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  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 39375/03-08-2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 
 
Αριθ.  Απόφασης 265/2011                                                          ΘΕΜΑ 

Έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε 
άπορη κάτοικο του Δήμου, για την κάλυψη των  εξόδων 
κηδείας του απόρου και ανασφάλιστου συζύγου της και 
εξόδων φαρμακευτικής περίθαλψης αυτής  
  
 

Σήμερα στις 1 Αυγούστου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30  μ.μ.  το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. 38710/28-07-2011 επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους 
τους Δημοτικούς Συμβούλους την  28-07-2011      

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
 
                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, , ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                
              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

Δ.Σ.: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 
 

******************* 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση χορήγησης 
έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε άπορη κάτοικο του Δήμου, για την κάλυψη των  εξόδων 
κηδείας του απόρου και ανασφάλιστου συζύγου της και εξόδων φαρμακευτικής περίθαλψης αυτής.  

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 37293/20-07-2011 έγγραφο της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στις 28/6/2011 υποβλήθηκε από την κα Π.Α. 
κάτοικο του Δήμου, αίτημα για τη παροχή βοήθειας αναφορικά με ασφαλιστικά  θέματα, 
δεδομένου ότι τόσο ο  σύζυγός της, καρκινοπαθής, όσο και η ίδια δεν είχαν ασφαλιστική κάλυψη 
και χρειάζονταν άμεσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
       Στις 7/7/2011 ο σύζυγος της κας Π.Α.  απεβίωσε και η κα Π.Α λόγω οικονομικής αδυναμίας 
ζήτησε οικονομική βοήθεια για την κάλυψη των εξόδων κηδείας του συζύγου της. 
Συγκεκριμένα: 
        Ο άπορος συμπολίτης μας Α.Α. ετών 67 (στοιχεία πλήρη του οποίου κατατίθενται στον 
ατομικό φάκελο που έχει δημιουργηθεί στην υπηρεσία μας από την Κ.Λ Χριστίνα Σιπου, αλλά δεν 
δημοσιοποιούνται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων), ο οποίος έπασχε από 
Πλακώδες Ca με οστική μετάσταση και απεβίωσε στο Γεν Νοσοκομείο Ν. Θ. Αθηνών « Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ» στις  7/7/2011 (Συνημμένο 1). 
       Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στις 8/7/2011 (Συνημμένο 2) από Γραφείο Τελετών  της περιοχής 
του Δήμου η δαπάνη της οποίας ανήλθε στο ποσό των 700,00€, (συνημμένο 3). 
       Ο θανών που ζούσε με τη σύζυγό του, συντηρείτο με ένα προνοιακό επίδομα (Επίδομα 
αναπηρίας), το οποίο διεκόπη όταν συμπλήρωσε το 65ο έτος όπως προβλέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις,  όποτε θα έπρεπε να καταθέσει τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά για την 
έκδοση σύνταξης γήρατος. Όμως με δική του υπαιτιότητα δεν εξεδόθη η εν λόγω σύνταξη και  
κάλυπταν τις βιοποριστικές τους ανάγκες με τη συνδρομή του μοναδικού μέλους της εν στενή 
εννοία οικογένειας τους (κόρη), από τους γείτονες και την Εκκλησία. Επίσης   ο ιδιοκτήτης της 
οικίας όπου διέμεναν, ενημέρωσε την Κοινωνική Λειτουργό της Υπηρεσίας μας σε τηλ. 
επικοινωνία ότι δεν έχουν καταβάλλει το ενοίκιο από το τέλος του έτους 2009 και δεν τους το 
ζητά, γνωρίζοντας την οικονομική τους αδυναμία.(Συνημμένο 4).  
       Επιπρόσθετα η σύζυγος του θανόντα,  Π.Α.  σύμφωνα με γνωμάτευση από το 
Κωνσταντοπουλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας .πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη  που απαιτεί 
καθημερινά ινσουλινοθεραπεία  (συνημμένο 5) 
       Η κόρη τους, στην οποία η υπηρεσία μας απευθύνθηκε ως μοναδική τους συγγενής αδυνατεί 
να καταβάλλει τόσο τα έξοδα κηδείας όσο τα έξοδα φαρμακευτικής αγωγής της μητέρας της, λόγω 
οικονομικής αδυναμίας ( Τρίτεκνη και απόλυση συζύγου, συνημμένα 6  και 7)  
       Η Υπηρεσία μας ήδη έχει προβεί την αναζήτηση και έκδοση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών για την έκδοση βιβλιαρίου απορίας της κας Π.Α.  προκειμένου να της 
χορηγούνται δωρεάν τα απαραίτητα φάρμακα για την ασθένειά της.  
Σας γνωρίζουμε ότι: 
 Στην παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 {Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων} αναφέρεται ότι:«Η 
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μέριμνα για την στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση 
δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών 
διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά 
τις προβλέψεις αυτού του κώδικα.» ανατίθεται στους Δήμους. 

