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Από το πρακτικό της με αριθμό 13
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 20
ης

 Απριλίου 2021 

 
Αριθμός Απόφασης   218/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 01 

 Εισήγηση για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες. (Εισηγήσεις με 

αρ. πρωτ.: 2/16383/06-04-2021, 2/15949/02-04-2021, 2/15407/31-03-2021, 2/15403/31-03-2021, 

2/19035-20-04-2021 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).  

 

Στη Ρόδο σήμερα Τρίτη  20
η
 Απριλίου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 

(676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)  «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 

Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 

2116/29-09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη 

της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με 

αριθμ. πρωτ.: 2//19103/20-04-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, 

παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 

163/33282/29-5-2020 του Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 

20930/31-3-2020 και 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση 

των κατωτέρω αποφάσεων. 

        Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια 

περιφοράς διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι δέκα (10) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη 

λήψη απόφασης. 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

1.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

2. Καρίκης Ευστράτιος  

3.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

4.  Φλοσκάκης Νεκτάριος    

5.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα .  

6.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  
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7.  Μανέττας Βασίλειος  

8.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

9. Διακοσταματίου Σάββας  

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

(Δήλωσε παρουσία στην έκτακτη συνεδρίαση 

αλλά αποχή από την ψηφορία των θεμάτων) 

 

 

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
 ….… Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της 13

ης
 Οικονομικής 

Επιτροπής, την Tρίτη, 20 Απριλίου 2021,έκτακτη δια περιφοράς και συγχρόνως την αποχή μου από την ψηφοφορία 

των  θεμάτων για τους λόγους τους οποίους έχω εκφράσει στο παρελθόν επανειλημμένα. 

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, επί συνόλου τέσσερα (04), καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης 

δια περιφοράς συνεδρίασης,  τέθηκαν υπόψη, οι εισηγήσεις με αρ. πρωτ.: 2/16383/06-04-2021, 

2/15949/02-04-2021, 2/15407/31-03-2021, 2/15403/31-03-2021, 2/19035-20-04-2021 της Δ/νσης 

Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας Δήμου Ρόδου, οι  οποίες έχουν ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2/16383/06-04-2021 ΚΑΙ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 800/06-04-2021 

Θέμα:  Εισήγηση για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες. 

Έχοντας υπόψη : 

 Το θεσμικό πλαίσιο για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες, το οποίο 

έχει ως εξής: 

Με την παρ. 1 του  άρθρου 75 του  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 

πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114), ορίζεται ότι: «Ι. Οι δημοτικές ... αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν 

όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την 

προστασία, την ανάπτυξη και την συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της 

τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες των Δήμων ... αφορούν, κυρίως, τους τομείς: α) ..., β) ..., γ) ..., δ) ..., 

ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. ... 3. Η μέριμνα για 

την στήριξη των αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, ... με την παροχή χρηματικών 

βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 

διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα...», στη δε παρ. 2 του άρθρου 202, ότι: «Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να 

χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως  ή περιθάλψεως, 

κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού 

συμβουλίου.  Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα».  

Κατά την έννοια της διάταξης αυτής συνάγεται ότι, κατά μερική τροποποίηση του προηγούμενου 

νομοθετικού καθεστώτος (άρθρο 262 παρ. 2 του π.δ/τος 410/1995), επιτρέπεται στους Δήμους να 

χορηγούν είδη διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους τους και σε πολυτέκνους σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης. Οι εξαιρετικές 

περιπτώσεις δεν απαιτείται πλέον να ανάγονται σε έκτακτη και σοβαρή ανάγκη, δηλαδή σε άμεση 

βιοτική ανάγκη που οφείλεται σε απρόβλεπτα και αιφνίδια περιστατικά και ένεκα της οποίας 

διακυβεύεται το στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης του χρήζοντος τη βοήθεια, πρέπει, όμως, να συνθέτουν 

τη συνδρομή ιδιαίτερων περιστάσεων που, λόγω της απόκλισής τους από τις συνηθισμένες συνθήκες, 

καθιστούν αναγκαία την επέμβαση των αρχών του Δήμου για την αντιμετώπισή τους.  

