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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 18/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

 Θέμα: «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14  

Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.006733.000 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών 

βοηθημάτων σε απόρους Δημότες»  για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε 

άπορη οικογένεια». 

 
 

      Στην Πρέβεζα, σήμερα Μ. Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 

55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την 

αρ.πρωτ.6477/15-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό 

στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

     1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

     2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτιικό μέλος  

     9. Κύρλας Κωνσταντίνος -  Αναπληρ.μέλος  

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 70 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής 

Πολιτικής  του Δήμου Πρέβεζας (αρ. υπαλ.Ρ.Τσιτσώνη) που έχει ως εξής: 

  «…΄Έχοντας υπόψιν 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019(φεκ 139/31-8-2019/τ.Α), περί εξειδίκευσης 

 πιστώσεων 

2. Τις διατάξεις του  Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τεύχος Α): << Ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις) 

3.Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ.2 του Ν.3463/2006 (φεκ114/8-6-2006.τ.Α) όπως 

συμπληρώθηκε από το άρθρο 51 του Ν.4483/17,όπου ορίζεται ότι « Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής  ανάγκης επιτρέπεταινα 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. Τα 

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

ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, 
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 ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν στα 

εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού 

χαρακτήρα...   Όπου στις διατάξεις του άρθρου 202 του ν. 3463/2006  ορίζεται το 

δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση  

της πίστωσης, νοείται από 19.07.2018 ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 

παραγράφου 1 του άρθρου αυτού (παρ.2 άρθρο 203,παρ.2 άρθρο 210, άρθρο 283 Ν.4555/18). 

Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού 

οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη 

εξειδίκευση της πίστωσης. 

 Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση 

της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. 

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την 

οποία προορίζεται και  

προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.  

(περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 

του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του 

Ν.4625/19) 

4. την αριθ.πρωτ. 6113/11-4-2022 αίτηση  του πατέρα Κ.Η μαζί με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά (φορολογική δήλωση και εκκαθαριστικό προηγουμένου οικονομικού έτους, 

ιατρικές γνωματεύσεις). Επειδή η κόρη του αιτούντος  χρήζει καθημερινής φροντίδας άλλου 

ατόμου και καθημερινό πρόγραμμα φυσιοθεραπειών έως και σήμερα,  ενώ  τα έξοδα για τους μη 

εργαζόμενους-αναγκαστικά λόγω των συνθηκών -γονείς, αυξάνονται συνεχώς για 

φυσικοθεραπείες, εργοθεραπειες, ειδικές εξετάσεις, φάρμακα, είδη προσωπικής υγιεινής, όπως 

προκύπτει και από τα στοιχεία της κοινωνικής έρευνας που διενήργησε η κοινωνική υπηρεσία 

του Δήμου 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την εξειδίκευση πίστωσης  για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος στον Κ.Η του Φ με ΑΦΜ 

..........8402 από τον λογαριασμό 02.006733.000<< Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε 

απόρους Δημότες>> με το προτεινόμενο ποσό των 5.000,00€, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες 

πιστώσεις- που θα προσδιορίσει η Οικονομική Επιτροπή και την κατάθεση  του ποσού αυτού στον 

λογαριασμό του GR...................5006». 

 

       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.  

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

-τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

-την  εισήγηση της υπηρεσίας, 

-την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

-την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

Εγκρίνει την εξειδίκευση  πίστωσης  ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), η οποία θα 

βαρύνει τον Κ.Α.Ε 02.006733.000 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους 

Δημότες» του προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους  2022, του Δήμου Πρέβεζας, για την 

καταβολή χρηματικού βοηθήματος στον Κ.Η του Φ με ΑΦΜ ..........8402,  και την κατάθεση του 

ποσού αυτού στον λογαριασμό του GR...................5006. 
 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  228/2022. 

      Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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