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ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ:  219/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ηελ Πχιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πχινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 2α ηνπ κελόο 
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 12:00, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πχινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε χζηεξα 
από ηελ αξηζκ. 18018 θαη από 28.11.2019 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. 
Καξβέια Παλαγηψηε / Γεκάξρνπ Πχινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδφζεθε ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. 
Γεκνηηθνχο πκβνχινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ λφκνπ 3852/2010 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνπο λφκνπο 4555/2018 
Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019 θαη ηζρχεη ζήκεξα, γηα 
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηψηεο (Πξφεδξνο), Υαξακαξάο Θεφδσξνο (Αληηπξφεδξνο),  
Βνπγηνχθαο Θεφδσξνο, Υξνλφπνπινο Αλαζηάζηνο, ππξνπνχινπ Δπζηαζία,  

Λεπηάθε – Αξβαλίηε Πειαγία,  (Μέιε).   
  

ΑΠΟΝΣΔ  
Καλάθεο Ηιίαο, Μέιε, θαζψο επίζεο θαη ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ,  

έζησ θαη αλ λφκηκα πξνζθιήζεθαλ.  
 
     Γελ παξίζηαληαη κε δηθαίσκα ιφγνπ ν Δπηθεθαιήο ηεο 2εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Βξεηηάθνο Γεκήηξηνο, θαζψο θαη ε Δπηθεθαιήο ηεο 3εο Διάζζνλνο 
Μεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνχινπ νθία.  
     Δπίζεο δελ παξίζηαληαη νη θ.θ. Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ Πχιαο θαη Μεζψλεο, πνπ είραλ 
πξνζθιεζεί θαζφηη είραλ ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γηα ηηο Κνηλφηεηέο ηνπο.  
 
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Αλαζηαζφπνπινο Γεψξγηνο, ηαθηηθφο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
  
     Ο θ. Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνχ δηαπίζησζε φηη πθίζηαηαη λφκηκε 
απαξηία θαζφηη, επί ζπλόινπ: επηά (7), βξίζθνληαη παξόληεο: έμη (6) θαη απόληεο: έλαο 
(1), φπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
Πεξί ζύληαμεο θαηάζηαζεο απόξωλ θαη εμεηδίθεπζεο πίζηωζεο θαηαβνιήο 
ρξεκαηηθνύ βνεζήκαηνο ζε άπνξνπο θαηνίθνπο κε ηελ κνξθή δηαηαθηηθώλ 

πξνκήζεηαο αλαγθαίωλ γηα ηε δηαηξνθή ηνπο εηδώλ θαηά ηηο ενξηέο Υξηζηνπγέλλωλ 
πνζνύ € 6.000,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-6733 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ  

ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο νηθ. έηνπο 2019 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ  
ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΙ ΔΠΣΑ (27) ΚΑΙ ΑΠΟ  

02/12/2019 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: ΩΞΨΡΩ1Β-ΚΙΧ



 
     Αθνινχζσο ν θ. Πξφεδξνο αλέγλσζε ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Πεξί ζύληαμεο θαηάζηαζεο απόξωλ θαη 
εμεηδίθεπζεο πίζηωζεο θαηαβνιήο ρξεκαηηθνύ βνεζήκαηνο ζε άπνξνπο θαηνίθνπο κε 
ηελ κνξθή δηαηαθηηθώλ πξνκήζεηαο αλαγθαίωλ γηα ηε δηαηξνθή ηνπο εηδώλ θαηά ηηο 
ενξηέο Υξηζηνπγέλλωλ πνζνύ € 6.000,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-6733 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο νηθ. έηνπο 2019». 
 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξφεδξνο είπε φηη, έρνπκε ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 17625/21-11-
2019 εηζήγεζε ηεο θαο Πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο   
κε ζέκα: «Πεξί ζχληαμεο θαηάζηαζεο απφξσλ θαη εμεηδίθεπζεο πίζησζεο θαηαβνιήο 
ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο ζε άπνξνπο θαηνίθνπο κε ηελ κνξθή δηαηαθηηθψλ πξνκήζεηαο 
αλαγθαίσλ γηα ηε δηαηξνθή ηνπο εηδψλ θαηά ηηο ενξηέο Υξηζηνπγέλλσλ πνζνχ € 6.000,00 ζε 
βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-6733 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Πχινπ – Νέζηνξνο 
νηθ. έηνπο 2019», σο εμήο:  
 

«Σηηο δηαηάμεηο ηνπ άπθπος 75 πεπ. 3 ηος Ν. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.) αλαθέξεηαη όηη ζηελ 
αξκνδηόηεηα ηνπ Γήκνπ είλαη ε κέξηκλα γηα ηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδύλαησλ 
δεκνηώλ, κε ηελ παξαρώξεζε δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ νηθνπέδσλ ζε απηνύο ή με ηην 
παποσή σπημαηικών βοηθημάηυν, εηδώλ δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο ζε θαηνίθνπο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαβίσζεο θαηά ηηο πξνβιέςεηο απηνύ ηνπ Κώδηθα. 

