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  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4707/31-01-2012 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2ης Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

 
Αριθ.  Απόφασης 31/2012                                                          ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος 
στην Κ.Κ. κάτοικο του Δήμου Ιλίου, για την αντιμετώπιση 
έκτακτης και σοβαρής οικονομικής ανάγκης 
 

Σήμερα στις 24 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 3103/19-01-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που 
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε 
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  19-01-2012      

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

                Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ., ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ.Σ., ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ.Σ. 
 
Ο Δ.Σ. κος Φεγγερός Βασίλειος απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 13ου θέματος και προσήλθε 
στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος 
Δημήτριος  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη 
ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης 
για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος στην Κ.Κ. κάτοικο του Δήμου Ιλίου, για την 
αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής οικονομικής ανάγκης» λόγω του επείγοντος του θέματος, 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 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά Λήψη απόφασης για τη 
χορήγηση χρηματικού βοηθήματος στην Κ.Κ. κάτοικο του Δήμου Ιλίου, για την αντιμετώπιση 
έκτακτης και σοβαρής οικονομικής ανάγκης». 
 Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 3333/20-01-2012 σχετικό έγγραφο της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Με την αριθμ. πρωτ. 3228/2-01-12 αίτηση (συνημμένο 1), η κα. Κ.Κ κάτοικος του Δήμου 
μας ζητά τη χορήγηση έκτακτης  οικονομικής ενίσχυσης, προκειμένου να αντιμετωπίσει βασικές 
ανάγκες διαβίωσης, μετά την ολοσχερή καταστροφή του διαμερίσματός της από πυρκαγιά που 
προκλήθηκε στις 16-01-2012. 
        Μετά από Κοινωνική Έρευνα,  που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας(συνημμένο 
2),  διαπιστώθηκε ότι το διαμέρισμα της κας  Κ.Κ.  που βρίσκεται επί της οδού Πριάμου 54  έχει 
καταστραφεί ολοσχερώς, το οποίο πιστοποιείται από το Αντίγραφο από ημερήσιο Δελτίο 
Οχήματος της 16/1/2012, του Αστυνομικού Τμήματος Ιλίου (συνημμένο 3). 
  Η κα Κ.Κ. είναι διαζευγμένη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, άνεργη και το εισόδημά της 
κατά το έτος 2011 ήταν κάτω του αφορολόγητου ποσού εισοδήματος (συνημμένο 4 ). 

Η εν λόγω αίτηση της κας Κ.Κ.και τα επισυναπτόμενα σε αυτή έγγραφα( πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης, Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9) καθώς  και τα αναφερόμενα 
συνημμένα, από τα οποία τεκμαίρεται η οικογενειακή κατάσταση  (Μονογονεϊκή οικογένεια) και η 
οικονομική αδυναμία της αιτούσας,  έχουν τεθεί υπ΄ όψιν του κου Δημάρχου.  
  Κατόπιν τούτων και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ 2 του ν. 3463/2002 
όπου αναφέρεται ότι: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και 
σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους  κατοίκους ….  Με 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά  
βοηθήματα», παρακαλούμε όπως, στην προσεχή συνεδρίαση του σώματος  τεθεί προς συζήτηση 
και λήψη απόφασης: 

Η χορήγηση  έκτακτου χρηματικού βοηθήματος ποσού ικανού να καλύψει τις βασικές 
ανάγκες διαβίωσης (είδη διατροφής, ένδυσης, οικοσκευής) ώστε  να αποφευχθούν  τυχόν 
ψυχοπιεστικές καταστάσεις της ιδίας και των τέκνων της, παράλληλα δε,  αυτό το οικονομικό 
βοήθημα να συμβάλει στην ομαλοποίηση και τη συνέχιση  της οικογενειακής της ζωής.  
 Το ποσό του χρηματικού βοηθήματος θα αντληθεί από τον Κ.Α.Ε 00.6733.0001«Χορήγηση 
έκτακτου χρηματικού βοηθήματος»  πρ/σμού  οικ. έτους 2012.  

Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα της δικαιούχου του βοηθήματος.»  
  προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει πίστωση ποσού 4.000,00 € ως χρηματικό βοήθημα στην Κ.Κ. κάτοικο του Δήμου 
Ιλίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής οικονομικής ανάγκης, ως αναλυτικά ανωτέρω 
αναφέρεται. 

Το ποσό του χρηματικού βοηθήματος θα αντληθεί από τον Κ.Α.Ε 00.6733.0001«Χορήγηση 
έκτακτου χρηματικού βοηθήματος»  πρ/σμού  οικ. έτους 2012.  

Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα της δικαιούχου του βοηθήματος 
 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      
 
    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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