
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      19η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                         την 19.05.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 19η Μαΐου 2020, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 32549/15.05.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 15.05.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα 

με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατεία̋ (Β’ 

850/13.03.2020). 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                       «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                      «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                 Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.   

  ΑΠΟΦΑΣΗ –129–  

       Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το    

5ο θέμα εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3 του Ν. 3852/2010, όπω̋ αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018, που αφορά την λήψη απόφαση̋ για τον 

καθορισμό κριτηρίων επιλογή̋ δικαιούχων του Προγράμματο̋ «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ», λόγω των αυξημένων αιτημάτων 

πολιτών προ̋ την Κοινωνική Υπηρεσία για τη λήψη υποστήριξη̋ σε θέματα ενέργεια̋. 

 Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 33070/19-05-2020  σχετικό έγγραφο τη̋ Δ/νση̋ 

Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋  του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Η Διεύθυνση Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋ έχοντα̋ υπόψη: 

1. Τι̋ αριθμ. 216/2012 και 4/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί Διασφάλιση̋ τη̋ 

ελάχιστη̋ εγγυημένη̋ παροχή̋ ρεύματο̋ μέσω έξυπνων μετρητών για την  αξιοπρεπή διαβίωση, 

σε άτομα με εισοδήματα κάτω από το όριο τη̋ φτώχεια̋.  
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2. Το σύμφωνο συνεργασία̋ μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Πανεπιστημίου Δυτική̋ Αττική̋ 

(285/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), άρθρο 1, πεδίο «Σχεδιασμού και λειτουργία̋ 

Ενεργειακή̋ Κοινότητα̋ για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την αντιμετώπιση τη̋ 

Ενεργειακή̋ Φτώχεια̋, Δημιουργία Μητρώου Ενεργειακή̋ Φτώχεια̋».  

3. Ότι η ενεργειακή φτώχεια η οποία έχει ενταθεί ω̋ φαινόμενο λόγω τη̋ οικονομική̋ κρίση̋ 

γεγονό̋ που αποτυπώνεται τα τελευταία χρόνια μέσα από: 

· Τα αυξημένα αιτήματα πολιτών προ̋ την Κοινωνική Υπηρεσία για τη λήψη υποστήριξη̋ σε 

θέματα ενέργεια̋ ομοίω̋ για την  παρέμβαση τη̋ κοινωνική̋ υπηρεσία̋ περί διαμεσολάβηση̋ σε 

ζητήματα εξόφληση̋ λογαριασμών ενέργεια̋, ακόμα και από πολίτε̋ που είναι ενταγμένοι σε 

κοινωνικά προγράμματα (ΚΕΑ Επιδότηση ενοικίου, Κοινωνικό Παντοπωλείο κ.α.). 

· Από τι̋ αιτήσει̋ πολιτών περί συμμετοχή̋ του στο Πρόγραμμα «Ειδικό βοήθημα, για τη στήριξη 

καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα,… οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχή̋ 

ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, για την αντιμετώπιση των ενεργειακών 

του̋ αναγκών» (Ν.4508/2017α άρθρο 36). 

Προτείνουμε τα κριτήρια Επιλογή̋ των δικαιούχων, και  τη διαδικασία, ελέγχου και πιστοποίηση̋ των 

δικαιούχων ω̋ ακολούθω̋: 

1) Κριτήρια για την υποβολή τη̋ αίτηση̋: 

Α. Δικαιούχοι με κομμένο ρεύμα: Κομμένο ρεύμα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 15.05.2020 

Β. Δικαιούχοι με οφειλέ̋: Ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών και ΑΜΕΑ χωρί̋ υποστηρικτικό περιβάλλον. 

Βασική προϋπόθεση και για τι̋ δύο κατηγορίε̋ δικαιούχων είναι η αποσύνδεση από το δίκτυο παροχή̋ 

ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπω̋ και οι οφειλέ̋ των προ̋ εξέταση δικαιούχων 

να αφορούν αποκλειστικά στην κύρια κατοικία.   

