
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 4-4-2018   4ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 

σήμερα την 4ην του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 16:00΄, συνήλθε, παρόντος και 

του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 4357/4-4-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 

κατωτέρω μοναδικού θέματος Η.Δ. 

ΘΕΜΑ  2ο Η.Δ. 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 44/14-3-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων κατοίκων. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων 

παρόντες ήταν άπαντες. 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 
Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 

Λάβδα Ελένη 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 
Καριώτης Αλέξανδρος 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
Κομνηνού-Κούμπα Άννα  

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Μπετροσιάν Άλεξ  
Παπαγεωργίου Λεωνίδας 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Μαναός Δημήτριος 
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Χριστοδούλου Γαβριέλλα  

Ζερβός Νικόλαος 
Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

Κανελλάκης Νικόλαος  
Χαροκόπος Παντελής 

Δελακουρίδης Ιωάννης 

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να 
Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

Καβαλάρης Ιωάννης 
Γαλάνης Δημήτριος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 
 

 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  :  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.:   57/4-4-2018 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:   4391/4-4-2018 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 65ΡΖΩΗ8-53Κ



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

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ’ αριθμ. 44/14-3-2018 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε: 

1. Τη δαπάνη οικονομικής ενίσχυσης απόρων κατοίκων ως  εξής:  

 Για κάθε μεμονωμένο άτομο να ανέρχεται στο ποσό των 150,00€. Με προσαύξηση 50,00€ ( ΑμεΑ, 

χρόνια πάθηση, Ιατρική επέμβαση ). 

 Το επίδομα με οικογένειες με ΑΜΕΑ να ανέρχεται στα 200,00€.  

 Το επίδομα με οικογένειες με 1 παιδί να ανέρχεται στα 200,00€. 

 Το επίδομα για μονογονεϊκές οικογένειες με 1 παιδί να ανέρχεται στα 250,00€. 

 Το επίδομα με οικογένειες με 2 παιδιά να ανέρχεται στα 300,00€.  

 Το επίδομα για μονογονεϊκές  οικογένειες με 2 παιδί να ανέρχεται στα 300,00€. 

 Το επίδομα με οικογένειες με 3 παιδιά να ανέρχεται στα 350,00€. 

 
Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  η διάκριση  ανά περίπτωση των εκατόν εννέα (109) εγκεκριμένων αιτούντων  

έχει  ως  εξής:  

71 μεμονωμένα άτομα, 10 αιτούντες ΑΜΕΑ, 6 οικογένειες με 1 παιδί, 12  μονογονεϊκές οικογένειες με 1 

παιδί, 2 οικογένειες με 2 παιδιά, 6  μονογονεϊκές οικογένειες με 2 παιδιά και 2 οικογένειες με 3 παιδιά.   

2. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 19.850,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6733 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε 

άπορους δημότες» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 στον οποίο έχει προβλεφθεί το 

ποσό των 50.000,00€. 

 

Κατόπιν ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού 

και Πολιτισμού έδωσε λανθασμένα στοιχεία ως προς τον αριθμό των δικαιούχων ανά κατηγορία και ως εκ τούτου 

θα πρέπει να προβούμε άμεσα στην τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 44/14-3-2018 προηγούμενης σχετικής απόφασής 

μας, ώστε οι δικαιούχοι να μην στερηθούν του μικρού αυτού χρηματικού βοηθήματος το οποίο πρέπει να δοθεί από 

το Δήμο μας πριν το Πάσχα. 

Το σύνολο όμως των δικαιούχων παραμένει το ίδιο. 

Επίσης, το συνολικό ψηφισθέν ποσό καθώς και η εγκριθείσα διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00.6733 

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

2018  των δεκαεννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (19.850,00€) παραμένει το ίδιο, όπως αυτό αναφέρεται 

στην με αριθμ. 44/14-3-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω, προτείνεται στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου η τροποποίηση της με 

αριθμ. 44/14-3-2018 απόφασης αυτού, μόνο ως προς τον αριθμό των ανά κατηγορία δικαιούχων, ως εξής: 

70 μεμονωμένα άτομα, 13 αιτούντες ΑΜΕΑ, 6 οικογένειες με 1 παιδί, 11  μονογονεϊκές οικογένειες με 1 

παιδί, 2 οικογένειες με 2 παιδιά, 5  μονογονεϊκές οικογένειες με 2 παιδιά και 2 οικογένειες με 3 παιδιά. 

Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ’ αριθμ. 79/4-4-2018 απόφασή της τροποποίησε την προγενέστερη 

σχετική απόφασή της υπ’ αριθμ.47/2-3-2018 που αφορούσε την οικονομική ενίσχυση των απόρων κατοίκων του 

Δήμου μας ως προς τον αριθμό των ανά κατηγορία δικαιούχων. 

 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

ΑΔΑ: 65ΡΖΩΗ8-53Κ



ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010, 

3. Την υπ’ αριθμ. 44/14-3-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

4. Την υπ’ αριθμ. 79/4-4-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 44/14-3-2018 απόφασή του, μόνο ως προς τον αριθμό των ανά κατηγορία 

δικαιούχων, ως εξής: 

70 μεμονωμένα άτομα, 13 αιτούντες ΑΜΕΑ, 6 οικογένειες με 1 παιδί, 11  μονογονεϊκές οικογένειες με 1 

παιδί, 2 οικογένειες με 2 παιδιά, 5  μονογονεϊκές οικογένειες με 2 παιδιά και 2 οικογένειες με 3 παιδιά. 

 

Το σύνολο των εκατόν εννέα (109) δικαιούχων παραμένει το ίδιο, ως αυτό αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 

44/14-3-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Επίσης, το ψηφισθέν ποσό καθώς και η εγκριθείσα διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00.6733 με τίτλο 

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

2018  των δεκαεννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (19.850,00€) παραμένει το ίδιο, ως αυτό αναφέρεται 

στην υπ’ αριθμ. 44/14-3-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  57/2018 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

 ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΑΛΕΞ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Από το πρακτικό της 4ης Συνεδριάσεως του ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

4ην-4-2018 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ψυχικό,   4-4-2018 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΑΔΑ: 65ΡΖΩΗ8-53Κ
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