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 Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 17023/08-04-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 9ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ. Αριθ.  Απόφασης 124/2013 

                                                          ΘΕΜΑ 

Έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηµατικού βοηθήµατος 

στην κ. Μ.Κ. άπορο κάτοικο του ∆ήµου 

 

Σήµερα στις 4 Απριλίου 2013 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. 15686/29-03-2013 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  29-03-2013.     

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: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

                 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆.Σ., ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ∆.Σ.,  ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., 
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆.Σ. 
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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 στην έγκριση χορήγησης έκτακτου 

χρηµατικού βοηθήµατος στην κ. Μ.Κ. άπορο κάτοικο του ∆ήµου. 
Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 14546/22-03-2013 σχετικό έγγραφο της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας & Υγείας ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«Η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου από το 2006 παρέχει υποστηρικτική βοήθεια στην 

οικογένεια της κας Μ.Κ. η οποία διαµένει µε την µητέρα της (η οποία απεβίωσε την  16/3/2013) 
τους δυο γιούς της  οι οποίοι είναι πρώην χρήστες ναρκωτικών και συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
του ΟΚΑΝΑ. Επίσης µαζί της µένει το 15 µηνών αβάπτιστο εγγόνι της (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). Η οικογένεια αντιµετωπίζει πολλαπλά χρόνια προβλήµατα  εξαιτίας της ανεργίας της 
κας Μ.Κ. αλλά και της µέχρι πρότινος χρήσης ουσιών από τα παιδιά της τα οποία παρόλο που 
παρακολουθούν το πρόγραµµα του ΟΚΑΝΑ το τελευταίο διάστηµα, επίσης δεν εργάζονται ενώ 
παράλληλα αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα υγείας. ∆ιαµένουν σε ιδιόκτητο υπόγειο 
διαµέρισµα το οποίο έχει υποστεί κατ’ επανάληψη ζηµιές λόγω εισροής υδάτων από νεροποντές. Η 
µητέρα της κας Μ.Κ. κα Π.Μ., µετά από νοσηλεία  στο Νοσοκοµείο ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ απεβίωσε την     
16η/3/2013 (επισυνάπτεται Ληξιαρχική πράξη θανάτου 1).  Αυτό είχε ως συνέπεια την απώλεια του 
µοναδικού εισοδήµατος το οποίο  προερχόταν από την σύνταξη του ΟΓΑ. Η οικογένεια ενισχύεται 
µε δέµατα τροφίµων από το Χαµόγελο του Παιδιού σε τακτά διαστήµατα. Υπάρχουν µεγάλες 
οφειλές προς τις ∆ΕΚΟ.   
     Επίσης αναφέρουµε ότι: 

1. 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, και δυνάµει των διατάξεων του άρ. 202 του Ν. 3463/2006 
προτείνουµε την έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηµατικού βοηθήµατος στον  κα Μ.Κ. 
προκειµένου ν’ αντιµετωπίσει η ίδια και τα µέλη της οικογένειάς της τις επιτακτικές ανάγκες 
διαβίωσης που ανέκυψαν µετά τον θάνατο της µητέρας της Π.Μ. ύψους 600€. 

Το ποσό του χρηµατικού βοηθήµατος θα αντληθεί από τον Κ.Α.Ε 00.6733.0001 οικ. έτους 
2013 που αφορά την «χορήγηση έκτακτου χρηµατικού βοηθήµατος»   
      Το χρηµατικό ένταλµα θα εκδοθεί στο όνοµα του δικαιούχου του βοηθήµατος κ. Μ.Κ.  

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.» 

  προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 
Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κος Αυγουλάς 

Ευάγγελος, ο οποίος κατέθεσε επιπλέον το κάτωθι ψήφισµα: 
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ιλίου απαιτεί περισσότερο σεβασµό στην αξιοπρέπεια των 