Στην παρ 2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/06 {Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων}, 
αναφέρεται ότι: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και 
σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους ….είδη …, κυρίως 
ιατροφαρμακευτικής  με απόφαση Δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». 
       Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος μας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, της κοινωνικής του 
ευθύνης έναντι των κατοίκων του αλλά και της κοινωνικής του ευαισθησίας και αλληλεγγύης 
οφείλει να μεριμνά για τους άστεγους, άπορους και ανασφάλιστους  πολίτες ώστε να τους 
εξασφαλίζει τα πλέον απαραίτητα για ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαβίωση, μέρος της οποίας 
αποτελεί και η κήδευσή τους, σύμφωνα με τα θρησκευτικά και κοινωνικά επικρατούντα ήθη  
Προτείνουμε  να εγκριθούν: 
Η χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος στην άπορη και ανασφάλιστη  κα Π.Α κάτοικο του 
Δήμου ύψους 530,00€   για την κάλυψη των  εξόδων κηδείας του απόρου και ανασφάλιστου 
συζύγου της Α.Α. ετών 67 που απεβίωσε στο Γεν Νοσοκομείο Ν. Θ. Αθηνών « Η ΣΩΤΗΡΙΑ» στις 
 7/7/2011. 
Το ποσό του χρηματικού βοηθήματος θα αντληθεί από τον Κ.Α.Ε 00.6733.0001 οικ. έτους 2011 
που αφορά την «χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος»   
      Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα της δικαιούχου του βοηθήματος κα Α.Μ.  
Τα έξοδα φαρμακευτικής περίθαλψης της απόρου και ανασφάλιστης, κας Π.Α. κάτοικο του Δήμου 
για διάστημα ενός μηνός (Αύγουστος 2011) – μέχρι την έκδοση του βιβλιαρίου απορίας. 
      Τα έξοδα της φαρμακευτικής περίθαλψης ανέρχονται στο ποσό των 135,00€ και θα αντληθούν 
 από τον Κ.Α.Ε 15.6699.0005 που αφορά την «Προμήθεια φαρμάκων για τους άπορους κατοίκους 
του Δήμου». 
Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
Τα στοιχεία της οικογένειας και τα αναφερόμενα συνημμένα είναι στη διάθεση της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας και έχουν τεθεί υπ΄ όψιν του κου ΑντιΔημάρχουτης Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και 
Υγείας, και μπορούν επίσης να διατεθούν στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον 
ζητηθούν.  
       Σημειωτέον ότι η κοινοποίηση των στοιχείων της οικογένειας, έγινε με τη συγκατάθεσή τους 
και προς όφελός τους.(συνημμένο 8).»    
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης    

                                               ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
Εγκρίνει τη χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος στην άπορη και ανασφάλιστη  κα 

Π.Α κάτοικο του Δήμου ύψους 530,00€   για την κάλυψη των  εξόδων κηδείας του απόρου και 
ανασφάλιστου συζύγου της Α.Α. ετών 67 που απεβίωσε στο Γεν Νοσοκομείο Ν. Θ. Αθηνών « Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ» στις  7/7/2011. 

Το ποσό του χρηματικού βοηθήματος θα αντληθεί από τον Κ.Α.Ε 00.6733.0001 οικ. έτους 
2011 που αφορά την «χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος»   
     Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα της δικαιούχου του βοηθήματος κα Α.Μ.  

Τα έξοδα φαρμακευτικής περίθαλψης της απόρου και ανασφάλιστης, κας Π.Α. κάτοικο του 
Δήμου για διάστημα ενός μηνός (Αύγουστος 2011) – μέχρι την έκδοση του βιβλιαρίου απορίας. 
       Τα έξοδα της φαρμακευτικής περίθαλψης ανέρχονται στο ποσό των 135,00€ και θα 
αντληθούν  από τον Κ.Α.Ε 15.6699.0005 που αφορά την «Προμήθεια φαρμάκων για τους άπορους 
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κατοίκους του Δήμου». 
Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

 
 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      
 
    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: 4Α58ΩΕΒ-23Λ


