ΑΔΑ: 6ΑΤ1ΩΕΣ-ΠΙΡ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
---------------

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.12.18 12:18:03
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κερατσίνι: 15-12-2017
Αριθ. πρωτ.: 67645

Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 66η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 12-12-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 576/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ,
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

ΣΤΙΣ

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 12 του μηνό̋ Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ:
66007/8-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα
στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Ελένη Καπουσίζογλου (αντιπρόεδρο̋-τακτικό μέλο̋) 3) Άννα
Γκρόζου (τακτικό μέλο̋) 4)Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) 5) Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋) 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) 3) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ και
4)Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Βρεττάκο̋ Χρήστο̋, κήρυξε την
έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισήγαγε από την ημερήσια διάταξη το 11ο θέμα αυτή̋ και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 66224/8-122017 έγγραφο του τμήματο̋ Κοινωνική̋ Πολιτική̋ & Προαγωγή̋ τη̋ Δημόσια̋ Υγεία̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Κοινωνική̋
Προστασία̋ & Αλληλεγγύη̋, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Στο πλαίσιο των δράσεων του Τμήματο̋ Κοινωνική̋ Πολιτική̋ και Προαγωγή̋ Δημοσία̋ Υγεία̋ για την ανακούφιση
και τη φροντίδα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπω̋ μακροχρόνια άνεργοι, ανασφάλιστοι, ψυχικά ασθενεί̋,
ΑΜΕΑ, άποροι και οι οικογένειε̋ του̋, σχεδιάζονται χριστουγεννιάτικε̋ εκδηλώσει̋ για τα παιδιά των παραπάνω
εξυπηρετούμενων.
Οι εκδηλώσει̋ θα πραγματοποιηθούν σε δύο (2) ήμερε̋ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των
παιδιών του̋ και θα συνδυαστούν με άλλε̋ δράσει̋ του Τμήματο̋. Η μία εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017, και η άλλη την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 στο χώρο τη̋ Κοινωνική̋ Υπηρεσία̋ του
Δήμου μα̋. Οι εκδηλώσει̋ θα περιλαμβάνουν, παιδική θεατρική παράσταση, την παροχή μικρών εορταστικών
γλυκισμάτων καθώ̋ και την παροχή ενό̋ δώρου με τη μορφή δωροεπιταγή̋, έτσι ώστε τα παιδιά των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων να αισθανθούν χαρά στο πνεύμα των εορταστικών ημερών.
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Η επιλογή των οικογενειών και των παιδιών των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τα οποία θα λάβουν τη δωροεπιταγή
έγινε μετά την προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών στι̋ κοινωνικέ̋ υπηρεσίε̋ του Δήμου τα οποία
αποδεικνύουν την κοινωνικό- οικονομική του̋ κατάσταση και βρίσκονται στα αρχεία τη̋ υπηρεσία̋.
Η κατάσταση με τον ΑΜΚΑ των εξυπηρετουμένων, τι̋ διευθύνσει̋ και τα τηλέφωνα είναι επισυναπτόμενη για τη
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.
Το σύνολο των παιδιών που θα λάβουν δωροεπιταγή ανέρχεται στον αριθμό των 496. Το ποσό τη̋ δωροεπιταγή̋
50€ και το συνολικό ποσό διάθεση̋ 24.800€ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6473.0004 με τίτλο <<Δαπάνε̋
Εκδηλώσεων Κοινωνική̋ Μέριμνα̋>> του σκέλου̋ των εξόδων Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτου̋
2017.
Παρακαλείται η επιτροπή όπω̋ εγκρίνει, την κατάσταση συμμετεχόντων παιδιών ευπαθών κοινωνικών ομάδων στι̋
Χριστουγεννιάτικε̋ εκδηλώσει̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Κοινωνική̋ Προστασία̋ & Αλληλεγγύη̋. τα οποία θα είναι και οι
δικαιούχοι τη̋ δωροεπιταγή̋ για τι̋ Άγιε̋ ημέρε̋ των Χριστουγέννων.
Συνημμένο: Κατάσταση συμμετεχόντων παιδιών – δικαιούχων δωροεπιταγή̋
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο έλαβε
υπόψη το προαναφερθέν έγγραφο και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋
Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την κατάσταση παιδιών ευπαθών κοινωνικών ομάδων στι̋ Χριστουγεννιάτικε̋ εκδηλώσει̋ τη̋ Διεύθυνση̋
Κοινωνική̋ Προστασία̋ & Αλληλεγγύη̋, τα οποία θα είναι και οι δικαιούχοι τη̋ δωροεπιταγή̋ για τι̋ Άγιε̋ ημέρε̋
των Χριστουγέννων όπω̋ επισυνάπτεται, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρο̋ τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋.
Το σύνολο των παιδιών που θα λάβουν επιταγή ανέρχεται στον αριθμό των 496. Το ποσό τη̋ δωροεπιταγή̋ είναι
50€ και το συνολικό ποσό διάθεση̋ είναι 24.800€ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6473.0004 με τίτλο «Δαπάνε̋
Εκδηλώσεων Κοινωνική̋ Μέριμνα̋» του προϋπολογισμού οικονομικού έτου̋ 2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (576)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 14-12-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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