Πρόσθετη προϋπόθεση για τη χορήγηση των ως άνω βοηθημάτων αποτελεί η οικονομική αδυναμία των 

πολιτών που λαμβάνουν τα βοηθήματα,   η οποία πρέπει να τεκμηριώνεται ειδικά με την υποβολή 

πρόσφορων στοιχείων όπως π.χ. σχετικών βεβαιώσεων είτε από το Δήμο είτε από οποιονδήποτε άλλο 

αρμόδιο προς τούτο δημόσιο φορέα και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου (βλ. Πράξεις VII Τμ. 
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281, 372/2010, 231, 273, 405/2009, 147, 180/2008 κ.ά και Κλ. Προλ. Ελ. VII Τμ. 218/2014, 36 και 

147/2013.). (ΕΛΣΥΝ ΤΜ.7 Πράξη 34/2017) 

Τα βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε 

συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α. και νομικά 

πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή 

οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα (άρθρο 202 παρ.2 Ν.3463/06, όπως 

συμπληρώθηκε από το άρθρο 51 του Ν.4483/17)1 

Η συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 202 παρ.2 του Ν.3463/06 από το άρθρο 51 του Ν.4483/17, 

επιχειρεί να διασφαλίσει την ακεραιότητα των αποδιδόμενων ποσών των εν λόγω χρηματικών 

βοηθημάτων, τα οποία δίδονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σοβαρής και έκτακτης ανάγκης, προς 

κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών των δικαιούχων. Καθίσταται σαφές, ότι δικαιούχοι των βοηθημάτων 

είναι οικονομικά αδύναμοι πολίτες και πολύτεκνοι οι οποίοι διατελούν σε ιδιαίτερα δυσμενείς 

οικονομικές συνθήκες και πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση. 

Η με οποιονδήποτε τρόπο έμμεση μείωση των χορηγηθέντων ποσών ή/και τυχόν εις ολόκληρο 

παρακράτησή τους, από αιτίες που ρητά αναφέρονται στην διάταξη, ακυρώνει το σκοπό του νομοθέτη 

που τα προέβλεψε. (Αιτιολογική Έκθεση Ν.4483/17). 

Περαιτέρω στο άρθρο 37 του Ν. 3801/2009 ορίζεται:  

2.α.Κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

πρώτου βαθμού από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρείται για πληρωμή χρηματικό 

ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη που δεν προβλέπεται μεν από το νόμο, αλλά είναι λειτουργική για 

τον οικείο Ο.Τ.Α., σχετίζεται δε, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες 

προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών ή συμβάλλει 

στην ενεργό συμμετοχή τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του 

Ο.Τ.Α., εφόσον ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που 

διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησής 

της. 

β. Λειτουργικές δαπάνες κατά την έννοια της προηγούμενης περίπτωσης είναι ιδίως: αα) Η περιοδική 

ενίσχυση άπορων δημοτών με είδη ένδυσης, παροχή φαρμάκων και διατακτικών προμήθειας αναγκαίων 

για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές Χριστουγέννων, νέου έτους και Πάσχα. 

ββ) Η προσωρινή στέγαση άπορων δημοτών και η προσωρινή λειτουργία ημερήσιων συσσιτίων για 

άπορους δημότες. Άποροι δημότες για τη λήψη των ως άνω παροχών είναι εκείνοι που περιλαμβάνονται 

σε κατάσταση την οποία συντάσσει η Δημαρχιακή Επιτροπή, του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, η 

οποία μπορεί να λάβει πληροφορίες για τους άπορους δημότες από τους εφημέριους των Ιερών Ναών του 

οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. [1] Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 18 του N. 3870/2010 (ΦΕΚ 

138/09.08.2010 τεύχος Α): "3.Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 3801/2009 

(ΦΕΚ 163 Α'), όπου αναφέρονται «άποροι δημότες» νοούνται «άποροι κάτοικοι»." 

Πρόσθετα,  με την Απόφαση 733/2020 της Ελάσσονος Ολομέλειας του ΕΛΣΥΝ (1η Σύνθεση) και 

σχετικά με τον ισχυρισμό, ακυρωθείσας από την Ολομέλεια πράξης Τμήματος, ότι η εν λόγω δαπάνη δεν 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 2 περ. β΄του Ν. 3801/09 ως αφορώσα σε 

χρηματικό και όχι σε είδος βοήθημα, η Ολομέλεια έκρινε ότι η απαρίθμηση των περιπτώσεων της ως άνω 

διάταξης είναι ενδεικτική και η δαπάνη πληροί τις προϋποθέσεις της ως άνω διάταξης, αφού συνιστά 

δραστηριότητα που προάγει τα κοινωνικά συμφέρονται των δημοτών και ανταποκρίνεται στο προσήκον 

μέτρο.  

