
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 17-2-2020   2ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

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

σήμερα την 17ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, συνήλθε, 

παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 2199/13-2-2020 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  16ο Η.Δ. 

Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά 

αδυνάτων κατοίκων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού περιόδου Πάσχα και Χριστουγέννων 2020 και 

ορισμού μελών επιτροπής αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων. 

 

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

Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα οκτώ (18) και απόντες εννέα (9) ήτοι: οι κ.κ. Παπαχρόνης Γεώργιος, 

Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, 

Κανελλάκης Νικόλαος, Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος, Καβαλάρης Ιωάννης και Καρατζά Ζαφειρία 

(Ζαφειρίνα). 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)     Παπαχρόνης Γεώργιος   

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη     Ζαφρακοπούλου Σοφία 

Γκιζελή Αλίκη        Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Ζερβός Νικόλαος        Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                            Κανελλάκης Νικόλαος 

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα                             Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Μπονάτσος Χαράλαμπος                                               Καβαλάρης Ιωάννης    

Νάκας Αριστείδης                                                        Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Χαροκόπος Παντελής 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Δελακουρίδης Ιωάννης 

Χανακούλας Αθανάσιος 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

            Αριθμ. Απόφ.: 34/17-2-2020 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.: 2764/24-2-2020 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

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

ΑΔΑ: 6ΝΥΧΩΗ8-ΡΓΩ



Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαχρόνης Γεώργιος προσήλθε μετά την ψήφιση του 7ου θέματος Η.Δ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού και Ψυχικού 

κ.κ.  Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη). 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Φιλοθέης κ. Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις 

(Πέννυ) προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος Η.Δ. 

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

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η 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 την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 

Διαπιστώνεται πως κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και 

χρήζουν οικονομικής ενίσχυσης. 

Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού ενέταξε 

στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 στον ΚΑ 00.6733 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε 

άπορους δημότες» το ποσόν των 50.000,00 ευρώ (για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε απόρους το 

Πάσχα και τα Χριστούγεννα έτους 2020). 

Συγκεκριμένα και λαμβάνοντας υπόψη, την οικονομική κατάσταση (ανεργία, χαμηλό εισόδημα),την 

πιστοποιημένη αναπηρία μέσω ΚΕΠΑ (ΑMEΑ), τη οικογενειακή κατάσταση (θάνατος, διάσταση, μονογονεϊκότητα, 

πολυτεκνία) 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 για τη επιλογή όσων αιτηθούν για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατοίκων του 

Δήμου Φιλοθέης– Ψυχικού τέθηκαν τα κατωτέρω κριτήρια: 

Σύνθεση οικογένειας Ετήσιο εισόδημα 

Μεμονωμένο άτομο 6.000,00 € 

Οικογένεια χωρίς εξαρτωμένα 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 € 
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Οικογένεια με δυο 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 € 

 

Προκειμένου να χορηγήσει ο Δήμος το οικονομικό βοήθημα σε απόρους, θα πρέπει οι δικαιούχοι να 

είναι κάτοικοι του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 

Άποροι θεωρούνται τα άτομα που, βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε 

κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια. 

                                    Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 

Α. Δικαιούχοι ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) 

1. Αντίγραφο τελευταίας εγκριτικής αίτησης στο ΚΕΑ, που να είναι σε ισχύ. 

2. Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αιτούντα  με υπεύθυνη δήλωση 

Β. Λοιποί  δικαιούχοι: 

1. Αίτηση-Η αίτηση κατατίθεται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 

2. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου με άδεια παραμονής σε ισχύ 

3. Εκκαθαριστικό εφορίας, αντίγραφο Ε1  

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

5. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή συμβόλαιο ενοικίου ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας 

6. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει) 

7. Απόφαση αναπηρίας Α.Μ.Ε.Α.- Πιστοποίηση ΚΕ.Π.Α. (εάν υπάρχει) 

8. Αριθμός τραπεζικού  λογαριασμού (ΙΒΑΝ)  του αιτούντα με υπεύθυνη δήλωση  

 

Όταν πρόκειται για άτομα που συμβιώνουν στην ίδια οικία, δικαίωμα αίτησης έχει ο ένας εξ΄αυτών. 

Τονίζεται ότι κανένας δεν επιτρέπεται να υποβάλλει διπλή αίτηση. 

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τερτσέτη 44-Ν. Ψυχικό) κατόπιν της ημερομηνίας 

που θα καθορισθεί μετά από σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας. 

Οι δικαιούχοι εγκρίνονται ή απορρίπτονται μετά από αξιολόγηση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, 

λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση, την κατάσταση υγείας καθώς και τα κοινωνικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικογένεια ή το άτομο. ‘Οπου απαιτείται θα διενεργείται κοινωνική έρευνα. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον κριθούν 

απαραίτητα. 

Για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αιτήσεων που θα υποβληθούν προτείνεται η σύσταση τριμελούς 

επιτροπής από τους ακόλουθους υπάλληλους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και 

Πολιτισμού: 

 Λεονταρίτη Αγγελική  Προϊσταμένη  Δ/νσης Κοιν. Προστ. Αθλ. & Πολ. 

 Τσιμογιάννη Παύλο Κοινωνικό Λειτουργό με αναπληρωματική την Διοικητική υπάλληλο   

Μπιλιάλη Μαριάνα. 
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 Ελένη Ελένη Διοικητική υπάλληλο με αναπληρωματική την Διοικητική υπάλληλο   

Αποστολοπούλου Σοφία. 

 
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 του άρθρου 75 παρ. 3 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 

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 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την διαδικασία και τα κριτήρια καταβολής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των οικονομικά αδυνάτων 

κατοίκων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, περιόδου Πάσχα και Χριστουγέννων 2020, ως αναφέρονται στην 

εισήγηση και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης.  

2. Ορίζει τα μέλη επιτροπής αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων με τους ακόλουθους υπάλληλους της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού: 

 Λεονταρίτη Αγγελική  Προϊσταμένη  Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Αθλητισμού & Πολιτισμού, ως Πρόεδρο, 

 Τσιμογιάννη Παύλο Κοινωνικό Λειτουργό με αναπληρωματική την Διοικητική υπάλληλο Μπιλιάλη Μαριάνα, 

 Ελένη Ελένη Διοικητική υπάλληλο με αναπληρωματική την Διοικητική υπάλληλο Αποστολοπούλου Σοφία, ως 

μέλη. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 34/2020 

 

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

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

 ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

 ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Από το πρακτικό της  2ης Συνεδριάσεως του ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

17ην- 2- 2020 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Ψυχικό, 24-2-2020 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 
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