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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.3/11-02-2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης 041/2020
Περίληψη
Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης για τη χορήγηση σε κατοίκους του Δήμου μας ειδών
διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009.
Στα Σπάτα σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ.: 3962/24-01-2020 γραπτή πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ.
Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν
αρχικά παρόντα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:
Παρόντες
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Καμία.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3193/30-01-2020 έγγραφο, το
οποίο έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 2 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή
του να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης
στους οικονομικά αδύναμους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά
βοηθήματα.
Με την παράγραφο 2β του Ν. 3801/2009 όπως ισχύει, ορίζεται ότι περιλαμβάνεται στις λειτουργικές
δαπάνες των ΟΤΑ η περιοδική ενίσχυση απόρων κατοίκων με είδη ένδυσης, παροχή φαρμάκων και
διατακτικών προμηθείας αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές Χριστουγέννων, νέου
έτους και Πάσχα.
Με το Ν. 4555/2018(παρ.2 άρθρο 203, παρ.2 άρθρο 210, άρθρο 283) όπου στις διατάξεις του άρθρου 202
του ν. 3463/2006 ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη
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διάθεση της πίστωσης, νοείται από 19.07.2018 ο Δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Σύμφωνα με το Ν. 4625/2019, η αρμοδιότητα εξειδίκευσης πιστώσεων ασκείται από 31.08.2019 από την
Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής το 2018 τα μέλη των
πολλαπλών κατηγοριών ευπαθών κοινωνικών που ωφελήθηκαν από τις Δομές της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος ανέρχονται σε 8.886. άτομα. Στο μητρώο ωφελούμενων των
κοινωνικών δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής έχουν ενταχθεί 4.200 περίπου άτομα.
Από το σύνολο των 7491 ωφελούμενων – μελών των πολλαπλών κατηγοριών ευπαθών κοινωνικών
ομάδων 4420 άτομα ανήκουν στην ευπαθή ομάδα των ατόμων που διαβιούν με εισοδήματα κάτω από τα
όρια της φτώχειας, 1198 στην ευπαθή ομάδα των ανέργων, 612 ανήκουν στην Γ΄ηλικία, 564 στην ευπαθή
ομάδα των Μεταναστών – Προσφύγων, 340 στην ευπαθή ομάδα των μελών μονογονεικών οικογενειών,
323 στην ευπαθή ομάδα των Ρομά και 34 στην ευπαθή ομάδα των αστέγων.
Σύμφωνα με δικαιολογητικά των αιτήσεων ένταξης των ωφελούμενων στις Δομές της Διεύθυνσης και από
τα τηρούμενα στοιχεία στο αρχείο της Υπηρεσίας προκύπτει ότι οι ανωτέρω αντιμετωπίζουν έκτακτη και
σοβαρή ανάγκη διαβίωσης, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες μόνιμα
και να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ιδιαίτερα κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του νέου
έτους. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης κρίνεται αναγκαία η χορήγηση ειδών διαβιώσεως ή
περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής.
Κατά συνέπεια προκύπτει η ανάγκη προμήθειας ειδών διαβιώσεως ή περιθάλψεως ως ακολούθως:

1.

ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ

2.

ΕΊΔΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

3.

ΕΙΔΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΔΕΥΣΗΣ

4.

ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ

5.

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

Τα προς προμήθεια είδη θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών επείγουσας κοινωνικής
φροντίδας και την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών κατοίκων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος οι οποίοι
για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, ζουν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας και έχουν ενταχθεί ως ωφελούμενοι των κοινωνικών δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Πολιτικής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων της έκτακτης και σοβαρής
ανάγκης της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ) και του άρθρου 37 του Ν.
3801/2009.
Για την εκτέλεση της προμήθειας έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικ.
έτους 2020 ποσού 20.000,00 € στον Κ.Α.: 00-6495.008 με τίτλο «Δαπάνες χορήγησης ειδών διαβίωσηςπερίθαλψης κλπ σε απόρους».
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης εξειδίκευσης της πίστωσης για τη χορήγηση
σε κατοίκους του Δήμου μας ειδών διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και
νοσοκομειακής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 37 του Ν.
3801/2009».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.00-6495.008 οικονομικού έτους
2020 με τίτλο «Δαπάνες χορήγησης ειδών διαβίωσης-περίθαλψης κλπ σε απόρους», για τη χορήγηση σε
κατοίκους του Δήμου μας ειδών διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και
Σελίδα 2
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νοσοκομειακής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 37 του
Ν.3801/2009.όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 041/2020.
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4.Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ
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