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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
  Στην Ερμούπολη σήμερα 23 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.21537/19-
11-2029 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 
3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του Ν. 4555/2018. 

  Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), 
τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά ατόμων για 
λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 ΦΕΚ 5138/05-11-2021 τεύχος δεύτερο. 

 Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη 
συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

2. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                   ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ 

3. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     

5. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   

Παρών στην συζήτηση, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Καρακατσάνης καθώς 
και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Σύρου-Ερμούπολης.   
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ΘΕΜΑ ΕΚΤ.1o: Έγκριση ή μη έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε αδύναμο πολίτη. 
 

Ψηφίστηκε ομόφωνα το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, λόγω οικονομικής 
αδυναμίας του πολίτη. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 
 

1.Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 
19438/18-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού, , 
σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής: 

Λαμβάνοντας υπόψη: το αρ. 202 του Ν. 3463/06, το αρ. 58 παρ. 1 περ. ε του Ν.3852/10, το αρ. 51 
του Ν. 4483/17, το αρ. 203 του Ν. 4555/18, το αρ. 14 Ν. 4625/19, το αρ. 37 παρ. 2 Ν. 3801/09, το αρ. 18 
παρ. 3 Ν. 3870/10, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παρακάτω κατάσταση οικονομικά αδύναμου πολίτη, 
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προκειμένου να λάβει οικονομική ενίσχυση λόγω σοβαρών και εκτάκτων αναγκών με τις οποίες είναι αντι - 
μέτωποι/ες: 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αρ. Δ.Α.Τ. ΑΦΜ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ 
Ρ.  Π.  Ι.  Ρ..     10….                                                               ‘Οπως αυτά αποτυπώνονται στον ατομικό φάκελο 
                                                                                        ωφελούμενου (ΑΜΩ:1349), ο οποίος ανήκει 
                                                                                        στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 
Η δαπάνη που θα προκληθεί για τη χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος στον παραπάνω 
πολίτη (500€), στοχεύει στην προαγωγή του κοινωνικού συμφέροντος για τα νοικοκυριά των 
αναφερομένων (παρ. 2α, αρ. 37, Ν. 3801/09), συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που 
αντιμετωπίζουν, οι οποίες συναρτώνται με την ύπαρξη πολύ χαμηλού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε 
συνδυασμό με επείγουσες ανάγκες. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α. 00.6733.001 ο.ε. 2021. 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 
 
2.Την με αρ. πρωτ. 21537/19-11-2021 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα 
με την οποία το θέμα είναι εκτός ημερήσιας διάταξης. 

 

3.Το με αρ. πρωτ.:7685/16-2-2021 (ΑΔΑ 6ΠΣΗΟΡ1Ι-Γ8Ρ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικ. έτους 
2021». 
 

4.Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης.  

 

5.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει την χορήγηση έκτακτου οικονομικού 
βοηθήματος στον  οικονομικά αδύναμο πολίτη (500€), συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών που αντιμετωπίζει, οι οποίες συναρτώνται με την ύπαρξη πολύ χαμηλού ετήσιου 
οικογενειακού εισοδήματος σε συνδυασμό με επείγουσες ανάγκες. Η δαπάνη που θα προκληθεί για 
τη χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος στον παραπάνω πολίτη (500€), στοχεύει στην 
προαγωγή του κοινωνικού συμφέροντος για το νοικοκυριό του αναφερομένων (παρ. 2α, αρ. 37, Ν. 
3801/09), συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει, οι οποίες 
συναρτώνται με την ύπαρξη πολύ χαμηλού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε συνδυασμό με 
επείγουσες ανάγκες. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α. 00.6733.001 ο.ε. 2021. 
 

6.Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.   

 

7.Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παρακάτω κατάσταση οικονομικά αδύναμου πολίτη, προκειμένου να λάβει οικονομική 
ενίσχυση λόγω σοβαρών και εκτάκτων αναγκών με τις οποίες είναι αντιμέτωπος/η: 
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ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αρ. Δ.Α.Τ. ΑΦΜ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Ρ.  Π.  Ι.  Ρ..      10….  
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ 
‘Όπως αυτά αποτυπώνονται στον ατομικό φάκελο ωφελούμενου(ΑΜΩ:1349),ο οποίος ανήκει   στις 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού                                                                           
Η δαπάνη που θα προκληθεί για τη χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος στον παραπάνω 
πολίτη (500€), στοχεύει στην προαγωγή του κοινωνικού συμφέροντος για τα νοικοκυριά των 
αναφερομένων (παρ. 2α, αρ. 37, Ν. 3801/09), συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών που αντιμετωπίζουν, οι οποίες συναρτώνται με την ύπαρξη πολύ χαμηλού ετήσιου 
οικογενειακού εισοδήματος σε συνδυασμό με επείγουσες ανάγκες. Η δαπάνη θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Κ.Α. 00.6733.001 ο.ε. 2021. 

 

 
 
 
  
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ   
                           
                                                                                  ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

   
                                               ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                                                               

                                                                                     
                                                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                            
 
              ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 
    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                 
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