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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 38/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 239/2022                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε ρνξήγεζεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο 
ελίζρπζεο (Β΄ θάζε) ζε νηθνλνκηθά αδύλακνπο 
θαηνίθνπο (απόξνπο) ηνπ Γήκνπ». 
 
 

Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 4 ηνπ κήλα Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 9.30 
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 
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Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 25320/34/31-10-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε 
ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε 
θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο  2) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, 
Αληηπξόεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 
6) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 7) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο 
Ησάλλεο θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο 
παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθε, 
έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα εμήο :  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 24414/19-10-2022 εηζήγεζε (Νξζή Δπαλάιεςε) 
ηεο Γ/λζεο Θνηλσληθώλ πεξεζηώλ/Ρκήκα Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ 
αληηζηνίρσο επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
ΘΔΜΑ: 1. ΔΓΚΡΙΗ& ΦΗΦΙΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΝΙΥΤΗ (Β΄ΦΑΗ ) ΠΔ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ   ΑΓΛΑΚΝΠ ΞΝΙΗΡΔΠ (ΑΞΝΟΝΠ) ΡΝ ΓΖΚΝ. 
 
Θύξηε Ξξόεδξε, 
 
Ζ δεθαεηήο θαη πιένλ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηαιαηπσξεί ηελ ρώξα καο, θαζώο θαη ε 
πξόζθαηε πγεηνλνκηθή θξίζε ηεο παλδεκίαο ηνπ ΘνξσλαηνύCOVID-19, έρνπλ 
επεξεάζεη θάζε πηπρή ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ησλ πνιηηώλ. Έρνπλ απμήζεη ζεκαληηθά 
ηελ αλεξγία, κεηώζεη θαηαθόξπθα ην εηζόδεκα ησλ πνιηηώλ, ζε επίπεδα θαησηέξσλ 
ησλ νξίσλ ηεο θηώρεηαο θαη έρνπλ νδεγήζεη έλα ζεκαληηθό αξηζκό ζπκπνιηηώλ καο, 
ζε δπζρέξεηα αληηκεηώπηζεο ησλ άκεζσλ βηνηηθώλ θαη βηνπνξηζηηθώλ αλαγθώλ ηνπο. 
Δπίζεο έρνπλ απνξξπζκίζεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ πνιηηώλ κε αληίθηππν ζηελ 
Θνηλσληθή θαη Νηθνγελεηαθή ζπλνρή. 
Ππλέπεηα σζηόζν όισλ απηώλ, απνηεινύλ θαη ηα ζπλερώο απμαλόκελα αηηήκαηα 
ζπκπνιηηώλ καο, γηα έληαμε σο σθεινύκελνη ησλ Θνηλσληθώλ Γνκώλ ηνπ Γήκνπ καο 
θαζώο θαη αηηήκαηα γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ λνηθνθπξηώλ.  
Ζ Γηεύζπλζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ, θαηόπηλ νκόθσλεο ζρεηηθήο 
απόθαζεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Απόξσλ, εληόο ησλ πιαηζίσλ δξάζεο ηεο θαη 
κε ζθνπό λα ακβιύλεη ιίγν ηεο επηπηώζεηο ηεο θξίζεο, αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία 
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ρνξήγεζεο έθηαθηεο εθάπαμ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, ζε απόξνπο θαη νηθνλνκηθά 
αδπλάηνπο ζπκπνιίηεο καο.  
 
Λακβάλνληαο ππόςηλ ηεο:  
 
α) Ρν άξζξν 202 παξ.2 ηνπ Λ. 3463/2006θαη όπσο απηό ζπκπιεξώζεθε από ην 
άξζξν 51 ηνπ Λ. 4483/2017. 
β) Ρν άξζξν 37 παξ.2 ηνπ Λ. 3801/2009. 
γ) Ρν άξζξν 58 πεξίπησζε ε΄ ηεο παξ.1 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη όπσο απηό 
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 203 παξ.1 ηνπ Λ. 4555/2018. 
δ) Ρν άξζξν 203 παξ.2, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 210 θαη ην άξζξν 
283 ηνπ Λ. 4555/2018. 
ε) Ρελ έθηαθηε θαη ζνβαξή αλάγθε ησλ ζπκπνιηηώλ καο . 
 
 Πηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ ζα έρνπλ αλάγθε θαη κε ζνβαξά νηθνλνκηθά 

θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ζα ρνξεγείηαη θαηόπηλ ζρεηηθνύ 
εγγξάθνπ αηηήκαηνο, εθάπαμ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ε νπνία ζα 
αλέξρεηαη ην αλώηεξν κέρξη ηνπ πνζό ησλ Δμαθνζίσλ Δπξώ (600 €) 
θαη ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρεη νξίζεη ε Δπηηξνπή Απόξσλ θαη ηζρύνπλ 
γηα όιεο ηηο Θνηλσληθέο Γνκέο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο –Λέαο 
Σαιθεδόλαο. 

 
 Η αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ νλνκαζηηθώλ θαθέισλ θαη ν 

πηζαλόο δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο, ζα δηελεξγεζεί από ηελ Δπηηξνπή 
Νηθνλνκηθά Αδύλακσλ Ξνιηηώλ (Απόξσλ ),κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ Θνηλσληθώλ 
Ιεηηνπξγώλ ηεο Γηεύζπλζεο, νη νπνίεο ζα ζπληάμνπλ θαη ηηο ζρεηηθέο 
θνηλσληθέο εθζέζεηο. 

 
 Από ηελ αλσηέξσ αμηνιόγεζε θαη ζπλεξγαζία, ζα θαζνξηζζεί θαη ν 

αθξηβήο αξηζκόο ησλ δηθαηνύρσλ ηεο έθηαθηεο εθάπαμ νηθνλνκηθήο 
ελίζρπζεο. 

