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 Αριθµ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 38114/25-07-2012 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 15
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης 216/2012                                                          ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για τη διασφάλιση της ελάχιστης 

εγγυηµένης παροχής ρεύµατος για την αξιοπρεπή 

διαβίωση σε άτοµα µε εισοδήµατα κάτω από το όριο της 

φτώχειας 
 
 

Σήµερα στις 19 Ιουλίου 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. 36035/13-07-2012 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  13-07-2012      

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, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΤΣΙΤΣΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           

  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆.Σ., ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ∆.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
∆.Σ., ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆.Σ. 
Οι ∆.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Παπαδογιαννάκη Α., Βλάχου Β., Τριανταφύλλου Ν., Κόχυλα Κ., 
Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερησίας 
διατάξεως. 
Ο ∆.Σ. κος Κακούρης Κ. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 6ου θέµατος εκτός ηµερησίας 
διατάξεως. 
Ο ∆.Σ. κος Φεγγερός Β. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 8ου θέµατος εκτός ηµερησίας 
διατάξεως 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος 
 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 κατά 
πλειοψηφία, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης 
για τη διασφάλιση της ελάχιστης εγγυηµένης παροχής ρεύµατος για την αξιοπρεπή διαβίωση σε 
άτοµα µε εισοδήµατα κάτω από το όριο της φτώχειας» λόγω του επείγοντος του θέµατος, 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 1
ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη 

διασφάλιση της ελάχιστης εγγυηµένης παροχής ρεύµατος για την αξιοπρεπή διαβίωση σε άτοµα µε 
εισοδήµατα κάτω από το όριο της φτώχειας. 

Τον λόγο πήρε ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ο οποίος είπε ότι: 
«Με ιδιαίτερη ανησυχία για τον αυξανόµενο αριθµό των οικογενειών που δεν µπορούν να 

ανταπεξέλθουν οικονοµικά στο κόστος κατανάλωσης ρεύµατος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ιλίου, 
πιστεύοντας πως η παροχή ρεύµατος αποτελεί κοινωνικό αγαθό, γεγονός που εναρµονίζεται 
πλήρως µε τον κοινωφελή χαρακτήρα της ∆ΕΗ, ζητά την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής του, 
ανεξαρτήτως οφειλών. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τη χρήση της νέας τεχνολογίας, που 
δίνει την τεχνική δυνατότητα στη ∆ΕΗ, µε την τοποθέτηση ηλεκτρονικών «έξυπνων» µετρητών, να 
παρέχει προγραµµατισµένα και µε πλήρη έλεγχο, την ελάχιστη δυνατή ηλεκτρική ενέργεια που 
χρειάζεται, για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης ατόµων και οικογενειών που βρίσκονται 
σε οικονοµική αδυναµία, καλύπτοντας τις βασικές τους καθηµερινές ανάγκες. Η δαπάνη θα 
µπορούσε να καλυφθεί από την ίδια τη ∆ΕΗ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης.  

Σε αντίθετη περίπτωση, ο ∆ήµος Ιλίου στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής, θα 
αναλάβει το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος των οικογενειών αυτών, µέσω 
προπληρωµένης κάρτας, µετά την τοποθέτηση, από τη ∆ΕΗ, ηλεκτρονικών «έξυπνων», οι οποίοι θα 
διαθέτουν την παραπάνω δυνατότητα.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 
                                                ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω  
                                                 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να διεκδικήσει την εξασφάλιση της ελάχιστης εγγυηµένης παροχής ρεύµατος από τη ∆.Ε.Η. 
µε την τοποθέτηση ηλεκτρονικών «έξυπνων» µετρητών, να παρέχει προγραµµατισµένα και µε 
πλήρη έλεγχο, την ελάχιστη δυνατή ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται, για τη διασφάλιση της 
αξιοπρεπούς διαβίωσης ατόµων και οικογενειών που βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία, 
καλύπτοντας τις βασικές τους καθηµερινές ανάγκες, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.  

Η δαπάνη θα µπορούσε να καλυφθεί από την ίδια τη ∆ΕΗ, στο πλαίσιο της Εταιρικής 
Κοινωνικής της Ευθύνης, σε αντίθετη περίπτωση ο ∆ήµος Ιλίου στο πλαίσιο της Κοινωνικής του 
Πολιτικής, θα αναλάβει το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος των οικογενειών αυτών, 
µέσω προπληρωµένης κάρτας, µετά την τοποθέτηση, από τη ∆ΕΗ, ηλεκτρονικών «έξυπνων» 
µετρητών, οι οποίοι θα διαθέτουν την παραπάνω δυνατότητα. 

 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      

 

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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