο  ηνπ έθηαθηνπ νηθνλνκηθνχ επηδφκαηνο  γηα ην ΞΑΠΣΑ  2018 λα έρεη σο εμήο  πξνο 

ηνπο 109 ζπλνιηθά δηθαηνχρνπο : 

 Γηα θάζε κεκνλσκέλν άηνκν λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 150,00€. Κε πξνζαχμεζε 50,00€ ( ΑκεΑ, 

ρξφληα πάζεζε, Ηαηξηθή επέκβαζε ) 

 Ρν επίδνκα κε νηθνγέλεηεο κε ΑΚΔΑ λα αλέξρεηαη ζηα 200,00€.  

 Ρν επίδνκα κε νηθνγέλεηεο κε 1 παηδί λα αλέξρεηαη ζηα 200,00€. 

 Ρν επίδνκα γηα κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε 1 παηδί λα αλέξρεηαη ζηα 250,00€. 

 Ρν επίδνκα κε νηθνγέλεηεο κε 2 παηδηά λα αλέξρεηαη ζηα 300,00€.  

 Ρν επίδνκα γηα κνλνγνλετθέο  νηθνγέλεηεο κε 2 παηδί λα αλέξρεηαη ζηα 300,00€. 

 Ρν επίδνκα κε νηθνγέλεηεο κε 3 παηδηά λα αλέξρεηαη ζηα 350,00€. 

 

Πχκθσλα κε ηα  παξαπάλσ ε δηάθξηζε  αλά πεξίπησζε ησλ 109 εγθεθξηκέλσλ αηηνχλησλ  έρεη  σο  εμήο :  

 71 κεκνλσκέλα άηνκα, 10 αηηνχληεο ΑΚΔΑ, 6 νηθνγέλεηεο κε 1 παηδί, 12  κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε 1 

παηδί, 2 νηθνγέλεηεο κε 2 παηδηά, 6  κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε 2 παηδηά θαη 2 νηθνγέλεηεο κε 3 παηδηά.   

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 19.850,00€ θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΘΑ 00.6733 «Θαηαβνιή 

ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο δεκφηεο» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 ζηνλ 

νπνίν έρεη πξνβιεθζεί ην πνζφ ησλ 50.000,00€. 

 Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ’ αξηζκ.47/2018 απφθαζή ηεο ελέθξηλε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ 

απφξσλ θαηνίθσλ, σο αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε, παξέπεκςε δε ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ιήςε 

ζρεηηθήο απφθαζεο. 

 
Ξαξαθαιψ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 
ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ: 

1. Ρελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

2. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 & 67 ηνπ Λ. 3852/2010, 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 πεξ. 3 ηνπ Λ. 3463/2006 (Θ.Γ.Θ.), 

4. Ρελ ππ΄ αξ. 139491/2006 (ΦΔΘ Β΄1747/30-11.2006) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε, 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Λ.3801/2009 (ΦΔΘ Α΄/163/2009), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 3870/2010 (ΦΔΘ Α’ /138/2010), 

6. Ρελ ππ’ αξηζκ.47/2018 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ  ΝΚΝΦΥΛΑ 
 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο απφξσλ θαηνίθσλ σο  εμήο:  

 Γηα θάζε κεκνλσκέλν άηνκν λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 150,00€. Κε πξνζαχμεζε 50,00€ ( ΑκεΑ, 

ρξφληα πάζεζε, Ηαηξηθή επέκβαζε ). 

 Ρν επίδνκα κε νηθνγέλεηεο κε ΑΚΔΑ λα αλέξρεηαη ζηα 200,00€.  

 Ρν επίδνκα κε νηθνγέλεηεο κε 1 παηδί λα αλέξρεηαη ζηα 200,00€. 

 Ρν επίδνκα γηα κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε 1 παηδί λα αλέξρεηαη ζηα 250,00€. 

 Ρν επίδνκα κε νηθνγέλεηεο κε 2 παηδηά λα αλέξρεηαη ζηα 300,00€.  

 Ρν επίδνκα γηα κνλνγνλετθέο  νηθνγέλεηεο κε 2 παηδί λα αλέξρεηαη ζηα 300,00€. 
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 Ρν επίδνκα κε νηθνγέλεηεο κε 3 παηδηά λα αλέξρεηαη ζηα 350,00€. 

 

Πχκθσλα  κε  ηα  παξαπάλσ,  ε δηάθξηζε  αλά πεξίπησζε ησλ 109  εγθεθξηκέλσλ αηηνχλησλ  έρεη  σο  

εμήο:  

71 κεκνλσκέλα άηνκα, 10 αηηνχληεο ΑΚΔΑ, 6 νηθνγέλεηεο κε 1 παηδί, 12  κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε 1 

παηδί, 2 νηθνγέλεηεο κε 2 παηδηά, 6  κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε 2 παηδηά θαη 2 νηθνγέλεηεο κε 3 παηδηά.   

 

2. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 19.850,00€ θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΘΑ 00.6733 «Θαηαβνιή 

ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο δεκφηεο» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 

ζηνλ νπνίν έρεη πξνβιεθζεί ην πνζφ ησλ 50.000,00€. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ  44/2018 

 

 Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ απηφ, ππνγξάθεηαη σο θάησζη: 
 

Ζ  ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΑ ΚΔΙΖ 

 ΞΔΡΟΗΡΠΖ-ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

 ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛ-ΞΑΙΝΠ 

 ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ – ΓΑΛΗΖΙ ΠΝΦΗΑ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ 

 ΡΟΔΕΝ ΚΑΟΗΑ-ΔΙΔΛΖ 

 ΘΑΟΗΥΡΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

 ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ-ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

 ΓΑΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ-ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ 

 ΚΞΔΡΟΝΠΗΑΛ ΑΙΔΜ 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ ΙΔΥΛΗΓΑΠ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 3εο Ππλεδξηάζεσο ηνπ ΑΓΓΔΙΑΘΖ-ΙΘΝΟΖ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Φηινζέεο – Τπρηθνχ ηελ ΓΖΚΝΙΑ ΔΙΗΠΠΑΒΔΡ-ΔΙΔΛΖ 

14ελ-3-2018 ΚΑΛΑΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

                   Τστικό,   21-3-2018 ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΓΑΒΟΗΔΙΙΑ 

 ΕΔΟΒΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

 ΓΘΗΕΔΙΖ-ΞΑΞΑΘΔΝΓΥΟΝΞΝΙΝ ΑΙΗΘΖ 

 ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

 ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΓΔΙΑΘΝΟΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

 ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ-ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ 

 ΠΚΔΥΛΗΓΝ ΣΑΟΗΘΙΔΗΑ 

 ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
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