Πεξαηηέξσ, κε ηελ παπ. 2 ηος άπθπος 202 ηος Κώδικα Γήμυν και Κοινοηήηυν, ε 
ηζρύο ηνπ νπνίνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν ηέηαξην ηνπ θπξσηηθνύ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ Α΄, 114), 
αξρίδεη από 8.6.2006, νξίδεηαη όηη: «Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, θαζώο θαη γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε έθηαθηεο θαη ζνβαξήο αλάγθεο επηηξέπεηαη λα ρνξεγνύληαη ζηνπο νηθνλνκηθά 
αδύλαηνπο θαηνίθνπο θαη πνιύηεθλνπο είδε δηαβηώζεσο ή πεξηζάιςεσο, θπξίσο 
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο, με απόθαζη ηος δημοηικού και κοινοηικού 
ζςμβοςλίος. Με ηνπο ίδηνπο όξνπο επηηξέπεηαη λα ρνξεγνύληαη ρξεκαηηθά βνεζήκαηα». Από 
ηε δηάηαμε απηή ζπλάγεηαη όηη, θαηά κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ λνκνζεηηθνύ 
θαζεζηώηνο (άξζξν 262 παξ. 2 ηνπ π.δ/ηνο 410/1995), επηηξέπεηαη ζηνπο Γήκνπο λα 
ρνξεγνύλ είδε δηαβίσζεο ή πεξίζαιςεο ζε νηθνλνκηθά αδύλακνπο θαηνίθνπο ηνπο θαη ζε 
πνιπηέθλνπο ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθηεο θαη 
ζνβαξήο αλάγθεο. Οη εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο δελ απαηηείηαη πιένλ λα αλάγνληαη ζε έθηαθηε 
θαη ζνβαξή αλάγθε, δειαδή ζε άκεζε βηνηηθή αλάγθε πνπ νθείιεηαη ζε απξόβιεπηα θαη 
αηθλίδηα πεξηζηαηηθά θαη έλεθα ηεο νπνίαο δηαθπβεύεηαη ην ζηνηρεηώδεο επίπεδν δηαβίσζεο ηνπ 
ρξήδνληνο ηε βνήζεηα, πξέπεη, σζηόζν, λα ζπλζέηνπλ ηε ζπλδξνκή ηδηαίηεξσλ πεξηζηάζεσλ 
πνπ, ιόγσ ηεο απόθιηζήο ηνπο από ηηο ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο, θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ 
επέκβαζε ησλ αξρώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο (βι. Πξ. VΗΗ Τκ. Δι. Σπλ. 180, 
247/2008) θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε νηθνλνκηθή αδπλακία ησλ πνιηηώλ πνπ ιακβάλνπλ 
ηα σο άλσ βνεζήκαηα ηεθκεξηώλεηαη εηδηθά. 

 
Δπίζεο ζύκθσλα κε ην άπθπο 51 ηος Ν. 4483/2017 (Φ.Δ.Κ. 107 Α) Γηεπθόιπλζε 

πιεξσκήο βνεζεκάησλ αλαθέξεηαη: «Σηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ λ. 3463/2006 (Α΄ 114) 
πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην σο εμήο: «Τα βνεζήκαηα απηά είλαη αθνξνιόγεηα, δελ 
ππόθεηληαη ζε νπνηαδήπνηε θξάηεζε, δελ θαηάζρνληαη νύηε ζπκςεθίδνληαη κε ήδε 
βεβαησκέλα ρξέε πξνο Γεκόζην, αζθαιηζηηθά ηακεία, Ο.Τ.Α. θαη λνκηθά πξόζσπα απηώλ ή 
πηζησηηθά ηδξύκαηα θαη δελ ππνινγίδνληαη ζηα εηζνδεκαηηθά όξηα γηα ηελ θαηαβνιή 
νπνηαζδήπνηε άιιεο παξνρήο θνηλσληθνύ ή πξνλνηαθνύ ραξαθηήξα.». 