2) Εισοδηματικά κριτήρια: 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: Το ετήσιο εισόδημα να οριστεί στο ίδιο ποσό που ισχύει για όλα τα 

προγράμματα Κοινωνική̋ Προστασία̋ του Δήμου (6.000€).  

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη: Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλο̋ συν 1.000€ και για 

κάθε ανήλικο μέλο̋ ή ΑΜΕΑ συν 1.200€ θα προστίθενται στο ετήσιο εισόδημα (6.000€ + 1.000€ κλπ.). 

3) Περιουσιακά στοιχεία: 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 80.000€ συνολική φορολογητέα αξία τη̋ ακίνητη̋ περιουσία̋ στην Ελλάδα 

ή στο εξωτερικό με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησία̋ Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α), που 

προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, προσαυξανόμενη κατά 15.000€ 

για κάθε πρόσθετο μέλο̋ και έω̋ το ανώτατο όριο των 150.000€.  

4) Σύσταση Επιτροπών για την εξέταση των αιτήσεων 

Η υποδοχή των αιτήσεων δύναται να γίνεται από υπάλληλο τη̋ Κοινωνική̋ Υπηρεσία̋ – κατ’ επιλογή 

Κοινωνικό Λειτουργό - που να εισηγείται στην επιτροπή. Με Απόφαση Δημάρχου συγκροτείται τριμελή̋ 

επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2)αιρετού̋  και έναν (1) υπάλληλο τη̋ Κοινωνική̋ Υπηρεσία̋.  
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5) Δικαιολογητικά προσκομιζόμενα στην προ̋ εξέταση αίτηση: 

· Αίτηση 

· Φωτοτυπία Ταυτότητα̋ 

· Δήλωση εισοδήματο̋ Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτου̋ όλων των μελών του νοικοκυριού 

· Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού 

· Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτου̋ όλων των μελών του νοικοκυριού 

· Διοικητικό̋ προσδιορισμό̋ ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτου̋ όλων των μελών του 

νοικοκυριού 

· Πιστοποιητικό Οικογενειακή̋ Κατάσταση̋ 

· Γνωμάτευση πιστοποίηση̋ αναπηρία̋ ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με 

αναπηρία 67% και άνω 

· Λογαριασμό̋ παροχή̋ ρεύματο̋ 

· Έγγραφο   από πάροχο ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ περί διακοπή̋ ρεύματο̋.  

· Κοινωνική έρευνα από Κοινωνικό Λειτουργό τη̋ Κοινωνική̋ Υπηρεσία̋. 

6) Επιδοτούμενη μηνιαία κατανάλωση ανά νοικοκυριό ορίζεται: 300kwh. 

Οι δικαιούχοι του Προγράμματο̋ «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ 

ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 

ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ», προτείνεται να απαλλάσσονται από Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο. 

Επιπρόσθετα, προτείνεται η απαλλαγή των δικαιούχων από λοιπέ̋ επιβαρύνσει̋, φόρου̋ και τέλη προ̋ 

τρίτου̋, αναφερόμενου̋ στου̋ λογαριασμού̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋. 

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε για τη λήψη απόφαση̋ ω̋ εξή̋: 

1. Καθορίζονται τα κριτήρια επιλογή̋ δικαιούχων του Προγράμματο̋ «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ 

ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ», η διαδικασία 

ελέγχου και πιστοποίηση̋ των δικαιούχων όπω̋ αναφέρονται ανωτέρω. 

2. Εγκρίνεται η απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο. 

3. Προτείνεται η απαλλαγή των δικαιούχων από λοιπέ̋ επιβαρύνσει̋, φόρου̋ και τέλη προ̋ 

τρίτου̋, αναφερόμενου̋ στου̋ λογαριασμού̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

             Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω        

                                           Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α) Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 § 3 του Ν. 