Κατά τα ανωτέρω, επιτρέπεται στους δήμους να χορηγούν χρηματικά βοηθήματα σε δημότες 

τους αφενός σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ήτοι όταν συντρέχουν ιδιαίτερες περιστάσεις που, λόγω της 

απόκλισής τους από τις συνηθισμένες συνθήκες, καθιστούν αναγκαία την επέμβαση του δήμου για την 

αντιμετώπισή τους και αφετέρου προκειμένου να αντιμετωπιστεί έκτακτη και σοβαρή ανάγκη, ήτοι 

άμεση βιοτική ανάγκη που οφείλεται σε απρόβλεπτα και αιφνίδια περιστατικά και ένεκα της οποίας 

διακυβεύεται το στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης του χρήζοντος τη βοήθεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

                                                 
1 Άρθρο 51 

Διευκόλυνση πληρωμής βοηθημάτων 
Στην παρ. 2 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Α' 114) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: 

«Τα βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα 

χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά 
όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.» 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-202-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-51-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AE%CF%82-%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84/
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τη χορήγηση του χρηματικού βοηθήματος αποτελεί η οικονομική αδυναμία του λαμβάνοντος, η οποία 

ερευνάται και κρίνεται κατά περίπτωση με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία της προσωπικής, 

οικογενειακής και οικονομικής κατάστασής του σε συνάρτηση με την επιβάρυνση που συνεπάγεται γι’ 

αυτόν η αντιμετώπιση της εξαιρετικής και έκτακτης ανάγκης.  

Παρά το γεγονός ότι «τυχόν παράλληλη χορήγηση άλλων βοηθημάτων κοινωνικού χαρακτήρα δεν 

κωλύει την παροχή του ως άνω χρηματικού βοηθήματος, αφού τέτοιος περιορισμός δεν προβλέπεται στις 

σχετικές διατάξεις, αλλά απεναντίας ορίζεται ότι η καταβολή του δεν επηρεάζει τα εισοδηματικά όρια για 

την καταβολή οποιασδήποτε άλλης κοινωνικής ή προνοιακής παροχής,  ανεξαρτήτως του ότι, εν 

προκειμένω, δεν αποδεικνύεται αν οι φερόμενοι ως δικαιούχοι έχουν πράγματι λάβει και άλλα χρηματικά 

βοηθήματα κοινωνικού χαρακτήρα βάσει άλλων διατάξεων» (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 126/2018). 

Επί του τεθέντος ερωτήματος προς το ΝΣΚ, α) ποια η έννοια των όρων, εξαιρετικές περιπτώσεις, 

έκτακτη και σοβαρή ανάγκη, οικονομική αδυναμία, της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων, β) εάν είναι διάφορος η κατηγορία των οικονομικώς αδυνάτων πολιτών και των 

πολυτέκνων, κατά την άνω διάταξη και γ) εάν είναι σωρευτική ή μη η συνδρομή των προϋποθέσεων που 

τίθενται από την ίδια διάταξη για τη χορήγηση των υπ' αυτής προβλεπόμενων βοηθημάτων, το Νομικό 

Συμβούλιο του Κράτους (Γ' Τμήμα) ομόφωνα γνωμοδότησε ότι, α) δεν είναι δυνατή η απαρίθμηση των 

περιπτώσεων , καθώς δεν μπορεί να προσδιορισθεί εκ των προτέρων η περιπτωσιολογία των 

καταστάσεων οι οποίες είναι δυνατόν να εμφανισθούν, β) η κατηγορία των οικονομικά αδύνατων 

πολιτών είναι διάφορη από αυτή των πολυτέκνων και γ) οι περιπτώσεις των «εξαιρετικών περιπτώσεων», 

«της έκτακτης» και της «σοβαρής ανάγκης» τίθενται εναλλακτικώς, ως προς τη συνδρομή τους, είτε ως 

προς τους οικονομικά αδύνατους, είτε ως προς τους πολύτεκνους. (Γνωμ. ΝΣΚ αριθ. 490/07 η οποία 

έγινε δεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών βλ. ΥΠΕΣ Αριθμ. Πρωτ: 244/16.05.2008) 

Με τη  ΓΝΣΚ 490/2007  γίνονται δεκτά τα εξής: 

«Ι. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α' 114): «2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης 

και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικό αδύνατους κατοίκους και 

πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με 

απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται 

χρηματικά βοηθήματα.» 

II. Α. Οι έννοιες οι οποίες μνημονεύονται στην ως άνω διάταξη και στις οποίες αναφέρονται τα 

ερωτήματα που τίθενται από την Υπηρεσία εμπίπτουν στην κατηγορία των αορίστων ή ευρειών νομικών 

εννοιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς του δημοσίου και του ιδιωτικού δικαίου, ως 

νομοτεχνικά πρόσφορο μέσο για την ρύθμιση καταστάσεων η περιπτωσιολογία των οποίων δεν είναι 

δυνατόν να προσδιορισθεί εκ των προτέρων. 