Ζ ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 202 παξ.2 ηνπ Ν.3463/06 από ην άξζξν 51 
ηνπ Ν.4483/17, επηρεηξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ αθεξαηόηεηα ησλ απνδηδόκελσλ πνζώλ ησλ ελ 
ιόγσ ρξεκαηηθώλ βνεζεκάησλ, ηα νπνία δίδνληαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, ζνβαξήο θαη 
έθηαθηεο αλάγθεο, πξνο θάιπςε βαζηθώλ βηνηηθώλ αλαγθώλ ησλ δηθαηνύρσλ. Καζίζηαηαη 
ζαθέο, όηη δηθαηνύρνη ησλ βνεζεκάησλ είλαη νηθνλνκηθά αδύλακνη πνιίηεο θαη πνιύηεθλνη νη 
νπνίνη δηαηεινύλ ζε ηδηαίηεξα δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη πιήηηνληαη ζε κεγαιύηεξν 

ΑΔΑ: ΩΞΨΡΩ1Β-ΚΙΧ



βαζκό από ηελ πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Ζ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν έκκεζε κείσζε 
ησλ ρνξεγεζέλησλ πνζώλ ή/θαη ηπρόλ εηο νιόθιεξν παξαθξάηεζή ηνπο, από αηηίεο πνπ ξεηά 
αλαθέξνληαη ζηελ δηάηαμε, αθπξώλεη ην ζθνπό ηνπ λνκνζέηε πνπ ηα πξνέβιεςε. (Αηηηνινγηθή 
Έθζεζε Ν.4483/17). 

Σύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, επηηξέπεηαη ζηνπο δήκνπο λα ρνξεγνύλ ρξεκαηηθά 
βνεζήκαηα ζε δεκόηεο ηνπο αθενόρ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, ήηνη όηαλ ζπληξέρνπλ 
ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο πνπ, ιόγσ ηεο απόθιηζήο ηνπο από ηηο ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο, 
θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ επέκβαζε ηνπ δήκνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο 
θαη αθεηέπος πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί έθηαθηε θαη ζνβαξή αλάγθε, ήηνη άκεζε βηνηηθή 
αλάγθε πνπ νθείιεηαη ζε απξόβιεπηα θαη αηθλίδηα πεξηζηαηηθά θαη έλεθα ηεο νπνίαο 
δηαθπβεύεηαη ην ζηνηρεηώδεο επίπεδν δηαβίσζεο ηνπ ρξήδνληνο ηε βνήζεηα. Απαξαίηεηε 
πξνϋπόζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ρξεκαηηθνύ βνεζήκαηνο απνηειεί ε νηθνλνκηθή αδπλακία 
ηνπ ιακβάλνληνο, ε νπνία εξεπλάηαη θαη θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα 
ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθήο, νηθνγελεηαθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζήο ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε 
ηελ επηβάξπλζε πνπ ζπλεπάγεηαη γη’ απηόλ ε αληηκεηώπηζε ηεο εμαηξεηηθήο θαη έθηαθηεο 
αλάγθεο. Ζ ηπρόλ παξάιιειε ρνξήγεζε άιισλ βνεζεκάησλ θνηλσληθνύ ραξαθηήξα δελ 
θσιύεη ηελ παξνρή ηνπ σο άλσ ρξεκαηηθνύ βνεζήκαηνο, αθνύ ηέηνηνο πεξηνξηζκόο δελ 
πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, αιιά απελαληίαο νξίδεηαη όηη ε θαηαβνιή ηνπ δελ 
επεξεάδεη ηα εηζνδεκαηηθά όξηα γηα ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε άιιεο θνηλσληθήο ή 
πξνλνηαθήο παξνρήο,  αλεμαξηήησο ηνπ όηη, ελ πξνθεηκέλσ, δελ απνδεηθλύεηαη αλ νη 
θεξόκελνη σο δηθαηνύρνη έρνπλ πξάγκαηη ιάβεη θαη άιια ρξεκαηηθά βνεζήκαηα θνηλσληθνύ 
ραξαθηήξα βάζεη άιισλ δηαηάμεσλ. (Δι. Σπλ. Κιηκ. Τκ. 7 Πξάμε 126/2018). 

