ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.3/02-02-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 32

Περίληψη
Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη

Στην Ξάνθη, σήμερα 2 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.1925/291-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»,
τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του
ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ και το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
6. Παπαδόπουλος Κυριάκος
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
8. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σταυρακάρας Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών, την αριθμ.πρωτ.1173/20-1-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πρόνοιας &
Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: -Τις διατάξεις τις παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 σύμφωνα με τις οποίες
για δαπάνες του άρθρου 202 (επιχορηγήσεις και βοηθήματα) του Ν. 3463/2006 ορίζεται πλέον η
Οικονομική Επιτροπή ως όργανο αρμόδιο για την εξειδίκευση της πίστωσης ενώ για την έγκριση της
δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. -Την αρ. πρωτ. 1172/20.01.2021 αναφορά του Τμήματος Κοινωνικής
Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. -Την οικονομική
κατάσταση του ΣΚ. και της οικογένειας του, σύμφωνα με την από 14-12-2020 Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας
της αρμόδιας υπηρεσίας. -Την υπ'αριθ. εισ. πρωτ. 33506/08-12-2020 αίτηση δημότη.
Εισηγούμαι θετικά για τη λήψη απόφασης σχετικά με:
Α. Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του εν λόγω δημότη και με ποσό εύλογο κατά την κρίση της
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 202 παρ. 2 του Ν 3463/2006 λόγω έκτακτης
και σοβαρής ανάγκης (λόγοι υγείας & ένδειας).
Β. Την εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. εξόδων 02.00.6733 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε
άπορους δημότες»»
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη, να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 1000€, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α 02.00.6733 για την
οικονομική ενίσχυση δημότη, του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης.
Β) Εγκρίνει, την οικονομική ενίσχυση με ποσό 1000€ του Σ.Κ. λόγω έκτακτης και σοβαρής ανάγκης
(λόγοι υγείας - ένδειας)
…………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 8-2-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA ANNA ANDREOU
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