υπερήλικων συµπολιτών µας ασφαλισµένων στον ΟΓΑ  
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 ∆εδοµένης της καθυστέρησης ενός και πλέον έτους στην καταβολή από τον ΟΓΑ των 
εξόδων κηδείας των υπερήλικων συµπολιτών µας, δε µπορούµε παρά να υπενθυµίσουµε εκ νέου, 
σε όλους τους τόνους και µε κάθε τρόπο στους ιθύνοντες ότι οι συνταξιούχοι, απόµαχοι της 
δουλειάς και τιµώµενα από την κοινωνία πρόσωπα για όλη την υπόλοιπη ζωή τους, θα πρέπει να 
χαίρουν της εκτίµησης και του σεβασµού της Ελληνικής Πολιτείας και οι υποθέσεις τους δε θα 
πρέπει να αντιµετωπίζονται µε στείρα γραφειοκρατική προσέγγιση.  
 Στη σηµερινή εποχή της πλήρους έλλειψης ρευστότητας και ενώ ο ΟΓΑ καθυστερεί περίπου 
ενάµισι έτος να καταβάλει κάθε φορά τα έξοδα κηδείας των θανόντων συµπολιτών µας, κανείς 
επαγγελµατίας δεν αναλαµβάνει πλέον την εκτέλεση των νεκρώσιµων τελετών χωρίς να 
προπληρωθεί από το οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον του θανόντος.  
 Ζητούµε την άµεση καταβολή των εξόδων κηδείας κάθε ασφαλισµένου συµπολίτη µας στον 
ΟΓΑ, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία και η οικονοµική, συναισθηµατική και ηθική επιβάρυνση 
των συγγενών των θανόντων, καθώς και να µην πλήττεται η µνήµη των νεκρών συµπολιτών µας 
από µεγάλες αναµονές σε χώρους νοσοκοµείων και ψυγείων.  

Στη σηµερινή εποχή της πολύµορφης κρίσης που ζούµε, δεν επιτρέπεται καµία 
καθυστέρηση, αδιαφορία ή ανευθυνότητα να πλήττει την προσωπικότητα και το κοινωνικό στάτους 
των συµπολιτών µας που για ολόκληρη τη ζωή τους υπηρέτησαν νοµοταγώς την Ελληνική πολιτεία 
και κοινωνία.» 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Τη χορήγηση έκτακτου χρηµατικού βοηθήµατος στην κ. Μ.Κ. κάτοικο του ∆ήµου µας, 
ύψους 600,00 €,  προκειµένου ν’ αντιµετωπίσει η ίδια και τα µέλη της οικογένειάς της τις 
επιτακτικές ανάγκες διαβίωσης που ανέκυψαν µετά τον θάνατο της µητέρας της Π.Μ.. 

Το ποσό του χρηµατικού βοηθήµατος θα αντληθεί από τον Κ.Α.Ε 00.6733.0001 οικ. έτους 
2013 που αφορά την «χορήγηση έκτακτου χρηµατικού βοηθήµατος»   

      Το χρηµατικό ένταλµα θα εκδοθεί στο όνοµα της δικαιούχου του βοηθήµατος κ. Μ.Κ. 
2. Το ψήφισµα που έχει ως κατωτέρω: 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ιλίου απαιτεί περισσότερο σεβασµό στην αξιοπρέπεια των 
υπερήλικων συµπολιτών µας ασφαλισµένων στον ΟΓΑ. 
 ∆εδοµένης της καθυστέρησης ενός και πλέον έτους στην καταβολή από τον ΟΓΑ των 
εξόδων κηδείας των υπερήλικων συµπολιτών µας, δε µπορούµε παρά να υπενθυµίσουµε εκ νέου, 
σε όλους τους τόνους και µε κάθε τρόπο στους ιθύνοντες ότι οι συνταξιούχοι, απόµαχοι της 
δουλειάς και τιµώµενα από την κοινωνία πρόσωπα για όλη την υπόλοιπη ζωή τους, θα πρέπει να 
χαίρουν της εκτίµησης και του σεβασµού της Ελληνικής Πολιτείας και οι υποθέσεις τους δε θα 
πρέπει να αντιµετωπίζονται µε στείρα γραφειοκρατική προσέγγιση.  
 Στη σηµερινή εποχή της πλήρους έλλειψης ρευστότητας και ενώ ο ΟΓΑ καθυστερεί περίπου 
ενάµισι έτος να καταβάλει κάθε φορά τα έξοδα κηδείας των θανόντων συµπολιτών µας, κανείς 
επαγγελµατίας δεν αναλαµβάνει πλέον την εκτέλεση των νεκρώσιµων τελετών χωρίς να 
προπληρωθεί από το οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον του θανόντος.  
 Ζητούµε την άµεση καταβολή των εξόδων κηδείας κάθε ασφαλισµένου συµπολίτη µας στον 
ΟΓΑ, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία και η οικονοµική, συναισθηµατική και ηθική επιβάρυνση 
των συγγενών των θανόντων, καθώς και να µην πλήττεται η µνήµη των νεκρών συµπολιτών µας 
από µεγάλες αναµονές σε χώρους νοσοκοµείων και ψυγείων.  
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Στη σηµερινή εποχή της πολύµορφης κρίσης που ζούµε, δεν επιτρέπεται καµία 
καθυστέρηση, αδιαφορία ή ανευθυνότητα να πλήττει την προσωπικότητα και το κοινωνικό στάτους 
των συµπολιτών µας που για ολόκληρη τη ζωή τους υπηρέτησαν νοµοταγώς την Ελληνική πολιτεία 
και κοινωνία. 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
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