Με ηε ΓΝΣΚ 490/2007 γίλνληαη δεθηά ηα εμήο: 
«Η. Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα 
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α' 114): «2. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, θαζώο θαη γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε έθηαθηεο θαη ζνβαξήο αλάγθεο επηηξέπεηαη λα ρνξεγνύληαη ζηνπο νηθνλνκηθό 
αδύλαηνπο θαηνίθνπο θαη πνιύηεθλνπο είδε δηαβηώζεσο ή πεξηζάιςεσο, θπξίσο 
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο, κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ θαη θνηλνηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ. Με ηνπο ίδηνπο όξνπο επηηξέπεηαη λα ρνξεγνύληαη ρξεκαηηθά βνεζήκαηα.» 
II. Α. Οη έλλνηεο νη νπνίεο κλεκνλεύνληαη ζηελ σο άλσ δηάηαμε θαη ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ηα 
εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη από ηελ Υπεξεζία εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αοπίζηυν ή 
εςπειών νομικών εννοιών, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ δεκνζίνπ 
θαη ηνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ, σο λνκνηερληθά πξόζθνξν κέζν γηα ηελ ξύζκηζε θαηαζηάζεσλ ε 
πεξηπησζηνινγία ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνζδηνξηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. 
Οη έλλνηεο απηέο είλαη εμνπιηζκέλεο κε ηδηόηππε θαλνληζηηθόηεηα, θαζώο κε απηέο 
ραξάζζνληαη γεληθέο θαηεπζύλζεηο θαη γηα εθαξκνγή ηνπο απαηηείηαη εμαηνκίθεπζε ησλ 
λνεκάησλ ηνπο ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κε βάζε ην πξαγκαηηθό θαη ηηο 
ηδηαηηεξόηεηεο ηηο νπνίεο παξνπζηάδεη ε εηδηθόηεξε θαηάζηαζε ή έλλνκε ζρέζε. 
Ζ εξκελεία ησλ ανξίζησλ ελλνηώλ γίλεηαη από ην αξκόδην πξνο εθαξκνγή ηεο ξύζκηζεο 
δηνηθεηηθό όξγαλν, εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ επηδησθόκελνπ κε απηήλ ζθνπνύ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο θαη κε βάζε γεληθά θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζηελ θνηλή 
πείξα θαη ινγηθή θαη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην ξπζκηνηέν δήηεκα. 
Ζ δηαδηθαζία απηή εκπεξηέρεη εθηίκεζε ησλ εηδηθώλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ, ε νπνία 
επίζεο πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηξόπν αληηθεηκεληθό, κε βάζε ηηο θνηλέο αληηιήςεηο θαη ηελ θνηλή 
πείξα θαη λα κελ ζπληζηά ππνθεηκεληθή αμηνιόγεζε». 

Σε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ιήθζεθε ε ππ’ αξηζκ 251/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ.  

Γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηόηεηαο απηήο δελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε απόθαζε 
ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, εθηόο αλ απηή είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 
απαηηνύκελε εξειδίκεςζη ηηρ πίζηυζηρ. Σηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πξηλ από ηελ 
απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ, πξνεγείηαη απόθαζη ηηρ οικονομικήρ επιηποπήρ γηα κέξνο ή ην 
ζύλνιν ησλ πηζηώζεσλ πνπ ρξήδνπλ εμεηδίθεπζεο. Δμεηδηθεπκέλε ζεσξείηαη ε πίζησζε, όηαλ 
θαηνλνκάδεηαη ξεηά ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ζην 
αλαιπηηθόηεξν δπλαηό επίπεδν θσδηθνπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.  (πεξίπη. ε' ηεο παξ. 1 
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ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ 
Ν.4555/18 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4625/19). 

Ζ έγθξηζε δαπαλώλ/δηάζεζε πηζηώζεσλ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 202 ηνπ 
Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ εκπίπηεη ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε θαζώο, πξηλ ηελ έθδνζε 
όπνηαο απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, απαηηείηαη λα εμεηδηθεπζεί πώο ζα θαηαλεκεζεί, ζε 
δηθαηνύρνπο θνξείο ή θπζηθά πξόζσπα, ην πνζό πνπ ηνπο αθνξά θαη έρεη εγγξάθεη ζηνλ 
νηθείν θσδηθό αξηζκό εμόδνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εθάζηνπ δήκνπ. Από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 
4625/2019 θαη εθεμήο θαη εθόζνλ ην δεκνηηθό ζπκβνύιην δελ έρεη θάλεη ηελ ζρεηηθή 
εμεηδίθεπζε, αξκόδην πξνο ηνύην όξγαλν είλαη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή. (ΥΠ.ΔΣ. 
65483/20.09.2019) (Αηηηνινγηθή Έθζεζε Ν.4555/18). 

