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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        49η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                          την 12.10.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 12η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 71107/08.10.2020 πρόσκληση του Δημάρχου ω̋ 

Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τη̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 08.10.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                     «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ                        

1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.   

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                      «    « 

      ΑΠΟΦΑΣΗ  – 336 – 

   Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το   

2ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματο̋ 

απόρου κατοίκου Ιλίου.  

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 70356/06.10.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντα̋ υπόψη: 

· Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , περί αρμοδιοτήτων τη̋ Οικονομική̋ 

Επιτροπή̋, όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, 

· Το άρθρο 202 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, βάσει του οποίου : «Σε εξαιρετικέ̋ περιπτώσει̋, 

καθώ̋ και για την αντιμετώπιση έκτακτη̋ και σοβαρή̋ ανάγκη̋ επιτρέπεται να χορηγούνται 

στου̋ οικονομικά αδύνατου̋ κατοίκου̋ και πολύτεκνου̋ είδη διαβιώσεω̋ ή περιθάλψεω̋, 

κυρίω̋ ιατροφαρμακευτική̋ και νοσοκομειακή̋, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού 
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συμβουλίου. Με του̋ ίδιου̋ όρου̋ επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα» 

· Το Το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, όπου ω̋ μία των αρμοδιοτήτων κοινωνική̋ 

προστασία̋ και αλληλεγγύη̋ των Δήμων και Κοινοτήτων αναφέρεται: «Η μέριμνα για την 

στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και 

κοινοτικών οικοπέδων σε αυτού̋ ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωση̋ 

και περίθαλψη̋ σε κατοίκου̋ που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωση̋ κατά τι̋ 

προβλέψει̋ αυτού του Κώδικα», 

· Την υπ΄αριθμ. 6834/01-10-2020 αίτηση του απόρου συμπολίτη μα̋ Π.Χ για χορήγηση 

έκτακτη̋ οικονομική̋ ενίσχυση̋ 

· Το υπ’ αριθμ. 68939/02-10-2020 έγγραφο τη̋ Διεύθυνση̋ Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋ 

του Δήμου μα̋, 

παρακαλούμε όπω̋ εγκρίνεται τη δαπάνη ποσού 500,00 € για την κάλυψη βασικών βιοτικών 

αναγκών του απόρου συμπολίτη μα̋ Π.Χ. 

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 00.6733.0001 «Χορήγηση 

έκτακτου χρηματικού βοηθήματο̋» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτου̋ 2020. 

Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του ωφελουμένου δικαιούχου Π.Χ με 

αριθμό δελτίου αστυνομική̋ ταυτότητα̋ ΑΗ 553515.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

            Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 500,00 € για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών του απόρου 

συμπολίτη μα̋ Π.Χ. 

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 00.6733.0001 «Χορήγηση 

έκτακτου χρηματικού βοηθήματο̋» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτου̋ 2020. 

Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του ωφελουμένου δικαιούχου Π.Χ με 

αριθμό δελτίου αστυνομική̋ ταυτότητα̋ ΑΗ 553515. 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                              Τα Μέλη 

                        Αλεβίζου  Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,                               

Κουκουβίνο̋ Δ., Μαρκόπουλο̋  Φ.,  

                               Βέργο̋  Ι. 

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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