3852/2010 και όπω̋ αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018 
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Β) Καθορίζει τα κριτήρια επιλογή̋ δικαιούχων του Προγράμματο̋ «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΕ 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ», ω̋ εξή̋: 

i. Κριτήρια για την υποβολή τη̋ αίτηση̋: 

Α. Δικαιούχοι με κομμένο ρεύμα: Κομμένο ρεύμα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 15.05.2020 

Β. Δικαιούχοι με οφειλέ̋: Ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών και ΑΜΕΑ χωρί̋ υποστηρικτικό περιβάλλον. 

Βασική προϋπόθεση και για τι̋ δύο κατηγορίε̋ δικαιούχων είναι η αποσύνδεση από το δίκτυο 

παροχή̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπω̋ και οι οφειλέ̋ των προ̋ 

εξέταση δικαιούχων να αφορούν αποκλειστικά στην κύρια κατοικία.   

 

ii. Εισοδηματικά κριτήρια: 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: Το ετήσιο εισόδημα να οριστεί στο ίδιο ποσό που ισχύει για όλα τα 

προγράμματα Κοινωνική̋ Προστασία̋ του Δήμου (6.000€).  

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη: Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλο̋ συν 1.000€ και 

για κάθε ανήλικο μέλο̋ ή ΑΜΕΑ συν 1.200€ θα προστίθενται στο ετήσιο εισόδημα (6.000€ + 

1.000€ κλπ.). 

 

iii. Περιουσιακά στοιχεία: 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 80.000€ συνολική φορολογητέα αξία τη̋ ακίνητη̋ περιουσία̋ στην 

Ελλάδα ή στο εξωτερικό με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησία̋ Ακινήτων 

(ΕΝ.Φ.Ι.Α), που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, 

προσαυξανόμενη κατά 15.000€ για κάθε πρόσθετο μέλο̋ και έω̋ το ανώτατο όριο των 150.000€.  

 

iv. Σύσταση Επιτροπών για την εξέταση των αιτήσεων 

Η υποδοχή των αιτήσεων δύναται να γίνεται από υπάλληλο τη̋ Κοινωνική̋ Υπηρεσία̋ – κατ’ 

επιλογή Κοινωνικό Λειτουργό - που να εισηγείται στην επιτροπή. Με Απόφαση Δημάρχου 

συγκροτείται τριμελή̋ επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2)αιρετού̋  και έναν (1) υπάλληλο τη̋ 

Κοινωνική̋ Υπηρεσία̋.  

 

v. Δικαιολογητικά προσκομιζόμενα στην προ̋ εξέταση αίτηση: 

· Αίτηση 

· Φωτοτυπία Ταυτότητα̋ 

· Δήλωση εισοδήματο̋ Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτου̋ όλων των μελών του νοικοκυριού 

· Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού 

· Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτου̋ όλων των μελών του νοικοκυριού 
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· Διοικητικό̋ προσδιορισμό̋ ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτου̋ όλων των μελών του 

νοικοκυριού 

· Πιστοποιητικό Οικογενειακή̋ Κατάσταση̋ 

· Γνωμάτευση πιστοποίηση̋ αναπηρία̋ ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με 

αναπηρία 67% και άνω 

· Λογαριασμό̋ παροχή̋ ρεύματο̋ 

· Έγγραφο   από πάροχο ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ περί διακοπή̋ ρεύματο̋.  

· Κοινωνική έρευνα από Κοινωνικό Λειτουργό τη̋ Κοινωνική̋ Υπηρεσία̋. 

 

vi. Επιδοτούμενη μηνιαία κατανάλωση ανά νοικοκυριό ορίζεται: 300kwh. 

 

Γ) Εγκρίνει την απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο 

Δ) Προτείνει την  απαλλαγή των δικαιούχων από λοιπέ̋ επιβαρύνσει̋, φόρου̋ και τέλη προ̋ τρίτου̋, 

αναφερόμενου̋ στου̋ λογαριασμού̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ 

Ε) Εισηγείται το θέμα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του 

Ν. 3852/2010. 

 

Στην παρούσα απόφαση ο Δ.Σ κ. Φεγγερό̋ Β. απέχει. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                         Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,            

     Κουκουβίνο̋ Δ.,  Μαρκόπουλο̋ Φ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                     Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋. 
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