Η απμοδιόηηηα εξειδίκεςζηρ πιζηώζευν αζκείηαι από 31.08.2019 (ημεπ. έναπξηρ 
ιζσύορ ηος Ν.4625/19)  από ηην Οικονομική Δπιηποπή ανηί ηος Γημοηικού Σςμβοςλίος.  

Δθόζνλ έρεη ήδε εθδνζεί απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα δαπάλεο ηνπ αξ. 
202 ηνπ ίδηνπ Κώδηθα γηα παξνρή έθηαθησλ επηρνξεγήζεσλ/εληζρύζεσλ ζε λνκηθά ή θαη 
θπζηθά πξόζσπα, ε απόθαζε απηή δεζκεύεη ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, θαηά ηελ άζθεζε ηεο 
αξκνδηόηεηαο ηεο ηειεπηαίαο, γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ πηζηώζεσλ πξηλ ηελ έθδνζε απόθαζεο 
αλάιεςεο ππνρξέσζεο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο 
παξ. 1 ηνπ αξ. 58 ηνπ λ. 3852/2010. (ΥΠ.ΔΣ. εγθ.108/72349/16.10.2019). 
  

Αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ νηθνλνκηθά άπνξσλ , γηα νηθνλνκηθή 
ελίζρπζε από ην Γήκν, κπνξεί λα είλαη ζρεηηθή εηζήγεζε ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ θαη ηεο 
απαζρνινύκελεο ζην πξόγξακκα «Βνήζεηα ζην Σπίηη» θνηλσληθήο ιεηηνπξγνύ ηνπ Γήκνπ (Δι. 
Σπλ. Πξάμε 231/2009 Τκ. 7).  

Σύκθσλα κε ηελ παπ 2 ηος άπθπος 37 ηος Ν. 3801/09: 
α. Καηά ηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν ησλ δαπαλώλ ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
(Ο.Τ.Α.) πξώηνπ βαζκνύ από ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, ζεσξείηαη γηα 
πιεξσκή ρξεκαηηθό έληαικα, όηαλ απηό αθνξά ζε δαπάλε πνπ δελ πξνβιέπεηαη κελ από ην 
λόκν, αιιά είλαη ιεηηνπξγηθή γηα ηνλ νηθείν Ο.Τ.Α., ζρεηίδεηαη δε, κε ηελ αλάπηπμε 
δξαζηεξηνηήησλ εθ κέξνπο ηνπ Ο.Τ.Α., νη νπνίεο πξνάγνπλ ηα θνηλσληθά, πνιηηηθά, 
πλεπκαηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ δεκνηώλ ή ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή 
ηνύησλ γηα ηελ πξναγσγή ησλ ηνπηθώλ ππνζέζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ο.Τ.Α., εθόζνλ 
αληαπνθξίλεηαη ζην αλάινγν ή πξνζήθνλ κέηξν, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηα εύινγα όξηα πνπ 
δηαγξάθνληαη κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθόηεηαο, ελ όςεη ησλ ζπλζεθώλ 
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο. 
β. Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο είλαη ηδίσο: 
αα) Η πεπιοδική ενίζσςζη άποπυν δημοηών με είδη ένδςζηρ, παποσή θαπμάκυν και 
διαηακηικών ππομήθειαρ αναγκαίυν για ηη διαηποθή ηοςρ ειδών καηά ηιρ εοπηέρ 
Χπιζηοςγέννυν, νέος έηοςρ και Πάζσα. 
ββ) Ζ πξνζσξηλή ζηέγαζε άπνξσλ δεκνηώλ θαη ε πξνζσξηλή ιεηηνπξγία εκεξήζησλ 
ζπζζηηίσλ γηα άπνξνπο δεκόηεο. Άπνξνη δεκόηεο γηα ηε ιήςε ησλ σο άλσ παξνρώλ είλαη 
εθείλνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θαηάζηαζε ηελ νπνία ζπληάζζεη ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή, ηνπ 
νηθείνπ Ο.Τ.Α. πξώηνπ βαζκνύ, ε νπνία κπνξεί λα ιάβεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο άπνξνπο 
δεκόηεο από ηνπο εθεκέξηνπο ησλ Ηεξώλ Ναώλ ηνπ νηθείνπ Ο.Τ.Α. πξώηνπ βαζκνύ. 
γγ) Ζ παξνρή βξαβείσλ πάζεο θύζεσο ζε αξηζηνύρνπο δεκόηεο καζεηέο, ζπνπδαζηέο θαη 
θνηηεηέο. 
δδ) Ζ παξνρή αλακλεζηηθώλ εηδώλ ζε ζπκκεηέρνληεο ζε πξόγξακκα πνιηηηζηηθώλ 
εθδειώζεσλ ησλ Ο.Τ.Α. 

