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 Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 7159/15-02-2012 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 4ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης 49/2012                                                          ΘΕΜΑ 

Έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηµατικού βοηθήµατος 

στον κ. Κ.Σ. άπορο κάτοικο του ∆ήµου για την κάλυψη 

των εξόδων κηδείας της άπορης κόρης του Σ.Σ. 37 ετών 

 

Σήµερα στις 9 Φεβρουαρίου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα 
από την υπ’ αριθµ. 5426/03-02-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου που 
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε 
όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  03-02-2012      

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ 
ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

               

  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ., ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ∆.Σ., ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
∆.Σ., ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ∆.Σ., ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ∆.Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ∆.Σ. 
Ο ∆.Σ. κος Βερναδάκης Γεώργιος απεχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 
******************* 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 
για συζήτηση το 16

ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση χορήγησης έκτακτου  

χρηµατικού βοηθήµατος στον κ. Κ.Σ.  άπορο κάτοικο του ∆ήµου, για την κάλυψη των  εξόδων 
κηδείας της άπορης κόρης του Σ.Σ. 37 ετών . 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 5229/02-02-2012 σχετικό έγγραφο της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
             «Η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου από το 2007 παρέχει υποστηρικτική βοήθεια στην 
οικογένεια του κ. Σ.Κ.  ο οποίος διέµενε µε την σύζυγό του (η οποία έχει αποβιώσει) και τις δυό 
του κόρες σε µονοκατοικία στην περιοχή της Παλατιανής. Ο ίδιος είναι υπέργηρος και πάσχει από 
πολλαπλά προβλήµατα υγείας και οι κόρες του Σ.Σ. και Σ.Ι. 37 ετών και 27 ετών πάσχουν  από 
ψυχιατρική διαταραχή και βαριά νοητική υστέρηση αντίστοιχα. Η άπορη συµπολίτης µας Σ.Σ. 37 
ετών έπασχε από σοβαρή ψυχιατρική νόσο για την οποία είχε επανειληµµένα νοσηλευθεί σε 
Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία. (Τα πλήρη στοιχεία της κατατίθενται στον ατοµικό φάκελο που έχει 
δηµιουργηθεί στην υπηρεσία µας από τον κοινωνικό λειτουργό κ. Ανδρέα Σόλια και  δεν 
δηµοσιοποιούνται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδοµένων) Νοσηλεύθηκε στο Νοσοκοµείο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ µε φαρµακευτική δηλητηρίαση όπου και απεβίωσε 15-12-2011 (αναµένεται 
αποτέλεσµα νεκροψίας – νεκροτοµής) (επισυνάπτεται Ληξιαρχική πράξη θανάτου 1). Λάµβανε το 
επίδοµα Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης της ∆/νσης Πρόνοιας και ήταν έµµεσα ασφαλισµένη στο 
ΙΚΑ από τον πατέρα της Κ.Σ.(συνηµµένα 4,5) 
  Η κηδεία πραγµατοποιήθηκε στις 16-12-2012  από Γραφείο Τελετών  της περιοχής του 
∆ήµου η δαπάνη της οποίας ανήλθε στο ποσό των 548,00€, (συνηµµένο 2). 
Ο κ. Κ.Σ. υπέβαλλε την µε αριθµ. πρωτ. 3976/25-1-2012 αίτηση προς τον ∆ήµο Ιλίου για την 
κάλυψη των εξόδων κηδείας της κόρης του λόγω της οικονοµικής του αδυναµίας (συνηµµένο 3). 

