
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 4ην του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 

11:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4058/30-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο,  

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,  

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα, 

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ. 

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

Γεώργιος.  

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  3Ο Ε.Η.Δ. 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 47/2-3-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ’ αριθμ. 47/2-3-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η οικονομική ενίσχυση 

λόγω Πάσχα των απόρων κατοίκων του Δήμου μας και συγκεκριμένα προς εκατόν εννέα (109) συνολικά 

οικογένειες και μεμονωμένα άτομα  του Δήμου μας, ως ακολούθως:  

 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 €.  
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 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  είχε 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.   

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.850,00 € και θα βαρύνει τον 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€. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, με την υπ’ αριθμ. 44/14-3-2018 απόφασή του 

ενέκρινε την ανωτέρω οικονομική ενίσχυση και διέθεσε την σχετική πίστωση του ποσού των δεκαεννέα 

χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (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. 47/2-3-2018 προηγούμενης 

σχετικής απόφασής μας, ώστε οι δικαιούχοι να μην στερηθούν του μικρού αυτού βοηθήματος το οποίο πρέπει 

να δοθεί από το Δήμο μας πριν το Πάσχα. 

Το σύνολο των δικαιούχων παραμένει το ίδιο. 

Επίσης, το συνολικό ψηφισθέν ποσό 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 της Οικονομικής Επιτροπής: 

α) Να εγκρίνουν τη συζήτηση του θέματος ως Ε.Η.Δ. και  

β) Να τροποποιήσουν την με αριθμ. 47/2-3-2018 απόφαση αυτών, 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. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

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

4. Την υπ’ αριθμ.47/2-3-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

α) την συζήτηση του θέματος ως Ε.Η.Δ. λόγω κατεπείγοντος, συνισταμένου στο γεγονός ότι οι 

δικαιούχοι δεν πρέπει να στερηθούν του μικρού αυτού βοηθήματος το οποίο πρέπει να δοθεί από το Δήμο μας 

πριν το Πάσχα και  

β) την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 47/2-3-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 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 απόφαση αυτή πήρε αριθμό 79/2018 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

4ην Απριλίου 2018. 

Ψυχικό, 4-4-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χαροκόπος Παντελής 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: Ψ8ΟΓΩΗ8-ΣΦΞ
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