Οι έννοιες αυτές είναι εξοπλισμένες με ιδιότυπη κανονιστικότητα, καθώς με αυτές χαράσσονται γενικές 

κατευθύνσεις και για εφαρμογή τους απαιτείται εξατομίκευση των νοημάτων τους σε κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση, με βάση το πραγματικό και τις ιδιαιτερότητες τις οποίες παρουσιάζει η ειδικότερη κατάσταση 

ή έννομη σχέση. 

Η ερμηνεία των αορίστων εννοιών γίνεται από το αρμόδιο προς εφαρμογή της ρύθμισης διοικητικό 

όργανο, εντός του πλαισίου του επιδιωκόμενου με αυτήν σκοπού δημοσίου συμφέροντος και με βάση 

γενικά και αντικειμενικά κριτήρια τα οποία στηρίζονται στην κοινή πείρα και λογική και έχουν άμεση 

σχέση με το ρυθμιστέο ζήτημα. 

Η διαδικασία αυτή εμπεριέχει εκτίμηση των ειδικών πραγματικών περιστατικών, η οποία επίσης πρέπει 

να γίνεται κατά τρόπο αντικειμενικό, με βάση τις κοινές αντιλήψεις και την κοινή πείρα και να μην 

συνιστά υποκειμενική αξιολόγηση [βλ. Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Αόριστες και/Τεχνικές Έννοιες στο 

Δημόσιο Δίκαιο, Μελέτες Διοικητικού Δικαίου, Εκδόσεις Σακούλα, Θεσσαλονίκη 1997, τεύχος 6, 

στοιχείο ΠΙ.Α. σ. 50 επ. και σελ. 123, καθώς και Ν. Παπαντωνίου Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, 

Εκδόσεις Αφων Π. Σακούλα, Αθήνα 1983, παρ. 8 στοιχείο γ' σελ. 43-49 και παρ. 50 στοιχείο γ' σελ. 242-

243, Γεωργιάδης, Σταθόπουλος, Αστικός Κώδιξ τόμος Ι, Γενικαί Αρχαί, Εκδόσεις Αφων Π. Σακούλα, 

Αθήνα 1978, άρθρα 281-285, σ. 497-508]». 

Η έννοια της οικονομικής αδυναμίας προσδιορίζεται με βάση κριτήρια γενικά και αντικειμενικά όπως, το 

ύψος του εισοδήματος, ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων, η κατάσταση υγείας των μελών της οικογένειας 

και η γενικότερη περιουσιακή και οικονομική κατάσταση αυτών (πρβλ. ΣτΕ 2753/2003, 1351/2002, 

NOMOS). (ΓΝΣΚ 490/2007) 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-1262018-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC-%CF%84%CE%BC-7/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/97361_gnom.doc
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%83-24416-05-2008/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B3%CE%BD%CF%83%CE%BA-4902007&start%5bN%5d=50
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B3%CE%BD%CF%83%CE%BA-4902007/
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  Από την αριθ. 490/07 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ προκύπτει ότι : 

«Από τη διατύπωση της διάταξης ως εξαιρετικές περιπτώσεις νοούνται ιδιάζουσες καταστάσεις, οι οποίες 

παρουσιάζουν μεμονωμένο χαρακτήρα και οι οποίες λόγω ακριβώς των ιδιαίτερων συνθηκών και 

χαρακτηριστικών τους δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν ή να προβλεφθούν εκ των προτέρων. 

Η κρίση περί συνδρομής τέτοιων περιπτώσεων εναπόκειται στα αρμόδια όργανα, στηρίζεται στην 

εκτίμηση των ειδικότερων πραγματικών περιστατικών και υπόκειται στους όρους νομιμότητας όπως 

χρήση αντικειμενικών και γενικών κριτηρίων, ειδική και πλήρης αιτιολόγηση κλπ. 

Από τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης και ειδικότερα από τη χρήση των όρων: 

«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης» 

προκύπτει ότι οι εξαιρετικές περιπτώσεις διακρίνονται από την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής 

ανάγκης. 

