
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 3/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του  

Δήμου Πολυγύρου 

Στov Πoλύγυρo σήμερα την πρώτη (1η) Μαρτίου 2016 και ώρα  12:00  στo Δημoτικό 

Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονομική 

Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 2041/18.2.2016 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και 

λόγω απουσίας του τακτικού μέλους κ. Δημητριάδη Χρήστου, παραβρέθηκε το 

αναπληρωματικο μέλος η κ. Σαράντη Μαρία. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2  Καραφουλίδης Αναστάσιος, 3. 

Ζαβράκογλου Άγγελος, 4.Βασιλάκης Αθανάσιος, 5. Κανταράς Αναστάσιος,  6. Τσινάς 

Αργύριος, τακτικά μέλη Ο.Ε.,  7. Μαρία Σαράντη, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς. 

 

Αριθμός θέματος:  6o   Έγκριση, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για την 

Οικονομική Ενίσχυση Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών, 

Εφάπαξ Οικ. Βοηθ. για Ένδεια, επαιτεία, 

αλητεία κ.λ.π από 03-12-2015 έως 31-12-2015. 

Αριθμός Απόφασης:12 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου 

Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών. 

. 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε και τόνισε ότι 

σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 1135/23-12-2015, 1183/23-12-2015, 1349/23-12-2015, 

783/23-12-2015, 1179/22-12-2015, 1137/22-12-2015, 1300/22-12-2015, 783/23-12-

2015, 854/23-12-2015 αποφάσεις του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας 

Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πολυγύρου, αποφασίστηκε η έγκριση της 

Οικονομικής Ενίσχυσης Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών σε άτομα που βρίσκονται σε 
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κατάσταση ανάγκης και δεν μπορούν με τα οικονομικά μέσα που διαθέτουν οι ίδιοι ή οι 

οικογένειές τους να αντιμετωπίσουν. 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει, να ψηφίσει και να διαθέσει την πίστωση 

5.000,00 € για την ενίσχυση ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : α) την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 

του ν. 3852/10 β) τις διατάξεις του Π.Δ. 57/73 περί λήψεως μέτρων Κοινωνικής 

Προστασίας των οικονομικών αδυνάτων (ΦΕΚ149 τ.α.), γ) την εξειδικευμένη πίστωση 

του προϋπολογισμού του Δήμου Πολυγύρου, οικονομικού έτους 2016 & μετά από 

διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6741.015 με 

τίτλο: «Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα 

απροστάτευτων παιδιών.» του προϋπολογισμού του έτους 2015. 

Τα εν λόγω εντάλματα θα κοπούν στα ονόματα των δικαιούχων σύμφωνα με την 

1223/23-12-2015  κατάσταση πληρωμής. 

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  12 / 2016 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  1
η
 Μαρτίου 2016 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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