Σύκθσλα κε ηελ παπ.3 ηος άπθπος 18 ηος N. 3870/2010 (ΦΔΚ 138/09.08.2010 
ηεύσορ Α): "3.Σηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3801/2009 (ΦΔΚ 
163 Α'), όπνπ αλαθέξνληαη «άπνξνη δεκόηεο» λννύληαη «άποποι κάηοικοι»." 

Σύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.5 θαη 202 παξ. 2 ηνπ Ν 3463/2006 
θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ 37 παξ.2 πεξ. β ππνπεξ. αα θαη ββ ηνπ Ν. 3801/2009 όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3870/2010 (Φ.Δ.Κ.138 Α), η οικονομική 
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επιηποπή δύναηαι να ζςνηάξει καηάζηαζη απόπυν καηοίκυν - δικαιούσυν οικονομικήρ 
ενίζσςζηρ.  

Δπίζεο απαιηείηαι απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ πεπί εξειδίκεςζηρ 
πίζηυζηρ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ρξεκαηηθώλ βνεζεκάησλ. (άξζξν 202 
παξ.2 Ν.3463/06 )  (πεξίπη. ε παξ.1 άξζξν 58 Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από 
ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 
ηνπ Ν.4625/19) (παξ. 2 άξζξν 203 Ν.4555/18) (ΥΠ.ΔΣ. 65483/20.09.2019). 

 Σην Γήκν καο, ππάξρνπλ άπνξεο νηθνγέλεηεο θαη άηνκα θαηαγεγξακκέλα ζηελ 
ππεξεζία πξόλνηαο πνπ έρνπλ ήδε ζπλεξγαζηεί θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηηο θνηλσληθέο 
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Δλ όςεη ησλ εκεξώλ ησλ Φξηζηνπγέλλσλ θαη ιόγσ ησλ απμεκέλσλ 
αλαγθώλ ησλ εκεξώλ απηώλ γηα έλα δεζηό γεύκα αγάπεο θαη κηα νηθνγελεηαθή ζπλάληεζε 
ζαιπσξήο, θξίλεηαη αλαγθαίν ιόγσ ηεο γεληθόηεξεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ 
νπνία βξίζθεηαη ε ρώξα θαη ν Γήκνο καο, λα δνζεί ζηα άηνκα θαη ζηηο νηθνγέλεηεο απηέο κηα 
κηθξή νηθνλνκηθή ελίζρπζε κε ηελ κνξθή δηαηαθηηθώλ πξνκήζεηαο αλαγθαίσλ γηα ηε δηαηξνθή 
ηνπο εηδώλ. Οη άπνξεο νηθνγέλεηεο θαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ επηιερζεί έρνπλ ήδε ζπλεξγαζηεί 
θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

Λόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζξεζθεπηηθώλ θαη θνηλσληθώλ παξαδόζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
ενξηαζηηθώλ εζίκσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ενξηή ησλ Φξηζηνπγέλλσλ, ζπληξέρεη εμαηξεηηθή 
πεξίζηαζε πνπ δηθαηνινγεί ελ πξνθεηκέλσ ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο, 
νηθνλνκηθά αδύλακνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ καο, νη αλάγθεο ησλ νπνίσλ ηηο εκέξεο απηέο 
απνθιίλνπλ πξνδήισο από ηηο ζπλήζεηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο, κε ηελ κνξθή 
δηαηαθηηθώλ πξνκήζεηαο αλαγθαίσλ γηα ηε δηαηξνθή ηνπο εηδώλ ελόςεη ηεο ενξηήο ησλ 
Φξηζηνπγέλλσλ 2019. 

