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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 69423/08.12.2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             48η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 08.12.2014 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 8η ∆εκεµβρίου 2014, 

ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 69411/08.12.2014 πρόσκληση του 

∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλα 

τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις 08.12.2014 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ    ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.  Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ∆.Σ.     «    « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ∆.Σ.      «    « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.     «    « 

6. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.                «    « 

7. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.               «    « 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.      Μέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΦΑΣΗ –424– 

Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 75 § 6, που αφορά την έγκριση χορήγησης 

οικονοµικής ενίσχυσης πληγέντων κατοίκων του ∆ήµου Ιλίου από τη θεοµηνία της 24ης Οκτωβρίου 

2014 για την αντιµετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών πληγέντων κατοικιών και την 

αντικατάσταση οικοσκευών. 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 69143/05.12.2014 έγγραφο της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας  του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

Για  την αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργούνται στους πολίτες  οι οποίοι πλήττονται 

από θεοµηνία στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.∆. 57/1973 (ΦΕΚ 149/τ.Α'/1973) και της αριθµ Π2 

οικ.2673/29.8.2001 (ΦΕΚ 1185/Β/2001) Κ.Υ.Α προβλέπεται µεταξύ άλλων η χορήγηση εφάπαξ 

οικονοµικής ενίσχυσης µέχρι του ποσού των 5.869,41€ κατ΄ ανώτατο όριο για την αντιµετώπιση 
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απλών επισκευαστικών εργασιών πληγέντων κατοικιών και την αντικατάσταση  της οικοσκευής τους 

µετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 

• Αίτηση του δικαιούχου καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο µε το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η 

πληγείσα κατοικία είναι η κύρια κατοικία  των δικαιούχων.  

• Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 

• Αντίγραφο εντύπου Ε9 

• Πόρισµα πυροσβεστικής υπηρεσίας η της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου. 

Το ύψος της οικονοµικής ενίσχυσης  για κάθε οικογένεια είναι συνάρτηση των µελών της 

οικογένειας, του µεγέθους των ζηµιών και της επιφάνειας της πληγείσας κατοικίας και υπολογίζεται 

από την αρµόδια Επιτροπή που έχει ορισθεί µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

Σε περίπτωση µισθωµένης κατοικίας το ποσοστό ενίσχυσης µειώνεται κατά 25% και 

χορηγείται στο ιδιοκτήτη της κατοικίας δεδοµένου ότι αφορά ζηµίες της πληγείσας κατοικίας 

Η αναγνώριση των δικαιούχων γίνεται µε απόφαση ∆ηµάρχου.   

Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουµε την αριθµ. 826/2014 Απόφαση ∆ηµάρχου, 

συνοδευόµενη από την αίτηση της  ενδιαφερόµενης και των απαραίτητων δικαιολογητικών,  που 

αφορά τη χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης πληγέντων κατοίκων του ∆ήµου Ιλίου από την θεοµηνία 

της 24ης Οκτωβρίου 2014 για την αντιµετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών πληγέντων 

κατοικιών και την αντικατάσταση οικοσκευών και παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης για την 

έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ως ακολούθως: 

1. Κλωστερίδη  Αναστασία του Ευαγγέλου  1.467,00€ 

2. Κατέχη Αρετή  του Χρήστου 1.849,00 

3. Στασινοπούλου Μαρία του  Φωτίου  1.849,00 

4. Κορνιζάκη Ειρήνη του Ιωσήφ 2.113,00 

5. Παναγιωτοπούλου Ελένη του Κωνσταντίνου  1.585,00 

6. Σακελλάρης Αλέξανδρος του Γεωργίου  1.467,00 

7. Καρλή Μαρκέλλα του Αντωνίου 2.113,00 

8. Κατοίκος Παναγιώτης του  Γεωργίου 2.536,00 

9. Τσιρλίδη Ανθή του Πέτρου 1.467,00 

 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  16.446,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.00.6733.0002 του 

πρ/σµού οικ. έτους 2014.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 
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Αποφασίζει  Οµόφωνα 

Α. ∆έχεται να συζητηθεί το θέµα κατ’ επείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του 

Ν. 3852/2010 

Β. Εγκρίνει τη χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης πληγέντων κατοίκων του ∆ήµου Ιλίου από την 

θεοµηνία της 24ης Οκτωβρίου 2014 για την αντιµετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών 

πληγέντων κατοικιών και την αντικατάσταση οικοσκευών και τη διάθεση ποσού ως ακολούθως: 

1. Κλωστερίδη  Αναστασία του Ευαγγέλου  1.467,00€ 

2. Κατέχη Αρετή  του Χρήστου 1.849,00 

3. Στασινοπούλου Μαρία του  Φωτίου  1.849,00 

4. Κορνιζάκη Ειρήνη του Ιωσήφ 2.113,00 

5. Παναγιωτοπούλου Ελένη του Κωνσταντίνου  1.585,00 

6. Σακελλάρης Αλέξανδρος του Γεωργίου  1.467,00 

7. Καρλή Μαρκέλλα του Αντωνίου 2.113,00 

8. Κατοίκος Παναγιώτης του  Γεωργίου 2.536,00 

9. Τσιρλίδη Ανθή του Πέτρου 1.467,00 

 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  16.446,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.00.6733.0002 

του πρ/σµού οικ. έτους 2014. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

    Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                          Κουµαραδιός Γ.,  Βοµπιράκη Ν. 

Γκόγκος Κ., Χαραλαµπόπουλος Ι.,              

Βέργος Ι.,  Κάβουρας Κ., Κουτσιανάς Π. 

         

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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