Η έννοια της οικονομικής αδυναμίας προσδιορίζεται με βάση κριτήρια γενικά και αντικειμενικά όπως, το 

ύψος του εισοδήματος, ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων, η κατάσταση υγείας των μελών της οικογένειας 

και η γενικότερη περιουσιακή και οικονομική κατάσταση αυτών» 

Επιπρόσθετα, οι εξαιρετικές περιπτώσεις δεν απαιτείται πλέον να ανάγονται σε έκτακτη και σοβαρή 

ανάγκη, δηλαδή σε άμεση βιοτική ανάγκη που οφείλεται σε απρόβλεπτα και αιφνίδια περιστατικά και 

ένεκα της οποίας διακυβεύεται το στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης του χρήζοντος τη βοήθεια, πρέπει, 

όμως, να συνθέτουν τη συνδρομή ιδιαίτερων περιστάσεων που, λόγω της απόκλισής τους από τις 

συνηθισμένες συνθήκες, καθιστούν αναγκαία την επέμβαση των αρχών του Δήμου για την αντιμετώπισή 

τους. Πρόσθετη προϋπόθεση για τη χορήγηση των ως άνω βοηθημάτων αποτελεί η οικονομική αδυναμία 

των πολιτών που λαμβάνουν τα βοηθήματα,   η οποία πρέπει να τεκμηριώνεται ειδικά με την υποβολή 

πρόσφορων στοιχείων όπως π.χ. σχετικών βεβαιώσεων είτε από το Δήμο είτε από οποιονδήποτε άλλο 

αρμόδιο προς τούτο δημόσιο φορέα και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 

7 Πράξη 34/2017). 

 Την απόφαση αρ. 96/2020(ΑΔΑ:Ω1ΣΑΩ1Ρ-ΜΤΙ)  του Δημοτικού Συμβουλίου όπου μεταβίβασε την 

αρμοδιότητα επιχορηγήσεων του άρθρου 202 παρ. 2 του Ν.3463/2006 στην Οικονομική  Επιτροπή 

σε εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 που τροποποιεί την παρ. 6 του άρθρου 65 του Ν 

.3852/2010.    

 Το τεκμηριωμένο αίτημα ανάληψης  αρ. πρωτ. 5363/02-02-2021 με την απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης πρωτ.αρ.538/03.02.2021(ΑΔΑ: Ω0ΩΜ1Ρ-ΚΒΓ) έγκρισης δαπάνης και δέσμευσης 

πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδες ευρώ 60.000,00€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Ρόδου, Κ.Α.Ε. 00-6733.0001 οικ. Έτος 2021 για την Καταβολή χρηματικών 

βοηθημάτων σε άπορους δημότες. 

 Τη με αρ.2104/28/9/2020 ( ΑΔΑ:ΩΙΑΖΩ1Ρ-Δ18), απόφαση του Δημάρχου Ρόδου με Θέμα 

«Ορισμός Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου». 

 Τις αιτήσεις άπορων δημοτών για οικονομική ενίσχυση λόγω έκτακτων προβλημάτων, με αρ. 

πρωτ.:. 65804/2020,1761/2021,16015/2021 Τις εκθέσεις κοινωνικής έρευνας των κοινωνικών 

λειτουργών, με τις οποίες προτείνονται οι οικονομικές ενισχύσεις σε άπορους δημότες λόγω 

έκτακτων προβλημάτων. 

Προτείνονται να ενισχυθούν οικονομικά οι κάτωθι οικογένειες καθώς έχουν περιέλθει σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης λόγω έκτακτων προβλημάτων, υγείας, θανάτου κάποιου μέλους της οικογένειάς τους, 

ανεργίας, κτλ. 

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κωδικό Προϋπολογισμού 00-6733.0001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων 

σε άπορους δημότες». Επισυνάπτεται εμπιστευτική κατάσταση 3 δικαιούχων συνολικού ποσού 900,00€ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ 

1 Μ.Α. Ν. 300,00€ 

2 S.V. E. 300,00€ 

3. Γ.Χ. Π. 300,00€ 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-342017-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC-%CF%84%CE%BC-7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-342017-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC-%CF%84%CE%BC-7/


6 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2/15949/02-04-2021 ΚΑΙ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 797/02-04-2021 

ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΩΣ ΑΝΩ 

Έχοντας υπόψην: 

 Την απόφαση αρ. 96/2020(ΑΔΑ:Ω1ΣΑΩ1Ρ-ΜΤΙ)  του Δημοτικού Συμβουλίου όπου μεταβίβασε την 

αρμοδιότητα επιχορηγήσεων του άρθρου 202 παρ. 2 του Ν.3463/2006 στην Οικονομική  Επιτροπή 

σε εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 που τροποποιεί την παρ. 6 του άρθρου 65 του Ν 

.3852/2010.    