Ζ θαηάζηαζε κε ηα νλόκαηα ησλ δηθαηνύρσλ είλαη ζηελ ππεξεζία πξόλνηαο γηα ηε 
δηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. Οη δηθαηνύρνη επηιέρζεθαλ  κεηά από αμηνιόγεζε 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Τκήκα Πξόλνηαο ηνπ Γήκνπ καο κεηά από έιεγρν θαη έξεπλα 
ησλ πξνϋπνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθό - νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Πξνηείλνπκε ηελ 
νηθνλνκηθή ελίζρπζε 120 αηόκσλ κε 50 € αλά άηνκν. Δπηζεκαίλνπκε όηη ιόγσ ηεο 
ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ζέκαηνο ηα αηνκηθά θαη νπνηαδήπνηε άιια ελεκεξσηηθά ζηνηρεία ησλ 
ππνςεθίσλ πξνο νηθνλνκηθή ελίζρπζε δελ είλαη νξζό λα δεκνζηνπνηεζνύλ σο πξνζσπηθά 
δεδνκέλα. 

Η Οικονομική Δπιηποπή  λαμβάνονηαρ ςπ' ότη: 
1) Τελ ππ’ αξηζκ  251/2019 (ΑΓΑ: ΩΜΚΖΩ1Β-ΝΞΕ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ.  

2) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Ν. 3463/2006 (Φ.Δ.Κ.114 Α) «Κώδηθαο 
δήκσλ & Κνηλνηήησλ», όπσο ζπκπιεξώζεθε από ην άξζξν 51 ηνπ Ν. 4483/2017 
(Φ.Δ.Κ. 107 Α).  

3) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2.β) αα & ββ ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 3801/2009 (Φ.Δ.Κ. 163 Α) 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3870/2010 (Φ.Δ.Κ.138 Α), 
ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο δύλαηαη η οικονομική επιηποπή να ζςνηάξει καηάζηαζη 
απόπυν καηοίκυν για ηην σοπήγηζη σπημαηικού βοηθήμαηορ.  

4) Όηη απαιηείηαι απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ πεπί εξειδίκεςζηρ 
πίζηυζηρ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ρξεκαηηθώλ βνεζεκάησλ. (άξζξν 202 
παξ.2 Ν.3463/06 )  (πεξίπη. ε παξ.1 άξζξν 58 Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από 
ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 
14 ηνπ Ν.4625/19) (παξ. 2 άξζξν 203 Ν.4555/18) (ΥΠ.ΔΣ. 65483/20.09.2019). 

5) Τελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ Κ.Α. εμόδσλ 00- 6733 κε ηίηιν "Καηαβνιή 
ρξεκαηηθώλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο δεκόηεο" 

6) Τελ θαηάζηαζε απόξσλ ηνπ γξαθείνπ Πξόλνηαο, ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη νη 
δηθαηνύρνη, θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ καο, γηα ηελ ρνξήγεζε ρξεκαηηθνύ βνεζήκαηνο ιόγσ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-202-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-202-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-202-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-202-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/294197/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-202-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-202-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-202-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-202-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/294197/
ΑΔΑ: ΩΞΨΡΩ1Β-ΚΙΧ



Φξηζηνπγέλλσλ  ύζηεξα από έιεγρν θαη έξεπλα ησλ πξνϋπνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 
θνηλσληθό- νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε κε ηελ νπνία δηαπηζηώζεθε  ε αλάγθε 
νηθνλνκηθήο ελίζρπζήο ηνπο. 

7) Όηη ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζξεζθεπηηθώλ θαη θνηλσληθώλ παξαδόζεσλ θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ ενξηαζηηθώλ εζίκσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ενξηή ησλ Φξηζηνπγέλλσλ, 
ζπληξέρεη εμαηξεηηθή πεξίζηαζε πνπ δηθαηνινγεί ελ πξνθεηκέλσ ηελ νηθνλνκηθή 
ελίζρπζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο, νηθνλνκηθά αδύλακνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ καο, νη 
αλάγθεο ησλ νπνίσλ ηηο εκέξεο απηέο απνθιίλνπλ πξνδήισο από ηηο ζπλήζεηο αλάγθεο 
ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο. 

