ΑΔΑ: Β4Γ5ΩΕΒ-Γ49
Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 42167/29-08-2012
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17ης Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου
Αριθ. Απόφασης 243/2012
ΘΕΜΑ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος
στον κύριο Ευ. Γκ. κάτοικο του Δήμου Ιλίου για την
αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής οικονομικής ανάγκης
Σήμερα στις 28 Αυγούστου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. 41663/24-08-2012 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 24-07-2012
Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΠΑΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΚΑΚΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ,
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
Δ.Σ.,
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Σ.,
ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Δ.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος
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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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη
χορήγηση χρηματικού βοηθήματος στον κύριο Ευ. Γκ. κάτοικο του Δήμου Ιλίου για την
αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής οικονομικής ανάγκης.
Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 41686/27-08-2012 έγγραφο της
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Με την αριθμ. πρωτ. 39596/ 3-8-12 αίτησή του (συνημμένο 1), ο κ. Ευ. Γκ., κάτοικος του
Δήμου μας ζητά τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, προκειμένου να είναι σε θέση ν’
ανανεώσει προσωρινά το βιβλιάριο ασφάλισης της συζύγου του η οποία νοσηλεύθηκε με σοβαρό
αναπνευστικό πρόβλημα.
Μετά από Κοινωνική Έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας (συνημμένο
2), προκύπτει ότι η κα Ειρ.Γκ. νοσηλεύτηκε με σημαντικό αναπνευστικό πρόβλημα και η δαπάνη
(η οποία είναι ιδιαίτερα υψηλή εξαιτίας της αγωγής που χρειάστηκε να λάβει) βαρύνει την ίδια
καθώς υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες προς τον φορέα ασφάλισής της με αποτέλεσμα να
είναι ανασφάλιστη. Δεν μπορεί ν’ ασφαλιστεί από την Δ/νση Πρόνοιας. Η γενικότερη οικονομική
κατάσταση της οικογένειας δεν επιτρέπει την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας.
Η εν λόγω αίτηση του κ. Ευ.Γκ. και τα επισυναπτόμενα σε αυτή έγγραφα (εκκαθαριστικό
σημείωμα 2012, έντυπο Ε9, έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, απόδειξη καταβολής ενοικίου,
λογαριασμός ΔΕΗ, ιατρική γνωμάτευση, βιβλιάριο ασθενείας, κατάσταση οφειλόμενων εισφορών
στον ασφαλιστικό φορέα, ιατρικό σημείωμα, διάγνωση και φαρμακευτική αγωγή), έχουν τεθεί υπ΄
όψιν του κ. 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 επιτρέψει την προσωρινή
ανανέωση του βιβλιαρίου ασθενείας της συζύγου του κ. Ευ.Γκ. με την καταβολή μιας δόσης από
την συνολική οφειλή προς τον ασφαλιστικό φορέα.
Το ποσό του χρηματικού βοηθήματος θα αντληθεί από τον Κ.Α.Ε 00.6733.0001«Χορήγηση
έκτακτου χρηματικού βοηθήματος» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου του βοηθήματος.»
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος στον κ. Ευ. Γκ. κάτοικο του
Δήμου μας, ύψους 1.000,00 €, 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 οικ. έτους
2012 που αφορά την «χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος»
Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου του βοηθήματος.
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Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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