 Το τεκμηριωμένο αίτημα ανάληψης  αρ. πρωτ. 5363/02-02-2021 με την απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης πρωτ.αρ.538/03.02.2021(ΑΔΑ: Ω0ΩΜ1Ρ-ΚΒΓ) έγκρισης δαπάνης και δέσμευσης 

πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδες ευρώ 60.000,00€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Ρόδου, Κ.Α.Ε. 00-6733.0001 οικ. Έτος 2021 για την Καταβολή χρηματικών 

βοηθημάτων σε άπορους δημότες. 

 Τη με αρ.2104/28/9/2020 ( ΑΔΑ:ΩΙΑΖΩ1Ρ-Δ18), απόφαση του Δημάρχου Ρόδου με Θέμα 

«Ορισμός Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου». 

 Τις αιτήσεις άπορων δημοτών για οικονομική ενίσχυση λόγω έκτακτων προβλημάτων, με αρ. 

πρωτ.:.1381/2021,22/2021,15819/2021,15799/2021,15802/2021.  Τις εκθέσεις κοινωνικής έρευνας 

των κοινωνικών λειτουργών, με τις οποίες προτείνονται οι οικονομικές ενισχύσεις σε άπορους 

δημότες λόγω έκτακτων προβλημάτων. 

Προτείνονται να ενισχυθούν οικονομικά οι κάτωθι οικογένειες καθώς έχουν περιέλθει σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης λόγω έκτακτων προβλημάτων, υγείας, θανάτου κάποιου μέλους της οικογένειάς τους, 

ανεργίας, κτλ. 

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κωδικό Προϋπολογισμού 00-6733.0001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων 

σε άπορους δημότες». Επισυνάπτεται εμπιστευτική κατάσταση 5 δικαιούχων συνολικού ποσού 1.500,00€ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ 

1 Λ.Ε.-Β. Π. 300,00€ 

2 Κ.Δ. Γ. 300,00€ 

3. Μ.Κ. Γ. 300,00€ 

4. Μ.Γ. Α. 300,00€ 

5. Μ.Μ. Α. 300,00€ 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2/15407/31-03-2021 ΚΑΙ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 795/02-04-2021 

ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΩΣ ΑΝΩ 

Έχοντας υπόψην: 

 Την απόφαση αρ. 96/2020(ΑΔΑ:Ω1ΣΑΩ1Ρ-ΜΤΙ)  του Δημοτικού Συμβουλίου όπου μεταβίβασε την 

αρμοδιότητα επιχορηγήσεων του άρθρου 202 παρ. 2 του Ν.3463/2006 στην Οικονομική  Επιτροπή 

σε εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 που τροποποιεί την παρ. 6 του άρθρου 65 του Ν 

.3852/2010.    

 Το τεκμηριωμένο αίτημα ανάληψης  αρ. πρωτ. 5363/02-02-2021 με την απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης πρωτ.αρ.538/03.02.2021(ΑΔΑ: Ω0ΩΜ1Ρ-ΚΒΓ) έγκρισης δαπάνης και δέσμευσης 

πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδες ευρώ 60.000,00€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Ρόδου, Κ.Α.Ε. 00-6733.0001 οικ. Έτος 2021 για την Καταβολή χρηματικών 

βοηθημάτων σε άπορους δημότες. 

 Τη με αρ.2104/28/9/2020 (ΑΔΑ:ΩΙΑΖΩ1Ρ-Δ18), απόφαση του Δημάρχου Ρόδου με Θέμα «Ορισμός 

Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης  και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου». 
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 Τις αιτήσεις άπορων δημοτών για οικονομική ενίσχυση λόγω έκτακτων προβλημάτων, με αρ. 

πρωτ.:929/2021,841/2021,761/2021,15309/2021,15310/2021,15339/2021.  Τις εκθέσεις κοινωνικής 

έρευνας των κοινωνικών λειτουργών, με τις οποίες προτείνονται οι οικονομικές ενισχύσεις σε 

άπορους δημότες λόγω έκτακτων προβλημάτων. 

Προτείνονται να ενισχυθούν οικονομικά οι κάτωθι οικογένειες καθώς έχουν περιέλθει σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης λόγω έκτακτων προβλημάτων, υγείας, θανάτου κάποιου μέλους της οικογένειάς τους, 

ανεργίας, κτλ. 

