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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 46/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

 
Αριθ. Απόφασης : 319/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

 «Επικαιροποίηση κατάστασης 
απόρων δημοτών-κατοίκων του Δήμου 
και έγκριση νέων αιτήσεων». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 12 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 
29002/46/8-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής 
κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά 
και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού 
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α΄. 



 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Ανανιάδης Νικόλαος 4) Καλαμπόκης 
Ιωάννης 5) Ανεμογιάννης Γεώργιος 6) Ταβλαρίδης Παναγιώτης και 7) 
Παπαλουκά Ευτυχία, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 2) Πλάτανος Ελευθέριος οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 
 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 28522/5-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής/Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας επί του θέματος:  
 
ΘΕΜΑ :  Επικαιροποίηση κατάστασης Απόρων Δημοτών-Κατοίκων  
               του Δήμου μας και έγκριση νέων αιτήσεων 
 
Σχετ. : 1) Ονομαστική Κατάσταση Αιτούντων. 
          2)Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Απόρων 
                       (3ητακτ.συνεδρ. 30/10  /2018). 
 
   Κύριε Πρόεδρε,  
 παρακαλώ όπως εγκρίνετε την λίστα Απόρων Δημοτών - Κατοίκων του 
Δήμου μας, όπως αυτή σας κατατίθεται και η οποία δημιουργήθηκε 
κατόπιν πρόσκλησης των ωφελουμένων για αίτηση και κατάθεση 
δικαιολογητικών καθώς και ελέγχου από την επιτροπή απόρων του 
Δήμου (αποφ.Δ.Σ.74/2017). 
 
    Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.5 και 202 παρ. 2 του  
Ν.3463/2006 καθώς και του άρθρου 37 παρ.2 περ. β υπο περ. αα και ββ του  
3801/2009,άποροι δημότες-κάτοικοι είναι εκείνοι που περιλαμβάνονται σε 
κατάσταση την οποία συντάσσει η Οικονομική Επιτροπή. 
 
 Το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου , λαμβάνοντας υπόψη 
τις διατάξεις : 

1. Των άρθρων 94 και 95 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο με αρ.61/30-
12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, που ασκούνται από 1/1/2011 
από τους Δήμους. 



2. Το Ν.Δ. 57/73 (Φ.Ε.Κ. 149Α )περί λήψεως μέτρων κοινωνικής 
προστασίας των οικονομικά αδυνάτων και τις αποφάσεις που αφορούν 
την εφαρμογή του α) Δ1/α/7827/73, β) Δ1α/102/74 γ) Δ1α/842/19-4-
88,δ)Γ1α/1783/89 ε)Π3οικ603/94 και στ) Π 2α/οικ2673/01. 

3. Την Υπουργική Απόφαση Π2α/οικ 36937/29-11-2001 περί εφαρμογής 
προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας. 

4. Το Ν.3697/25-09-08 (Φ.Ε..Κ.194/Τ.Β./25-09-2008 άρθρο 2). 
5. Την εγκύκλιο υπ.αριθμ. οικ.2/83149/Α0024/13-11-08 του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα : «Κατάργηση Ειδικών 
Λογαριασμών, ενσωμάτωση στο Κρατικό Προϋπολογισμό και στους 
οικείους φορείς «. 

6. Την Υ.Α.Π./2α/5-3-09 Φ.Ε.Κ. 452/Τ.Β. /12-3-2009 περί αύξησης του 
ποσού εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για λόγους ένδειας. 

7. Την ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. εγκ. 61/7489/30-12-2010 άσκησης πρόσθετων 
αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1/1/2011 του Προγράμματος  
Καλλικράτης. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 2 περ.β, υπο περ. αα και ββ του Ν. 
3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/04-09-2009 )» Άποροι Δημότες, είναι εκείνοι 
που περιλαμβάνονται σε κατάσταση την οποία εγκρίνει και 
επικαιροποιεί η Οικονομική Επιτροπή. 
 

   Παρακαλείται όπως αποφασίσετε για την επικαιροποίηση της λίστας 

καθώς και την έγκριση των νέων αιτήσεων Απόρων (15 ατόμων- 

ωφελούμενοι 24) που κατατέθηκαν στην συνεδρίαση της 30/10/2018, 

όπως και να επικαιροποιήσετε τις ήδη υπάρχουσες αιτήσεις (506 

άτομα). 

 

 Συνολικά οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί για την λίστα απόρων 

είναι πεντακόσιες είκοσι έξι (526) άτομα συνολικά & ωφελούμενοι 

εννιακόσιοι εξήντα εννέα (969),και όπως αναφέρεται στο σκεπτικό 

της παρούσης. 

 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 46/2018 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ. 
74/2017 απόφαση Δ.Σ., το αριθ. 3/30-10-2018 Πρακτικό της Επιτροπής 
Απόρων, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10,  αυτές του Ν. 
3463/2006 αρθ. 202 παρ. 2, της παρ. 2ββ του άρθρου 37 του Ν. 3801/09, 
όπως αντικαταστάθηκε με τον   Ν. 3870/2010 αρθ. 18 παρ. 3, τις υπόλοιπες 
αναφερόμενες στην εισήγηση της παρούσας διατάξεις και μελέτησε όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την επικαιροποίηση της λίστας Απόρων δημοτών-κατοίκων του 
Δήμου, όπως αυτή κατατέθηκε και δημιουργήθηκε κατόπιν πρόσκλησης των 



ωφελούμενων για αίτηση και κατάθεση δικαιολογητικών καθώς και ελέγχου 
από την Επιτροπή Απόρων του Δήμου καθώς και την έγκριση των νέων 
αιτήσεων Απόρων (15 ατόμων- ωφελούμενοι 24) που κατατέθηκαν στην 
συνεδρίαση της 30ής/10/2018, όπως και την επικαιροποίηση των ήδη 
υπαρχουσών αιτήσεων (506 άτομα). 

 

Συνολικά οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί για την λίστα απόρων είναι 

πεντακόσιες είκοσι έξι (526) και τα άτομα συνολικά και οι ωφελούμενοι 

εννιακόσιοι εξήντα εννέα (969), όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της 

εισήγησης της παρούσης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  319/2018 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου 
 
Λεβαντή Εμμανολία 
 
  
 

            Εσωτερική Διανομή:  
 

1. Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής/Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής 
4. Επιτροπή Απόρων Δήμου 
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
6. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
7. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
8. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  


