
       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 50783/06.11.2015 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 27ης Τακτικής Συνεδρίασης 

      του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  367/2015                                                      ΘΕΜΑ 

Έγκριση κάλυψης της δαπάνης κηδείας άστεγου 

κατοίκου Ιλίου 

 

Σήμερα στις 5 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 

υπ’ αριθμ. 49500/30.10.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους 

Δημοτικούς Συμβούλους την  30.10.2015.     

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΓΚΟΓΚΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Οι Δ.Σ. κ.κ. Αυγουλάς Ε. & Πατακιάς Π. αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 23ου θέματος της 

ημερήσιας διατάξεως 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος  

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 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση κάλυψης της δαπάνης κηδείας 

άστεγου κατοίκου Ιλίου. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 48189/21.10.2015 σχετικό έγγραφο της 

Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου Ιλίου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) 
αρμοδιότητα των Δήμων είναι: «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».  

Επίσης  σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «η 
έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας αποτελεί πλέον αρμοδιότητα των Δήμων που 
ασκείται από τις Δ/νσεις και τα Τμήματα αυτών. 

 
Επίσης σύμφωνα με το κεφ. Στ/άρθρο 26 παρ.11 του από 17 Μαϊου/15 Ιουνίου του 1959 

Βασιλικού Διατάγματος προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων για την πληρωμή εξόδων 
κηδείας απόρων.  

 
Από τα ανωτέρω  προκύπτει ότι ο Δήμος οφείλει να μεριμνά για τους άστεγους και άπορους 

πολίτες ώστε να 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.  

 
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε να εγκριθούν τα έξοδα κηδείας απόρου συμπολίτη μας 

Κ.Θ. εξυπηρετούμενου των κοινωνικών δομών του Δήμου, (στοιχεία πλήρη του οποίου 
κατατίθενται στον υπηρεσιακό φάκελο αλλά δεν δημοσιοποιούνται για λόγους προστασίας 
προσωπικών δεδομένων), ο οποίος απεβίωσε την 10η Οκτωβρίου 2015, ενώ νοσηλευόταν Θριάσιο 
Νοσοκομείο. 

 
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου από το 2011 παρείχε  υποστηρικτική βοήθεια στον Θ.Κ. ο 

οποίος ζούσε σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Παλατιανής.  Από τον Μάιο του 2014, η κατάστασή 
του είχε επιδεινωθεί και στις 26/6/2015 εισήχθη εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας 
ΘΡΙΑΣΙΟ στην Α’ Παθολογική Κλινική (συνημμένο 2).  

Μετά από εντατικές προσπάθειες της κοινωνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου να 
επικοινωνήσουν με την οικογένεια του  Κ.Θ. δεν υπήρξε ανταπόκριση καθώς ο γιός του δήλωσε 
τόσο προς το Νοσοκομείο όσο και προς το Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου ότι δεν επιθυμεί να αναλάβει 
την ταφή της σωρού του πατέρα του (συνημμένο 3,4).  

 
Τα έξοδα κηδείας ανέρχονται στο ποσό των 600,00€. Θα καταβληθούν στο γραφείο τελετών Ν. 

ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. με ΑΦΜ 998397265 ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων με 

διεύθυνση Πρεβέζης 62-64 στο Ίλιον, που ανέλαβε την διαδικασία της ταφής με προσυμφωνητικό 
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(συνημμένο 5) το οποίο και κατέθεσε στην υπηρεσία, και θα αντληθούν από τον Κ.Α.Ε 00.6733.0001 

«Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος»  προϋπ/σμού  οικ. έτους 2015. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης: 

1.΄Εγκριση κάλυψης της δαπάνης  ύψους 600,00€ που απαιτήθηκε για την κηδεία του άστεγου 

συμπολίτη Κ.Θ., ο οποίος απεβίωσε στις 10/10/2015  στο Θριάσιο Νοσοκομείο.  

2. Διάθεση ποσού 600,00€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6739.0001«Χορήγηση έκτακτου χρηματικού 

βοηθήματος»  προϋπ/σμού  οικ. έτους 2015. 

Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί  στο γραφείο τελετών Ν. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. 

ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. με ΑΦΜ 998397265 ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων με διεύθυνση Πρεβέζης 62-64 στο 

Ίλιο, για τον παραπάνω σκοπό» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Την κάλυψη της δαπάνης  ύψους 600,00€ που απαιτήθηκε για την κηδεία του άστεγου 

συμπολίτη Κ.Θ., ο οποίος απεβίωσε στις 10/10/2015  στο Θριάσιο Νοσοκομείο.  

2. Τη διάθεση ποσού 600,00€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6739.0001«Χορήγηση έκτακτου 

χρηματικού βοηθήματος»  προϋπ/σμού  οικ. έτους 2015. 

Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί  στο γραφείο τελετών Ν. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. 

ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. με ΑΦΜ 998397265 ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων με διεύθυνση Πρεβέζης 62-64 στο 

Ίλιο, για τον παραπάνω σκοπό   

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

                

              ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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