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κωδικό Προϋπολογισμού 00-6733.0001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων 

σε άπορους δημότες». Επισυνάπτεται εμπιστευτική κατάσταση 6 δικαιούχων συνολικού ποσού 1.800,00€ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ 

1. P.G. I. 300,00€ 

2. Π.Δ. Α. 300,00€ 

3. Σ.Α. Γ. 300,00€ 

4. Κ.Α. Σ. 300,00€ 

5. Π.Π. Η. 300,00€ 

6. Λ.Σ. Ι. 300,00€ 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2/15403/31-03-2021 ΚΑΙ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 794/02-04-2021 

ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΩΣ ΑΝΩ 

Έχοντας υπόψην: 

 Την απόφαση αρ. 96/2020(ΑΔΑ:Ω1ΣΑΩ1Ρ-ΜΤΙ)  του Δημοτικού Συμβουλίου όπου μεταβίβασε την 

αρμοδιότητα επιχορηγήσεων του άρθρου 202 παρ. 2 του Ν.3463/2006 στην Οικονομική  Επιτροπή 

σε εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 που τροποποιεί την παρ. 6 του άρθρου 65 του Ν 

.3852/2010.    

 Το τεκμηριωμένο αίτημα ανάληψης  αρ. πρωτ. 5363/02-02-2021 με την απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης πρωτ.αρ.538/03.02.2021(ΑΔΑ: Ω0ΩΜ1Ρ-ΚΒΓ) έγκρισης δαπάνης και δέσμευσης 

πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδες ευρώ 60.000,00€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Ρόδου, Κ.Α.Ε. 00-6733.0001 οικ. Έτος 2021 για την Καταβολή χρηματικών 

βοηθημάτων σε άπορους δημότες. 

 Τη με αρ.2104/28/9/2020 ( ΑΔΑ:ΩΙΑΖΩ1Ρ-Δ18), απόφαση του Δημάρχου Ρόδου με Θέμα 

«Ορισμός Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου». 

 Τις αιτήσεις άπορων δημοτών για οικονομική ενίσχυση λόγω έκτακτων προβλημάτων, με αρ. 

πρωτ.:65428/2020,65488/2021,2101/2021,1713/2021,15091/2021, 

15087/2021,15084/2021,15094/2021,15099/2021.  Τις εκθέσεις κοινωνικής έρευνας των κοινωνικών 

λειτουργών, με τις οποίες προτείνονται οι οικονομικές ενισχύσεις σε άπορους δημότες λόγω 

έκτακτων προβλημάτων. 

Προτείνονται να ενισχυθούν οικονομικά οι κάτωθι οικογένειες καθώς έχουν περιέλθει σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης λόγω έκτακτων προβλημάτων, υγείας, θανάτου κάποιου μέλους της οικογένειάς τους, 

ανεργίας, κτλ. 

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κωδικό Προϋπολογισμού 00-6733.0001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων 

σε άπορους δημότες». Επισυνάπτεται εμπιστευτική κατάσταση 9 δικαιούχων συνολικού ποσού 2.700,00€ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ 

1 Π.Σ.-Μ. Γ. 300,00€ 

2 Μ.Σ. Ν. 300,00€ 

3 Κ.Γ.-Ε. Ξ. 300,00€ 

4 Μ.Β.-Α. Δ. 300,00€ 

5 Λ.Ν. Ε. 300,00€ 

6 Κ.Χ. Σ. 300,00€ 

7 Κ.Σ. Ν. 300,00€ 

8 Π.Ν. Α. 300,00€ 

9 Φ.Ε. Μ. 300,00€ 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2/19035/20-04-2021 ΚΑΙ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 876/20-04-2021 

ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΩΣ ΑΝΩ 

 Την απόφαση αρ. 96/2020(ΑΔΑ:Ω1ΣΑΩ1Ρ-ΜΤΙ)  του Δημοτικού Συμβουλίου όπου μεταβίβασε την 

αρμοδιότητα επιχορηγήσεων του άρθρου 202 παρ. 2 του Ν.3463/2006 στην Οικονομική  Επιτροπή 

σε εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 που τροποποιεί την παρ. 6 του άρθρου 65 του Ν 

.3852/2010.    

 Το τεκμηριωμένο αίτημα ανάληψης  αρ. πρωτ. 5363/02-02-2021 με την απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης πρωτ.αρ.538/03.02.2021(ΑΔΑ: Ω0ΩΜ1Ρ-ΚΒΓ) έγκρισης δαπάνης και δέσμευσης 

πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδες ευρώ 60.000,00€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Ρόδου, Κ.Α.Ε. 00-6733.0001 οικ. Έτος 2021 για την Καταβολή χρηματικών 

βοηθημάτων σε άπορους δημότες. 