 
Καλείηαι να λάβει ζσεηική απόθαζη :  

Α) Πεξί έγθξηζεο ηεο ζπληαρζείζαο από ην Γξαθείν Πξόλνηαο θαηάζηαζεο ησλ 
δηθαηνύρσλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο κε ηελ κνξθή δηαηαθηηθώλ πξνκήζεηαο αλαγθαίσλ γηα ηε 
δηαηξνθή ηνπο εηδώλ ελόςεη ηεο ενξηήο ησλ Φξηζηνπγέλλσλ γηα ηελ ρνξήγεζε πνζνύ 50 
επξώ ζε 120 άηνκα ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 00-6733 µε ηίηιν «Καηαβνιή ρξεµαηηθώλ βνεζεµάησλ 
ζε άπνξνπο δεµόηεο» ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο νηθ. 
έηνπο 2019. 

Β) Πεξί εμεηδίθεπζεο πίζησζεο θαηαβνιήο ρξεκαηηθνύ βνεζήκαηνο ζε άπνξνπο 
θαηνίθνπο ελόςεη ηεο ενξηήο ησλ Φξηζηνπγέλλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ρνξήγεζε πνζνύ 50 επξώ 
ζε 120 άηνκα  κε ηελ κνξθή δηαηαθηηθώλ πξνκήζεηαο αλαγθαίσλ γηα ηε δηαηξνθή ηνπο εηδώλ 
ζύκθσλα κε ηελ ζπληαρζείζα θαηάζηαζε δηθαηνύρσλ, πνζνύ ζπλνιηθνύ πνζνύ 6.000,00 
επξώ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 00-6733 µε ηίηιν «Καηαβνιή ρξεµαηηθώλ βνεζεµάησλ ζε άπνξνπο 
δεµόηεο» ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο νηθ. έηνπο 
2019.». 
 

Παξαθαιώ όπωο απνθαζίζνπκε ζρεηηθά 
 
     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, έιαβε ππφςε ηεο 
ηα αλσηέξσ θαη ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 75 ηνπ λφκνπ 
3852/2010 Φ.Δ.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 φπσο απηά ηζρχνπλ ζήκεξα θαηφπηλ ησλ 
αληηθαηαζηάζεψλ ηνπο απφ ηνπο λφκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 
Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019, θαζψο επίζεο ηελ σο άλσ αλαθεξφκελε ζηελ εηζήγεζε 
λνκνζεζία. 
  

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α     
 

1)Σελ έγθξηζε ηεο ζπληαρζείζαο απφ ην Γξαθείν Πξφλνηαο θαηάζηαζεο (ε νπνία απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο), ησλ δηθαηνχρσλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο κε 
ηελ κνξθή δηαηαθηηθψλ πξνκήζεηαο αλαγθαίσλ γηα ηε δηαηξνθή ηνπο εηδψλ ελφςεη ηεο ενξηήο 
ησλ Υξηζηνπγέλλσλ γηα ηελ ρνξήγεζε πνζνχ 50 επξψ ζε 120 άηνκα ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 00-
6733 µε ηίηιν «Καηαβνιή ρξεµαηηθψλ βνεζεµάησλ ζε άπνξνπο δεµφηεο» ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Πχινπ – Νέζηνξνο νηθ. έηνπο 2019. 

 
2)Σελ εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο θαηαβνιήο ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο ζε άπνξνπο θαηνίθνπο 
ελφςεη ηεο ενξηήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ρνξήγεζε πνζνχ 50 επξψ ζε 120 
άηνκα κε ηελ κνξθή δηαηαθηηθψλ πξνκήζεηαο αλαγθαίσλ γηα ηε δηαηξνθή ηνπο εηδψλ 
ζχκθσλα κε ηελ ζπληαρζείζα θαηάζηαζε δηθαηνχρσλ, πνζνχ ζπλνιηθνχ πνζνχ 6.000,00 
επξψ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 00-6733 µε ηίηιν «Καηαβνιή ρξεµαηηθψλ βνεζεµάησλ ζε άπνξνπο 
δεµφηεο» ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Πχινπ – Νέζηνξνο νηθ. έηνπο 2019. 
 

 
Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  219/2019 

ΑΔΑ: ΩΞΨΡΩ1Β-ΚΙΧ



 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                              ΣΑ ΜΔΛΗ 
      (Αθνινπζνχλ Τπνγξαθέο) 

 
 
 

                                                   Πύινο   02/12/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: ΩΞΨΡΩ1Β-ΚΙΧ
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