Κατόπιν επικοινωνίας µε τον φορέα ασφάλισης της Σ.Σ. –ήταν έµµεσα ασφαλισµένη στο  
ΙΚΑ- (συνηµµένο 4)πληροφορηθήκαµε ότι  τα έµµεσα ασφαλισµένα µέλη δεν δικαιούνται 
καλύψεως των εξόδων κηδείας  σύµφωνα  µε τον Αναγκαστικό Νόµο 1846/1951 άρθρο 32. 
  Η οικογένεια της αποβιωσάσης Σ.Σ. είναι πολυπροβληµατική καθώς ο κ. Κ.Σ. είναι 
υπέργηρος µε σηµαντικά προβλήµατα υγείας (συνηµµένο 6), η δε κόρη του  Ι.Σ. έχει βαριά νοητική 
υστέρηση (συνηµµένο 7).  Οι συνθήκες διαβίωσης των µελών της οικογένειας ήταν τόσο άθλιες, 
που συνεργεία του ∆ήµου Ιλίου επισκεύασαν το σπίτι (στο οποίο εγκαταστάθηκαν τα µέλη της 
οικογένειας λίγες µόλις ηµέρες προ του θανάτου της Σ.Σ.). Αρκετοί ∆ηµότες µας µε την 
πρωτοβουλία του Κέντρου Γυναικών συγκέντρωσαν τα απαραίτητα είδη οικοσκευής, ιµατισµού 
από δωρεές προκειµένου να εξασφαλιστεί το ελάχιστο δυνατόν επίπεδο διαβίωσης.  
Έσοδα της οικογένειας αποτελούν η σύνταξη του κ. Κ.Σ. από το ΙΚΑ ύψους 280€ (συνηµµένο 8),   
σύνταξη ύψους 148.10€ (συνηµµένο 9) που λαµβάνει από το Βέλγιο και το επίδοµα Βαριάς 
Νοητικής Καθυστέρησης της κόρης του Ι.Σ. ύψους 527€. Η κατάστασή τους δεν τους επιτρέπει την 
 σωστή διαχείριση των χρηµάτων αυτών µε αποτέλεσµα να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν  στις 
υποχρεώσεις τους.     

Σύµφωνα µε Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους, που αναφέρονται σε προγράµµατα 
κοινωνικής προστασίας, η οικογένεια αυτή λόγω εισοδήµατος και λόγω της σωµατικής και ψυχικής 
υγείας των µελών ορίζεται ως άπορη. Ο πατέρας πάσχει από βαρύ δυσίατο νόσηµα -CA ουροδόχου 
κύστης-   και οι κόρες επιπρόσθετα της νοητικής υστέρησης από ανίατο νόσηµα –επιποµατική 
ψύχωση. (συνηµµένο 4,6) 

Ενδεικτικά αναφέρουµε το άρθρο 1 παρ.1 της αριθµ. 22830/20.04.2011(ΦΕΚ 660/Β/ 2011) 
ΚΥΑ  «Καθορισµός κριτηρίων επιλεξιµότητας δικαιούχων δωρεάν διανοµής τροφίµων..» όπου 
αναφέρεται «…Ως άπορα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της παρούσης , θεωρούνται άτοµα 
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ή οικογένειες που έχουν ετήσιο ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα µέχρι και 
12.000,00€προσυξανόµενο  κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή 
προστατευόµενο παιδί …Το εισόδηµα αυτό προσαυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων 
από βαριά ανίατα  νοσήµατα.     
       Επίσης αναφέροµε ότι: 

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 {Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων} αναφέρεται 
ότι:«Η 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 ∆ήµους. 

2. Στην παρ 2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/06 {Κώδικας ∆ήµων 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 ∆ηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο ∆ήµος 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 άπορους 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 στον  άπορο κο Κ.Σ κάτοικο του ∆ήµου 
ύψους 548€  για την κάλυψη των  εξόδων κηδείας της άπορης Σ.Σ 37 ετών που απεβίωσε στο 
Νοσοκοµείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στις  15/12/2011. 

Το ποσό του χρηµατικού βοηθήµατος θα αντληθεί από τον Κ.Α.Ε 00.6733.0001 οικ. έτους 
2012 που αφορά την «χορήγηση έκτακτου χρηµατικού βοηθήµατος»   
       Το χρηµατικό ένταλµα θα εκδοθεί στο όνοµα του δικαιούχου του βοηθήµατος κ. Κ.Σ.  

Τα στοιχεία της οικογένειας και τα αναφερόµενα συνηµµένα είναι στη διάθεση της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας και έχουν τεθεί υπ΄ όψιν του κου Αντιδηµάρχου της ∆/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 10).» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

                                            ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  
 
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει την χορήγηση έκτακτου  χρηµατικού βοηθήµατος στον κ. Κ.Σ.  άπορο κάτοικο 
του ∆ήµου µας, ύψους 548,00 €,  για την κάλυψη των  εξόδων κηδείας της άπορης κόρης του Σ.Σ. 
37 ετών. 

Το ποσό του χρηµατικού βοηθήµατος θα αντληθεί από τον Κ.Α.Ε 00.6733.0001 οικ. έτους 
2012 που αφορά την «χορήγηση έκτακτου χρηµατικού βοηθήµατος»   
       Το χρηµατικό ένταλµα θα εκδοθεί στο όνοµα του δικαιούχου του βοηθήµατος κ. Κ.Σ. 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      

 

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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