 Τη με αρ.2104/28/9/2020 ( ΑΔΑ:ΩΙΑΖΩ1Ρ-Δ18), απόφαση του Δημάρχου Ρόδου με Θέμα 

«Ορισμός Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου». 

 Τις αιτήσεις άπορων δημοτών για οικονομική ενίσχυση λόγω έκτακτων προβλημάτων, με αρ. 

πρωτ.:.18360/2021,1265/2021,1228/2021,18362/2021,1894/2021,1720/2021,1915/2021,63678/2020,

18781/2021/17124/2021 Τις εκθέσεις κοινωνικής έρευνας των κοινωνικών λειτουργών, με τις οποίες 

προτείνονται οι οικονομικές ενισχύσεις σε άπορους δημότες λόγω έκτακτων προβλημάτων. 

Προτείνονται να ενισχυθούν οικονομικά οι κάτωθι οικογένειες καθώς έχουν περιέλθει σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης λόγω έκτακτων προβλημάτων, υγείας, θανάτου κάποιου μέλους της οικογένειάς τους, 

ανεργίας, κτλ. 

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κωδικό Προϋπολογισμού 00-6733.0001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων 

σε άπορους δημότες». Επισυνάπτεται εμπιστευτική κατάσταση 10 δικαιούχων συνολικού ποσού 

3.000,00€ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ 

1 H. M. A. 300,00€ 

2 Γ.Κ. Δ. 300,00€ 

3 Δ.Μ. Χ. 300,00€ 

4 Κ. Μ. Γ. 300,00€ 

5 Κ.Μ. Κ. 300,00€ 

6 Μ.Λ. Ν. 300,00€ 

7 Ν. Ε. Δ. 300,00€ 

8 Ρ.Α. Θ. 300,00€ 

9 Ρ. Σ.- Μ. Κ. 300,00€ 

10 Χ. Ν. Ν. 300,00€ 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις εισηγήσεις με αρ. πρωτ.: 2/16383/06-04-2021, 2/15949/02-04-2021, 2/15407/02-04-2021, 

2/15403/06-04-2021, 2/19035-20-04-2021 της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας Δήμου 

Ρόδου  

 Την υπ’αριθ. 217/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό ως επείγοντος 

του ανωτέρω θέματος ( Α.Δ.Α: 6ΨΖΣΩ1Ρ-8Κ3) 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 13
ης

 έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της 

Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-

2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-

11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το 

διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Έγκρίνει την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες που έχουν περιέλθει σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω έκτακτων προβλημάτων, υγείας, θανάτου κάποιου μέλους της 

οικογένειάς τους, ανεργίας, κτλ., ως εξής: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ 

1 Μ.Α. Ν. 300,00€ 

2 S.V. E. 300,00€ 

3. Γ.Χ. Π. 300,00€ 

4. Λ.Ε.-Β. Π. 300,00€ 

5. Κ.Δ. Γ. 300,00€ 

6. Μ.Κ. Γ. 300,00€ 

7. Μ.Γ. Α. 300,00€ 

8. Μ.Μ. Α. 300,00€ 

9. P.G. I. 300,00€ 

10. Π.Δ. Α. 300,00€ 

11. Σ.Α. Γ. 300,00€ 

12. Κ.Α. Σ. 300,00€ 

13. Π.Π. Η. 300,00€ 

14. Λ.Σ. Ι. 300,00€ 

15. Π.Σ.-Μ. Γ. 300,00€ 

16. Μ.Σ. Ν. 300,00€ 

17. Κ.Γ.-Ε. Ξ. 300,00€ 

18. Μ.Β.-Α. Δ. 300,00€ 

19. Λ.Ν. Ε. 300,00€ 
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20. Κ.Χ. Σ. 300,00€ 

21. Κ.Σ. Ν. 300,00€ 

22. Π.Ν. Α. 300,00€ 

23. Φ.Ε. Μ. 300,00€ 

24. H. M. A. 300,00€ 

25. Γ.Κ. Δ. 300,00€ 

26. Δ.Μ. Χ. 300,00€ 

27. Κ. Μ. Γ. 300,00€ 

28. Κ.Μ. Κ. 300,00€ 

29. Μ.Λ. Ν. 300,00€ 

30. Ν. Ε. Δ. 300,00€ 

31. Ρ.Α. Θ. 300,00€ 

32. Ρ. Σ.- Μ. Κ. 300,00€ 

33. Χ. Ν. Ν. 300,00€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  9.900,00€ 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 218/2021  

 

 

 

 

   

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος  

Σπυρόπουλος Σπύρος 

Διακοσταματίου Σάββας 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

                                                                     

                                                 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 