 
Ρν ζπλνιηθό πνζό γηα ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο είλαη 
26.300,00Δπξώ θαη είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ Ξξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ κε 
Θ.Α.02.00.6733.002 νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022.  
 
Παο γλσξίδνπκε όηη από ην ζπλνιηθό πνζό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έρεη δνζεί ζε 
πξώηε θάζε έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνζνύ 13.150,00 επξώ ζε 
είθνζη ελληά (29) ζπκπνιίηεο καο κε αλάινγα πνζά ζηνλ  θαζέλα, ζύκθσλα 
κε ηελ ππ.αξηζκ. 97/2022 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
 

 Ρν πνζό πνπ ζα δηαηεζεί ηώξα ζε δεύηεξε θάζε, γηα ρνξήγεζε ηεο 
αλσηέξσ έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, αλέξρεηαη ζην ύςνο ησλ Γέθα 
ηξηώλ ρηιηάδσλ εθαηόλ πελήληα (13.150,00 €) θαη είλαη εγγεγξακκέλν 
ζηνλ Ξξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ ζηνλ Θ.Α.02.00.6733.002 ζπλνιηθνύ πνζνύ 
26.300,00€ Νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022.  

  
  
Παξαθαιείζζε όπσο ιάβεηε ζρεηηθή απόθαζε θαη έρνληαο ππόςε ηα 
αλσηέξσ όπσο :  
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Να εγθξίλεηε θαη λα ςεθίζεηε ηελ ρνξήγεζε έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 
(Β΄ΦΆΠΖ) ζε Νηθνλνκηθά Αδύλακνπο Ξνιίηεο ηνπ Γήκνπ καο, πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 
Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022. 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 38/2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ 
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 3 
παξ. 1 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, 
θαζώο επίζεο: 
 
α) Ρν άξζξν 202 παξ.2 ηνπ Λ. 3463/2006 θαη όπσο απηό ζπκπιεξώζεθε από ην 
άξζξν 51 ηνπ Λ. 4483/2017. 
 
β) Ρν άξζξν 37 παξ.2 ηνπ Λ. 3801/2009. 
 
γ) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 224 θαζώο θαη ην άξζξν 58 πεξίπησζε ε΄ ηεο παξ.1 ηνπ 
Λ. 3852/2010 θαη όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 203 παξ.1 ηνπ Λ. 
4555/2018. 
 
δ) Ρν άξζξν 203 παξ.2, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 210 θαη ην άξζξν 
283 ηνπ Λ. 4555/2018. 
 
ε) Ρελ έθηαθηε θαη ζνβαξή αλάγθε ησλ ζπκπνιηηώλ καο 
 
 θαη κειέηεζε ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, 

 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η  νκόθσλα 
 

Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε εθάπαμ έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο (Β΄ Φάζε) ζε 
νηθνλνκηθά αδύλακνπο θαηνίθνπο (απόξνπο) ηνπ Γήκνπ πνπ ζα έρνπλ αλάγθε θαη πνπ 
αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα, θαηόπηλ ζρεηηθνύ 
εγγξάθνπ αηηήκαηνο, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ην αλώηεξν κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 
Δμαθνζίσλ Δπξώ (600 €), ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρεη νξίζεη ε Δπηηξνπή 
Νηθνλνκηθά Αδπλάκσλ Ξνιηηώλ (Απόξσλ) θαη ηζρύνπλ γηα έληαμε ζε όιεο ηηο 
Θνηλσληθέο Γνκέο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο –Λέαο Σαιθεδόλαο. 
 
Ζ αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ νλνκαζηηθώλ θαθέισλ θαη ν πηζαλόο 
δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο, ζα δηελεξγεζεί από ηελ Δπηηξνπή Νηθνλνκηθά Αδπλάκσλ 
Ξνιηηώλ (Απόξσλ), κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ Θνηλσληθώλ Ιεηηνπξγώλ ηεο Γηεύζπλζεο, 
νη νπνίεο ζα ζπληάμνπλ θαη ηηο ζρεηηθέο θνηλσληθέο εθζέζεηο. 
 
Από ηελ αλσηέξσ αμηνιόγεζε θαη ζπλεξγαζία, ζα θαζνξηζζεί θαη ν αθξηβήο αξηζκόο 
ησλ δηθαηνύρσλ ηεο έθηαθηεο εθάπαμ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. 
 
Από ην ζπλνιηθό πνζό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έρεη δνζεί ζε πξώηε θάζε έθηαθηε 
νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνζνύ 13.150,00 επξώ ζε είθνζη ελληά (29) ζπκπνιίηεο καο κε 
αλάινγα πνζά ζηνλ  θαζέλα, ζύκθσλα κε ηελ ππ.αξηζκ. 97/2022 απόθαζε 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
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Ρν ζπλνιηθό πνζό πνπ ζα δηαηεζεί γηα ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ έθηαθηεο νηθνλνκηθήο 
ελίζρπζεο ζε δεύηεξε θάζε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 13.150,00 επξώ θαη είλαη 
εγγεγξακκέλν ζηνλ Θ.Α. 02.00.6733.002, ζπλνιηθνύ πνζνύ 26.300,00 € θαη κε 
ηίηιν «Έθηαθηε Νηθνλνκηθή Δλίζρπζε ζε Νηθνλνκηθά Αδύλακνπο Ξνιίηεο» ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022. 
 

 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  239/2022 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 
                              Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ  
 

           Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
2. Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο 
3. Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηώλ 
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
5. Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο 
6. Γ/λζε Νηθ. πεξεζηώλ 
7. Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ πνζέζεσλ 
8. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
9. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ 

10. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  
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