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Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-
presence( www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 48ηΠρ./48ηΣυν./25755/29-10-2021 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου  
    Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 
απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος,  3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, 
τακτικό μέλος, 4)Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, 5)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, 
Τσομπάνογλου Φώτιος, Τσουκαλάς Παναγιώτης, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και 
εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 48ηΠρ./48ηΣυν./25755/29-10-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 

     

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 8ο- ΘΕΜΑ της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Έγκριση 
δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη. 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 25532/27-10-2021 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων. 

Σχετικά με το ως άνω αναφερόμενο θέμα σάς γνωρίζουμε τα εξής :  
 
Στις 30/9/2021 προσήλθε στην Υπηρεσία μας η κ. Μ. Παλιορίτη, ζητώντας οικονομική 

ενίσχυση  προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προκύπτουν από την ανάγκη κηδείας και 
ταφής του πατέρα της, Ευ. Παλιορίτη. Η κ. Μ. Παλιορίτη αντιμετωπίζει σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να εξασφαλίσει τα 
χρήματα που απαιτούνται για την κηδεία του πατέρα της.  

Για την ανωτέρω εξυπηρετούμενη έχει διαπιστωθεί ότι αντιμετωπίζει σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, σε βαθμό τέτοιο ώστε να επηρεάζεται η δυνατότητα 
επιβίωσής της. Τα αποδεικτικά στοιχεία διατηρούνται στα αρχεία της υπηρεσίας και υπάρχει η 
δυνατότητα να κατατεθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες εφόσον ζητηθούν.  

Επισημαίνεται ωστόσο, ότι οι λεπτομέρειες της κοινωνικής έρευνας διέπονται από το Ν. 
2472/97 περί Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα (άρθρο 2 παρ. Β΄  περί ευαίσθητων  προσωπικών δεδομένων) και από τα 
Προεδρικά Διατάγματα 50/1989 και 23/1992, που αφορούν στη διατήρηση του απορρήτου για 
τις εκθέσεις κοινωνικής έρευνας  που διεξάγονται από Κοινωνικούς Λειτουργούς. 

Στο πλαίσιο των πολιτικών υποστήριξης κοινωνικής φροντίδας για τις ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού που προβλέπονται από το άρθρο 202 παρ. 2 του Ν. 3463/2006  του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων και μετά τα παραπάνω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται: 

Να εγκρίνει την καταβολή χρηματικού βοηθήματος στην κυρία Μαρία     Παλιορίτη. Η 
δαπάνη φέρεται γραμμένη στον Προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2021, σε 
βάρος του κωδικού: Κ.Α.0067330001, με τίτλο «Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε 
άπορους δημότες», συνολικού ύψους 700€ που αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου 
δημότη μας.  
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Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές 
καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 
 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

 την υπ’αριθμ.25532/2021 εισήγηση, 

 τις διατάξεις του Ν. 4735/2020. 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΠΕΝΤΕ (5) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

 
Εγκρίνει την καταβολή χρηματικού βοηθήματος στην κυρία Μ. Παλιορίτη. Η δαπάνη 

φέρεται γραμμένη στον Προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2021, σε βάρος του 
κωδικού: Κ.Α.0067330001, με τίτλο «Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορους 
δημότες», συνολικού ύψους 700,00€ και αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη 
μας.  

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΛΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
 

   
 
                                      
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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